
 

 
 
 
 

 รหัสโปรแกรม : 22129 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 
 

 
 

เที่ยวบิน เส้นทาง เวลา 
ขาไป SL506 ดอนเมือง-เชียงใหม ่ 06.15 – 07.30 
ขากลับ SL7561 น่าน-ดอนเมือง 09.10 – 10.25 



 

 
วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 (1)          
 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่  - วัดพระธาตุดอยค า - พระธาตุดอยสุเทพ – หมู่บ้านแม่ก า
ปอง - Chapulin Food & Cafe - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน 
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 

  11 เคาน์เตอร์ท่ี 11 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมเีจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับ 
  และอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

06.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี 
  SL506  (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.) 

07.30 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถตู้รอรับ 
น าท่าน  เดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยค า (วัดหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวัดส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่

  กว่า 1,300 ปี วัดพระธาตุดอยค ามีลานชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และ
  ยังเป็นท่ีประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่ กว่าห้าร้อยปี ท่ีประชาชนให้ความเคารพและมา
  สักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง และครอบครัว เป็นจ านวนมาก  

    ** วิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ  จากข้อมูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และ
  เพจ : หลวงพ่อทันใจ  วัดพระธาตุดอยค า เชียงใหม่ ได้แนะน าไว้ดังต่อไปนี้  -จุดธูป 3 ดอก -ขอ
  ได้ 1 เรื่อง -ขอกับเหรียญหรือองค์พระท่ีบ้าน -ถ้าส าเร็จต้องถวายพวงมาลัยดอกมะลิ 50 พวงขึ้น
  ไป -บอกชื่อ -สกุล  ดังๆ แล้ว สวดคาถาหลวงพ่อทันใจ **ตั้งนะโม 3จบ  “โอมนะโม พุทธายะ 
  ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ” อย่างไรก็ดี การขอพรกับหลวงพ่อทันใจนั้นสามารถขอได้ทุกเรื่อง แต่ย้ า
  ว่า ต้อง “ขอทีละเรื่อง” และต้องเอ่ยชื่อนามสกุลของตนเองให้ชัดเจน และ ขอพรอย่างชัดเจนว่า
  ต้องการให้ท่านเมตตาช่วยเหลือในเรื่องใด  เมื่อส าเร็จแล้วจึงขอเรื่องใหม่ได้   และอย่าลืม เมื่อสม
  ปรารถนาแล้วต้องมาถวายพวงมาลัยดอกมะลิด้วยตนเองเท่านั้น ท่ีวัดพระธาตุดอยค า!!    

 
 



 

น าท่าน เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เป็นพระธาตุ ประจ าปีเกิด ของคนที่เกิด ปีมะแม  เป็นวัดท่ีมี
ความส าคัญมากท่ีสุดในจังวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ท่ี  6 
แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ท่ีได้ทรง เก็บ
ไว้สักการะบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ท่ีนี่ ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อ มุ ม
ระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น อายุมากกว่า 500 ปี  ทางขึ้นไปยังวัดต้องเดินผ่านบันได
นาคกว่า 300 ขั้น หรือจะขึ้นโดยรถรางไฟฟ้าก็ได้  ** ความเชื่อและวิธีการบูชาของคนที่มาไหว้พระ
ธาตุแห่งนี้ **  เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความส าเร็จ
สมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้ ในการสักการะพระธาตุนั้น ควรเตรียม
ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวค านมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐาน
ขอให้สมหวังในสิ่งท่ีปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบท้ัง 4 ทิศ ซึ่งให้อานิสงส์ท่ีต่างกัน คือ ทิศ
เหนือขอให้มีปัญญาดุจพระจันทร์เพ็ญ ทิศใต้ ขอให้ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ได้บวชในบวรพุทธศาสนา ทิศ
ตะวันออกขอให้ได้ขึ้นสวรรค์ ทิศตะวันตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ สิ่งท่ีไม่ควรพลาดเมื่อ
ได้มานมัสการพระธาตุดอยสุเทพแล้ว ควรมากราบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ท่ี
ประดิษฐานอยู่ตรงเชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย 

 

 
 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน (แบบขันโตก) 
น าท่าน  เดินทางสู่ บ้านแม่ก าปอง  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี  ตั้งอยู่กลางหุบเขา สูงจาก 

  ระดับน้ าทะเลประมาณ 1,300 เมตร  และยังมีล าธารไหลผ่านกลางหมู่บ้านโดยล าธารแห่งนี้มา
  จากน้ าตกแม่ก าปองนั่นเอง อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ าสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ท่ีแสนเรียบง่าย 
  ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ตามอัธยาศัย 



 

 
  
น าท่าน  เดินทางสู่ Chapulin Food & Cafe (ชะพู

ลิน  ฟู๊ ด  แอนด์  คาเฟ่ )  คาเฟ่ วิ วสวยท่ามกลาง
บรรยากาศทุ่งนา มีโซนร้านอาหารและคาเฟ่บริการ 
มุมถ่ายรูปเพียบ เช่น บันไดสวรรค์สีขาวสูงเสียดฟ้า ได้
มุมท้องฟ้าตัดกับทุ่งนา เป็นภาพสุดเก๋ นอกจากนี้ยังมี
ทุ่งดอกมาการ์เร็ตและดอกคอสมอสให้ได้ถ่ายรูปกัน
เพลิน ๆ  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

 
จากนั้น  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน / ถนนคนเดินท่าแพ  ถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเชียงใหม่ ตั้งอยู่แถว

  ประตูเมืองท่าแพ ร้านค้าและสินค้าท่ีขายโดยส่วนใหญ่ เป็นสินค้าพื้นเมือง เส้ือผ้า ของที่ระลึก 
  ต่างๆ มีโชว์ดนตรี การแสดงเล็กๆ ตามสองข้างทาง เปิดบริการ เฉพาะ วันอาทิตย์  ตั้งแต่ 17.00 – 
  22.00 น. 

เย็น         อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมเอเชีย พูนเพชร เชียงใหม่ หรือระดับเทียบเท่า  
 
วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564 (2)    
 เชียงใหม่ - ล าปาง - พระธาตุล าปางหลวง – แพร่ - พระธาตุช่อแฮ – น่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย -          
วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร - ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน เดินทางสู่ พระธาตุล าปางหลวง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) วัดคู่บ้านคู่เมือง

ล าปางมาแต่โบราณ เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเร่ิมสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกัน 
ฐานเป็นบัวลูกแก้ว องค์พระธาตุเป็นทรงกลมแบบล้านนา ภายนอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรท าด้วย
ทองค า มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจ ายามแบบต่างๆ ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศาและ พระ



 

อัฐิธาตุ จากพระนลาฎข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลังท่ีรั้วทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรู
กระสุนปืนท่ีหนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศปรากฏอยู่  ด้านในวัดพระธาตุล าปางหลวง ยังประดิษฐาน 
พระแก้วดอนเต้า หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียว 
เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดล าปาง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ (ใช้
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

 

 
 
  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช่อแฮ วัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่พระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ มีองค์

พระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจ าคนเกิดปีขาล)  องค์พระธาตุ เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองบุด้วย
ทอง สูงถึง 33 เมตร  ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยม 1 ชั้น ถัดขึ้นไปจะเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยม 3 ชั้น 
ตามด้วย ฐานบัวคว่ าและชุดท้องไม้แปดเหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปอีก 7 ชั้น และชั้นอื่น ๆ ไปจนถึงยอดฉัตรท่ี
ตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนา ในทุกปี ๆ จะมีประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ โดยจะเริ่มขึ้นในวันขึ้น 9 ค่ า
เดือน 6 เหนือ เดือน 4 ใต้ของทุกปี และจัดต่อเนื่องกัน 7 วัน 7 คืน  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ 
จังหวัดน่าน (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

 



 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 240 
เมตร ตามประวัติ พระธาตุองค์นี้สร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 20 จนกระท่ังมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาว
พม่า องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนท้ังองค์ ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า  จึงท าให้ท่ีนี่เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวน่านและนักท่องเท่ียว เดินทางมาสักการะอยู่เป็น
ประจ า นอกจากพระธาตุแล้ว ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน 
ปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร ประดิษฐานอยู่ตรงจุดลานปูน ตรงจุดนี้ท่านสามารถชมวิวเมือง
น่านท้ังเมืองแบบ 360 องศา ชมวิวภูเขาท่ีโอบล้อมเมืองท้ังเมือง สวยงามอลังการมากทีเดียว 

 

 
  
จากนั้น น าท่านสู่ ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน (เปิด เฉพาะวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)  บริเวณถนนผากอง

ด้านข้างวัดภูมินทร์ ท่ีนี่มีของขายท่ีน่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นของท่ีระลึกที่ท าให้นึกถึงเมืองน่าน ของแฮนด์เมด
ต่างๆ รวมไปถึงของอร่อยของเมืองน่านท่ีน่าลองลิ้มชิมรส 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก   โรงแรมดิอิมเพรส น่าน หรือระดับเทียบเท่า (ตัวเมืองน่าน) 
 
วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 (3)   
 ร้านกาแฟเดอะวิว @ กิ่วม่วง - โค้งเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์  - หมู่บ้านสะปัน - จุดชมวิวภูคา1715          
- ปัว 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวสวย ท่ีตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา บนเส้นทางระหว่าง
อ าเภอเมืองน่าน อ าเภอสันติสุข และ อ าเภอบ่อเกลือ การตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาท่ีเข้ากับธรรมชาติ สร้างแบบโอ



 

เพ่น โดยใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ผสมกับไม้ไผ่ มีมุมนั่งเล่น ด้านหลังมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ
เคร่ืองดื่ม และ ชมวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 
จากนั้น ผ่านเส้นทางหลวงมหายเลข 1081 สายสันติสุข - บ่อเกลือ ชม โค้งเลข 3 สุด UNSEEN มีระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร ท่ีลัดเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ข้างทางปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ท าให้มองเห็นเส้นถนนท่ีโค้ง ดู
คล้ายกับเลข 3 โด่ดเด่นขึ้นมาสวยงาม  
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก โดยการน าน้ าท่ี
ตักขึ้นมาจากใต้ดินมาต้มจนเหลือแค่เกลือสินเธาว์ใช้เวลาต้มประมาณ 6 ชั่วโมง สามารถท าเกลือได้ตลอดทั้ง
ปี จะยกเว้นช่วงเข้าพรรษาท่ีงดท าตามความเชื่อของชาวบ้าน ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมืองตาม
อัธยาศัย  

 

 



 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้ านสะปัน หนึ่ ง ใน

จุดหมายของใครหลายคน ชุมชนเล็ก ๆ แสนสงบ ท่ีตั้ง
อยูท่่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีล าธารไหลผ่าน และ
ในช่วงหน้าฝนฤดูท านา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนา
ข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย น าท่านเก็บภาพความประทับใจท่ี
สะพานหมู่บ้านสะปัน 

  
น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอปัว เมืองเล็ก ๆ ในจังหวัดน่าน แสนโรแมนติก เรียบง่ายและเงียบสงบ (ใช้ระยะเวลาใน

การเดินทางประมาณ 1 ชม.) น าท่านชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวท่ีไม่ควรพลาดเมื่อเดิน
ทางผ่านถนนสายนี้ ไฮไลท์ของจุดชมวิว 1715 คือวิวท่ีสามารถมองเห็นแม่น้ าน่านและภูเขาท่ีซ้อนกันเป็นชั้น 
ๆ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลถึง 1715 เมตร  จึงเป็นท่ีมาของชื่อจุดชมวิวแห่งนี้ 

 

 
 

 น าท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอ าเภอ
ปัว สู่อ าเภอบ่อเกลือ ช่วงถนนลอยฟ้าตัวถนนจะมีความโค้งและลาดชันตามสภาพพื้นท่ีถนนคดเคี้ยวเลาะ
ตามไหล่เขา ชมวิวภเูขา  สีเขียวของต้นไม้ตัดกับท้องฟ้า สวยงามมาก 



 

 
 
เย็น  บริการอาหารเย็น  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมชมพู ภูคา หรือ โรงแรม ฮักปัว โฮเทล หรือระดับเทียบเท่า  
 
วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 (4)   
 วัดภูเก็ต –ร้านล าดวนผ้าทอ - วัดศรีพันต้น -  วัดมิ่งเมือง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน -             
อุโมงค์ต้นลีลาวดี – วัดภูมินทร์ - วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง - ร้านของฝาก 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ชื่อวัดตั้งตามหมู่บ้านท่ีชื่อว่าหมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดทางเหนือตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่ง

ทางเหนือเรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกันว่า วัดภูเก็ต จุดเด่นของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดติด
กับทุ่งนากว้าง พร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ 
จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นท่ีประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา อันศักดิ์สิทธิ ์

 

 



 

 
น าทุกท่านเดินทางสู่ร้านล าดวนผ้าทอ ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสกาแฟ พร้อมชมบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน 

เช็คอินถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา นอกจากร้านกาแฟบรรยากาศดีดีแล้ว ท่านและยังสามารถซื้อของท่ีระลึก 
เช่น ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ าไหล ลายโบราณชื่อดังได้จากร้านแห่งนี้ อิสระตามอัธยาศัย  (ราคาทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่าน 

ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (ค าว่า 
สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็น
ถนนแล้ว วัดศรีพันต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวิหารท่ีสวยงาม ตั้งเด่น
เป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านท่ีมีจิตรกรรมปูนปั้นท่ีสวยงามโดยเฉพาะ 

พญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันไดหน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่าม 
สวยงามตระการตา มีความสวยงามมากดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา  
ซึ่งปั้นแต่งโดยช่างชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ 
"สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติ 
ของพระพุทธเจ้าและประวัติ การก าเนิดเมืองน่านโดยช่าง 
ชาวน่านเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงาม 
และทรงคุณค่าอย่างยิ่ง 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (เมนูข้าวซอย เลิศรส) 
จากนั้น น าท่านสักการะเสาหลักเมือง ประจ าจังหวัดน่าน วัดมิ่งเมือง ท่ีประดิษฐานในศาลาจตุรมุข

ด้านหน้าพระอุโบสถของวัด เข้ากราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีแสดงให้เห็น
วิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ความเป็นมาตั้งแต่เจ้าผู้ครองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดท้าย   

 



 

 
จากนั้น น าท่านถ่ายรูป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (ด้านนอก) เดิมเป็นท่ีประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน 

เรียกว่า “หอค า” ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่าง ๆ ประวัติศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
พื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับซุ้มอุโมงค์ต้นลีลาวดี บริเวณหน้า 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ท่ีขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ ดู
สวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

 

 
 

 น าท่านแวะร้านของฝาก ของฝากท่ีขึ้นชื่อของเมืองน่าน มีให้เลือกซื้อหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอ
พื้นเมือง ผ้าทอมือ ผ้าซิ่น เคร่ืองเงิน น้ าพริกหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย 

จากนั้น น าท่านสู่ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็น
ผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรงสร้าง
ตามสถาปัตยกรรมล้านนาไทย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ า เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์ มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงคร่ึงตัวประดับอยู่โดยรอบฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือกรวม
ท้ังหมด 24 เชือก 

 



 

จากนั้น น าท่านสู่ วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวัดนี้
คือ เป็นวัดท่ีสร้างทรงจัตุรัสมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว 
โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันหน้าออก
ด้านประตูท้ัง 4 ทิศ อีกหนึ่งสิ่งท่ีนับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านคือ จิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่ม
กระซิบ แบบฉบับดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงไปทั่ว หลายคนรู้จักกันในชื่อ ภาพกระซิบรักบันลือโลก 

 

 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน ปูชนียสถานท่ีส าคัญ

ของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ท่ีได้มาจากกรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานส่ีเหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้าน
ละ 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองหมดท้ังองค์ เป็นโบราณสถานท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของล้านนา และพระ
ธาตุประจ าปีเกิดของคนปีเถาะ ชาวล้านนาเชื่อว่า หากได้ไป “ชุธาตุ” หรือนมัสการพระธาตุประจ าปีเกิดจะ
ได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง 

 

 
 



 

น าท่านแวะร้านของฝาก ของฝากท่ีขึ้นชื่อของเมืองน่าน มีให้เลือกซื้อหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอพื้นเมือง ผ้า
ทอมือ ผ้าซิ่น เคร่ืองเงิน น้ าพริกหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และของท่ีระลึกต่าง ๆ มากมาย 

เย็น  บริการอาหารเย็น  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก   โรงแรมดิอิมเพรส น่าน หรือระดับเทียบเท่า (ตัวเมืองน่าน) 
 
วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 (5)   
 สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ 
09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL7561 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........... 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถสลับสับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ในรายการทัวร์ตาม

ความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ

ของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

 
 เนื่องจากเป็นเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล า ทั้งนี้เที่ยวบิน เวลา และโปรแกรมรายการทัวร์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงสลับโปรแกรมเดินทาง ขึ้นอยู่กับการ CONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถ
แทรกแซงได้หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน  
หากลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ราคา/ท่าน พักเดี่ยว 

25-29 ธันวาคม 2564 8,888 + 4,000 
 
 * ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น  กรณีเป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิ่ม                 
1,000 บาท  
 ** ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 *** ช าระได้ที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง  
 



 

มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 64 

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามท่ีระบุ พร้อมน้ าหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 

กิโลกรัม 
 ค่ารถ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   **กรุ๊ปออกเดินทาง ขั้นต่ า 9 ท่าน**   
 ค่าโรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED 

แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม 
ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE 



 

ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก

รีด ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหาร
อิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 

 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าซื้อที่นั่งบนรถน าเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 



 

เงื่อนไขการให้บริการ 
ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน หากไม่ช าระ

ตามท่ีบริษัทก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรอท่ีนั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวร์
ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่าน
สละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข
และข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

  
เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร ์
1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป ยึดเงิน 50 % จากยอดที่ลูกค้าช าระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 
2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริง (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่น ๆ  
4. กรณีสายการบินหรือบริษัททัวร์ แจ้งยกเลิกการเดินทาง ท าการคืนเงินให้ภายใน 7 วัน 
** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินแบบเช่าเหมาล า กรณีทางบริษัทออกตั๋วเครื่องบิน

แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทาง ทุกกรณี** 
**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม

คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ** 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่ าท่ีบริษัทก าหนด 

ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย
, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง , การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืน
เงินใดๆท้ังสิ้นแต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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