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เทีย่วบิน เส้นทาง เวลา 
ขาไป SL506 ดอนเมือง-เชียงใหม่ 06.15 – 07.30 

ขากลบั SL7561 น่าน-ดอนเมือง 09.10 – 10.25 
 

วนัเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 (1)           (- / L / -) 
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเชียงใหม่  - วดัพระธาตุดอยคํา - พระธาตุดอยสุเทพ – หมู่บ้านแม่กาํปอง -  
Chapulin Food & Cafe - อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดิน 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 11 เคาน์เตอร์ท่ี 11 
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระก่อนการเดินทาง 

06.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL506  (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 1 ชม.) 

07.30 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ รถตูร้อรับ 
นาํท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยคํา (วัดหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวดัสาํคญัในจงัหวดัเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี วดั
พระธาตุดอยคาํมีลานชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระเจา้ทนัใจซ่ึงมีอายุ
เก่าแก่ กว่าห้าร้อยปี ท่ีประชาชนใหค้วามเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพ่ือเป็นสิริมงคลกบัตวัเอง และครอบครัว เป็น
จาํนวนมาก  

** วิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ  จากข้อมูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อทันใจ  วัดพระธาตุดอยคํา 
เชียงใหม่ ไดแ้นะนาํไวด้งัต่อไปน้ี  -จุดธูป 3 ดอก -ขอได ้1 เร่ือง -ขอกบัเหรียญหรือองค์พระท่ีบา้น -ถา้สําเร็จตอ้งถวาย
พวงมาลยัดอกมะลิ 50 พวงข้ึนไป -บอกช่ือ -สกลุ  ดงัๆ แลว้ สวดคาถาหลวงพ่อทนัใจ **ตั้งนะโม 3จบ  “โอมนะโม พุทธายะ 
ยะอะสะ สุมงั จะปาคะ” อยา่งไรกดี็ การขอพรกบัหลวงพ่อทนัใจนั้นสามารถขอไดทุ้กเร่ือง แต่ย ํ้าว่า ตอ้ง “ขอทีละเร่ือง” และ
ตอ้งเอ่ยช่ือนามสกลุของตนเองใหช้ดัเจน และ ขอพรอยา่งชดัเจนวา่ตอ้งการใหท่้านเมตตาช่วยเหลือในเร่ืองใด  เม่ือสาํเร็จแลว้
จึงขอเร่ืองใหม่ได ้  และอย่าลืม เม่ือสมปรารถนาแลว้ตอ้งมาถวายพวงมาลยัดอกมะลิดว้ยตนเองเท่านั้น ท่ีวดัพระธาตุดอย
คาํ!!    



    3 

 

 
นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ  เป็นพระธาตุ ประจาํปีเกดิ ของคนที่เกดิ ปีมะแม  เป็นวดัท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดใน
จงัวดัเชียงใหม่ สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1929 ในสมยัพญากือนา กษตัริยอ์งคท่ี์ 6 แห่งอาณาจกัรลา้นนา ราชวงศม์งัราย พระองคไ์ด้
อญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุองคใ์หญ่ ท่ีไดท้รงเกบ็ไวส้กัการะบูชาส่วนพระองคถึ์ง 13 ปี มาบรรจุไวท่ี้น่ี ภายในวดัมีเจดียท์รง
เชียงแสน ฐานสูงยอ่มุมระฆงัทรงแปดเหล่ียมปิดดว้ยทองจงัโก 2 ชั้น อายุมากกว่า 500 ปี  ทางข้ึนไปยงัวดัตอ้งเดินผ่านบนัได
นาคกวา่ 300 ขั้น หรือจะข้ึนโดยรถรางไฟฟ้าก็ได ้ ** ความเช่ือและวิธีการบูชาของคนที่มาไหว้พระธาตุแห่งนี ้**  เช่ือกนัว่า
หากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสําเร็จสมหวงัดงัปรารถนา แคลว้คลาด ผ่านอุปสรรค
นานาไปได ้ในการสักการะพระธาตุนั้น ควรเตรียมขา้วตอก ดอกไม ้ธูปเทียนแลว้เดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคาํ
นมสัการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอใหส้มหวงัในส่ิงท่ีปรารถนา และควรไหวพ้ระธาตุใหค้รบทั้ง 4 ทิศ ซ่ึงใหอ้านิสงส์ท่ี
ต่างกนั คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจพระจนัทร์เพ็ญ ทิศใต ้ขอให้ไดเ้ป็นพระภิกษุสงฆ์ไดบ้วชในบวรพุทธศาสนา ทิศ
ตะวนัออกขอใหไ้ดข้ึ้นสวรรค ์ทิศตะวนัตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดเม่ือไดม้านมสัการพระธาตุ
ดอยสุเทพแลว้ ควรมากราบอนุสาวรียค์รูบาศรีวิชยั นกับุญแห่งลา้นนา ท่ีประดิษฐานอยู่ตรงเชิงดอยสุเทพเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลอีกดว้ย 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (แบบขันโตก) 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านแม่ก าปอง  เป็นหมู่บา้นเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี  ตั้งอยู่กลางหุบเขา สูงจากระดบัน ้ าทะเล
ประมาณ 1,300 เมตร  และยงัมีล าธารไหลผา่นกลางหมู่บา้นโดยล าธารแห่งน้ีมาจากน ้ าตกแม่ก าปองนัน่เอง อิสระให้
ท่านไดด่ื้มด ่าสัมผสัวถีิชีวติของคนทอ้งถ่ิน ท่ีแสนเรียบง่าย ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ ตามอธัยาศยั 

 
 นาํท่านเดินทางสู่ Chapulin Food & Cafe (ชะพูลิน ฟู๊ด แอนด์ คาเฟ่) 

คาเฟ่วิวสวยท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนา มีโซนร้านอาหารและคาเฟ่
บริการ มุมถ่ายรูปเพียบ เช่น บันไดสวรรค์สีขาวสูงเสียดฟ้า ได้มุม
ทอ้งฟ้าตดักบัทุ่งนา เป็นภาพสุดเก๋ นอกจากน้ียงัมีทุ่งดอกมาการ์เร็ตและ
ดอกคอสมอสให้ไดถ่้ายรูปกนัเพลิน ๆ  (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม) 

จากนั้น อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดนิ ถนนคนเดินท่าแพ  ถนนคนเดินท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเชียงใหม่ ตั้งอยูแ่ถวประตูเมืองท่าแพ ร้านคา้และสินคา้ท่ีขายโดยส่วนใหญ่ เป็นสินคา้พื้นเมือง เส้ือผา้ ของท่ี
ระลึกต่างๆ มีโชวด์นตรี การแสดงเล็กๆ ตามสองขา้งทาง เปิดบริการ เฉพาะ วนัอาทิตย ์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. 

เยน็         อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมเอเชีย พูนเพชร เชียงใหม่ หรือระดับเทยีบเท่า  
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วนัอาทติย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564 (2)          (B / L / -) 
 เชียงใหม่ - ลาํปาง - พระธาตุลาํปางหลวง – แพร่ - พระธาตุช่อแฮ – น่าน - วดัพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดิน กาด

ข่วงเมืองน่าน 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ พระธาตุลาํปางหลวง (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) วดัคู่บา้นคู่เมืองลาํปางมา
แต่โบราณ เป็นพระธาตุประจาํปีเกิดของคนปีฉลู ดว้ยเร่ิมสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกนั ฐานเป็นบวัลูกแกว้ 
องค์พระธาตุเป็นทรงกลมแบบลา้นนา ภายนอกบุดว้ยทองจงัโก ยอดฉัตรทาํดว้ยทองคาํ มีลายสลกัดุนเป็นลวดลาย
ประจาํยามแบบต่างๆ ภายในองค์พระเจดียบ์รรจุพระเกศาและ พระอฐิัธาตุ จากพระนลาฎขา้งขวา พระศอดา้นหน้า
และดา้นหลงัท่ีร้ัวทองเหลืองรอบองคพ์ระธาตุมีรูกระสุนปืนท่ีหนานทิพยช์า้งยิงทา้วมหายศปรากฏอยู ่ดา้นในวดัพระ
ธาตุลาํปางหลวง ยงัประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า หรือ พระแกว้มรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบลา้นนาสลกั
ดว้ยหยกสีเขียว เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัลาํปาง สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ (ใช้
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
 

 
 

   
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั  
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุช่อแฮ วดัศกัด์ิสิทธ์ิเก่าแก่พระอารามหลวงคู่บา้นคู่เมืองจงัหวดัแพร่ มีองคพ์ระธาตุช่อแฮ 

(พระธาตุประจําคนเกิดปีขาล)  องคพ์ระธาตุ เป็นเจดียแ์ปดเหล่ียมยอ่มุมไมสิ้บสองบุดว้ยทอง สูงถึง 33 เมตร  ตั้งอยู่
บนฐานเขียงส่ีเหล่ียม 1 ชั้น ถดัข้ึนไปจะเป็นฐานหนา้กระดานแปดเหล่ียม 3 ชั้น ตามดว้ย ฐานบวัคว ํ่าและชุดทอ้งไม้
แปดเหล่ียมซอ้นกนัข้ึนไปอีก 7 ชั้น และชั้นอ่ืน ๆ ไปจนถึงยอดฉตัรท่ีตกแต่งดว้ยเคร่ืองบนแบบลา้นนา ในทุกปี ๆ จะ
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มีประเพณีไหวพ้ระธาตุช่อแฮ โดยจะเร่ิมข้ึนในวนัข้ึน 9 คํ่าเดือน 6 เหนือ เดือน 4 ใตข้องทุกปี และจดัต่อเน่ืองกนั 7 
วนั 7 คืน  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ จังหวดัน่าน (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยูบ่นยอดดอยเขานอ้ย สูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 240 เมตร ตามประวติั 

พระธาตุองค์น้ีสร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจา้ผูค้รองนครน่าน เม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 20 จนกระทัง่มีการ
บูรณะคร้ังใหญ่ในสมยัพระเจา้สุริยพงษผ์ริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า องคพ์ระธาตุเป็นเจดียก่์ออิฐ
ถือปูนทั้งองค ์ศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้  จึงทาํให้ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
ชาวน่านและนกัท่องเท่ียว เดินทางมาสักการะอยูเ่ป็นประจาํ นอกจากพระธาตุแลว้ ยงัมีพระพุทธรูปองคใ์หญ่ คือ พระ
พุทธมหาอุตมมงคลนนัทบุรีศรีเมืองน่าน ปางประทานพรบนฐานดอกบวัสูง 9 เมตร ประดิษฐานอยู่ตรงจุดลานปูน 
ตรงจุดน้ีท่านสามารถชมววิเมืองน่านทั้งเมืองแบบ 360 องศา ชมววิภูเขาท่ีโอบลอ้มเมืองทั้งเมือง สวยงามอลงัการมาก
ทีเดียว 
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จากนั้น นาํท่านสู่ ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน (เปิด เฉพาะวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)  บริเวณถนนผากองดา้นขา้งวดัภูมินทร์ 
ท่ีน่ีมีของขายท่ีน่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นของท่ีระลึกท่ีทาํให้นึกถึงเมืองน่าน ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมไปถึงของอร่อย
ของเมืองน่านท่ีน่าลองล้ิมชิมรส 

เยน็ อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  
 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั   โรงแรมดิอมิเพรส น่าน หรือระดับเทยีบเท่า (ตัวเมืองน่าน) 
 

วนัจันทร์ ที ่27 ธันวาคม 2564 (3)          (B / L / D) 
 ร้านกาแฟเดอะววิ @ กิว่ม่วง - โค้งเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์  - หมู่บ้านสะปัน - จุดชมววิภูคา1715  -ปัว 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวสวย ท่ีตั้งอยูริ่มทางไหล่เขา บนเส้นทางระหวา่งอาํเภอ
เมืองน่าน อาํเภอสันติสุข และ อาํเภอบ่อเกลือ การตกแต่งร้านสไตล์ลา้นนาท่ีเขา้กบัธรรมชาติ สร้างแบบโอเพ่น โดย
ใชเ้ฟอร์นิเจอร์ไมผ้สมกบัไมไ้ผ ่มีมุมนัง่เล่น ดา้นหลงัมองเห็นววิภูเขาเขียวขจี อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม และ 
ชมววิทิวทศัน์ตามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

จากนั้น ผา่นเส้นทางหลวงมหายเลข 1081 สายสันติสุข - บ่อเกลือ ชม โค้งเลข 3 สุด UNSEEN มีระยะทางประมาณ 300 เมตร 
ท่ีลดัเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ขา้งทางปกคลุมไปดว้ยตน้ไม ้ทาํให้มองเห็นเส้นถนนท่ีโคง้ ดูคลา้ยกบัเลข 3 โด่ดเด่น
ข้ึนมาสวยงาม  

 
 

นาํท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ แหล่งผลิตเกลือสินเธาว ์เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก โดยการนาํนํ้าท่ีตกัข้ึนมา
จากใตดิ้นมาตม้จนเหลือแค่เกลือสินเธาวใ์ชเ้วลาตม้ประมาณ 6 ชัว่โมง สามารถทาํเกลือไดต้ลอดทั้งปี จะยกเวน้ช่วง
เขา้พรรษาท่ีงดทาํตามความเช่ือของชาวบา้น ใหท้่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองตามอธัยาศยั  
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั 
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสะปัน หน่ึงในจุดหมายของใครหลายคน ชุมชนเล็ก ๆ 

แสนสงบ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลาํธารไหลผา่น และในช่วง
หนา้ฝนฤดูทาํนา ยงัสามารถชมววิทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจีไดอี้กดว้ย นาํท่าน
เก็บภาพความประทบัใจท่ีสะพานหมู่บ้านสะปัน 

 นาํท่านเดินทางสู่ อาํเภอปัว เมืองเล็ก ๆ ในจงัหวดัน่าน แสนโรแมนติก เรียบง่ายและเงียบสงบ (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1 ชม.) นาํท่านชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หน่ึงในจุดชมววิท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางผา่นถนน
สายน้ี ไฮไลทข์องจุดชมววิ 1715 คือววิท่ีสามารถมองเห็นแม่นํ้าน่านและภูเขาท่ีซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ มีความสูงจาก
ระดบันํ้าทะเลถึง 1715 เมตร  จึงเป็นท่ีมาของช่ือจุดชมววิแห่งน้ี 

 



    9 

 

 นาํท่านผา่นชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหน่ึงเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอาํเภอปัว สู่อาํเภอ
บ่อเกลือ ช่วงถนนลอยฟ้าตวัถนนจะมีความโคง้และลาดชนัตามสภาพพื้นท่ีถนนคดเค้ียวเลาะตามไหล่เขา ชมวิวภูเขา  
สีเขียวของตน้ไมต้ดักบัทอ้งฟ้า สวยงามมาก 

 
เยน็  บริการอาหารเยน็  

 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมชมพู ภูคา หรือ โรงแรม ฮักปัว โฮเทล หรือระดับเทยีบเท่า  
 
วนัองัคาร ที ่28 ธันวาคม 2564 (4)          (B / L / D) 
 วดัภูเกต็ –ร้านลาํดวนผ้าทอ - วดัศรีพนัต้น -  วดัมิ่งเมือง - พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - อุโมงค์ต้นลลีาวดี - วดั

พระธาตุช้างคํา้วรวหิาร – วดัภูมินทร์ - วดัพระบรมธาตุแช่แห้ง - ร้านของฝาก 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ วดัภูเกต็ ช่ือวดัตั้งตามหมู่บา้นท่ีช่ือวา่หมู่บา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัทางเหนือตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงทางเหนือ

เรียกวา่ “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกนัวา่ วดัภูเก็ต จุดเด่นของวดัคือมีระเบียงชมววิดา้นหลงัวดัติดกบัทุ่งนากวา้ง พร้อม
ดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรงลา้นนาประยกุต ์จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ี
ประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพอ่พุทธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
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นาํทุกท่านเดินทางสู่ร้านลาํดวนผ้าทอ ใหท้่านไดล้องลิม้ชิมรสกาแฟ พร้อมชมบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน เช็คอิน
ถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา นอกจากร้านกาแฟบรรยากาศดีดีแลว้ ท่านและยงัสามารถซ้ือของท่ีระลึก เช่น ผา้ทอไทล้ือ 
ผา้ทอนํ้าไหล ลายโบราณช่ือดงัไดจ้ากร้านแห่งน้ี อิสระตามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภู์คา (ครองนครน่าน ระหวา่ง 
พ.ศ. 1960 - 1969 ) ช่ือวดัตรงกบันามผูส้ร้าง คือพญาพนัตน้ บางสมยัเรียกว่า วดัสลีพนัตน้ (คาํว่า สลี หมายถึง ตน้
โพธ์ิ) ซ่ึงในอดีตมีตน้โพธ์ิใหญ่อยู่ดา้นทิศเหนือและทิศใตข้องวดั ปัจจุบนัถูกโค่นเพื่อตดัเป็นถนนแลว้ วดัศรีพนัตน้
ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2505 ภายในวดัมีวหิารท่ีสวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยบิระยบั เป็นอีก 

 
วดัหน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะ 
พญานาคเจด็เศียร เฝ้าบนัไดหนา้วหิารวดั สีทองเหลืองอร่าม 
สวยงามตระการตา มีความสวยงามมากดูอ่อนโยนมีชีวติชีวา  
ซ่ึงป้ันแต่งโดยช่างชาวน่านช่ือ นายอนุรักษ ์สมศกัด์ิ หรือ 
"สล่ารง" และภายในวหิารไดมี้การเขียนภาพลายเส้นประวติั 
ของพระพุทธเจา้และประวติั การกาํเนิดเมืองน่านโดยช่าง 
ชาวน่านเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงาม 
และทรงคุณค่าอยา่งยิง่ 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (เมนูข้าวซอย เลศิรส) 
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จากนั้น นาํท่านสักการะเสาหลกัเมือง ประจาํจงัหวดัน่าน วดัมิ่งเมือง ท่ีประดิษฐานในศาลาจตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถของ
วดั เขา้กราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีแสดงให้เห็นวถีิชีวติของชาวเมืองน่าน ความ
เป็นมาตั้งแต่เจา้ผูค้รองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดทา้ย   

 
 
จากนั้น นาํท่านถ่ายรูป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (ดา้นนอก) เดิมเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครน่าน เรียกวา่ “หอคาํ” 

ภายในจดัแสดงศิลปะโบราณวตัถุต่าง ๆ ประวติัศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขา
เผา่ต่าง ๆ นาํท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับซุ้มอุโมงค์ต้นลีลาวดี บริเวณหน้า พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ท่ีข้ึนเป็น
แถวเรียงรายแผ่ขยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงค์ตน้ไม ้ดูสวยงาม อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 
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 นาํท่านแวะร้านของฝาก ของฝากท่ีข้ึนช่ือของเมืองน่าน มีใหเ้ลือกซ้ือหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น ผา้ทอพื้นเมือง ผา้ทอ
มือ ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน นํ้าพริกหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และของท่ีระลึกต่าง ๆ มากมาย 

จากนั้น นาํท่านสู่ วัดพระธาตุช้างคํา้วรวิหาร เดิมช่ือ วดัหลวงกลางเวียง เจา้ผูค้รองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผูส้ร้างข้ึนเม่ือปี 
พ.ศ. 1949 พระวิหารหลวงวดัพระธาตุช้างคํ้าวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมลา้นนา
ไทย ภายในวดัประดิษฐาน เจดียช์า้งคํ้า เป็นศิลปะสมยัสุโขทยั อายปุระมาณพุทธศตวรรษท่ี 20 รอบเจดีย ์มีรูปป้ันชา้ง
ปูนป้ันเพียงคร่ึงตวัประดบัอยูโ่ดยรอบฐานรองรับไวด้า้นละ 6 เชือกรวมทั้งหมด 24 เชือก 

 
จากนั้น นาํท่านสู่ วัดภูมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวดัน้ีคือ เป็นวดัท่ี

สร้างทรงจตุัรัสมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคลา้ยตั้งอยูบ่นหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตวั โบสถ์และวิหารสร้าง
เป็นอาคารหลงัเดียวกนั ดา้นในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หนัหนา้ออกดา้นประตูทั้ง 4 ทิศ อีกหน่ึงส่ิง
ท่ีนบัไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน่านคือ จิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบัดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียงไป
ทัว่ หลายคนรู้จกักนัในช่ือ ภาพกระซิบรักบันลือโลก 
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จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวจงัหวดัน่าน ปูชนียสถานท่ีสําคญัของเมือง
น่าน มีอายกุวา่ 600 ปี พญาการเมืองโปรดใหส้ร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีไดม้าจากกรุง
สุโขทยั องคพ์ระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้งดา้นละ 22.5 เมตร บุดว้ยทองเหลืองหมด
ทั้งองค ์เป็นโบราณสถานท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของลา้นนา และพระธาตุประจําปีเกิดของคนปีเถาะ ชาวลา้นนาเช่ือ
วา่ หากไดไ้ป “ชุธาตุ” หรือนมสัการพระธาตุประจาํปีเกิดจะไดรั้บอานิสงส์อยา่งยิง่ 

 
 

นาํท่านแวะร้านของฝาก ของฝากท่ีข้ึนช่ือของเมืองน่าน มีให้เลือกซ้ือหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น ผา้ทอพื้นเมือง ผา้ทอ
มือ ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน นํ้าพริกหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และของท่ีระลึกต่าง ๆ มากมาย 

เยน็  บริการอาหารเยน็  
 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั   โรงแรมดิอมิเพรส น่าน หรือระดับเทยีบเท่า (ตัวเมืองน่าน) 
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วนัพุธ ที ่29 ธันวาคม 2564 (5)          (B / - / -) 
 สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร 
 

09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL7561 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเทีย่วสามารถสลับสับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ในรายการทัวร์ตามความเหมาะสม โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยน

ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ. 
 

เน่ืองจากเป็นเทีย่วบินแบบเช่าเหมาลาํ ทั้งนีเ้ที่ยวบิน เวลา และโปรแกรมรายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงสลบัโปรแกรมเดินทาง  
ขึน้อยู่กบัการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  

หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วนั  
หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดินทาง ราคา/ท่าน 
รัฐช่วย 40%  

ลูกค้าชําระ/ท่าน 
พกัเดี่ยว 

25-29 ธันวาคม 2564 12,500 7,500 + 4,000 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณเีป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

ชําระได้ทีเ่จ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 
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มาตรการการเดนิทางเข้าจังหวดัเชียงใหม่ 

 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมนํ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถ นาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   **กรุ๊ปออกเดินทาง ข้ันตํ่า 9 ท่าน**   
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
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 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 กรณผู้ีเดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชําระค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 
 ค่าซ้ือท่ีนัง่บนรถนาํเท่ียว 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ชําระเงินผ่านแอปพลเิคช่ัน เป๋าตัง โครงการทวัร์เทีย่วไทย พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน 
2. หลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 
3. นาํบตัรประชาชนตวัจริง และ โทรศพัทมื์อถือเคร่ืองท่ีท่านไดล้งทะเบียนแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั (ท่ีท่านใชช้าํระเงิน) ถือไปในการ

เดินทางดว้ย 
4. รายช่ือผูเ้ดินทางตอ้งตรงกบัช่ือท่ีใชช้าํระเงินดว้ยเป๋าตงัของคนนั้น ๆ เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งทาํการ Scan QR code และ ใบหนา้ 

ก่อนเร่ิมและหลงัจบทวัร์ และระหวา่งทวัร์ ตอ้งมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ทางบริษทัขอความร่วมมือทุกท่านใน
กิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองจากทางบริษทั ตอ้งดาํเนินการตามเง่ือนไขโครงการทวัร์เท่ียวไทย หากท่านไม่ให้ความร่วมมือทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ในราคาเต็ม 

5. ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได ้
  

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทวัร์ 
เม่ือท่านได้ชําระเงินแล้วไม่สามารถเปลีย่นแปลงการเดินทางได้ (กรณต้ีองยกเลกิการจองรายการนําเที่ยว ต้องทาํการยกเลกิ

ก่อนชําระเงินเท่าน้ัน) ในการยกเลกิกรณเีหตุสุดวสัิย หรือมีเหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถเดินทางได้ เช่น โรคระบาด , ศบค.ส่ัง
ระงับการเดินทาง ฯ ทางบริษัททวัร์จะต้องคืนเงินให้กบันักท่องเทีย่วทีจ่่าย 60% มาแล้วกบับริษัททวัร์ โดยตามหลกัการ 

“ยกเลกิทวัร์” เป็นไปตามพระราชบัญญตัิธุรกจินําเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ
ของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและข้อตดัสินใดใด ของบริษทั ให้ถือเป็นข้อยุติส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชาํระเงิน
ค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืน ๆ ท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดแลว้ 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



    18 

 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ใดใด ทั้งส้ิน 

11. กรุณาอ่าน ทาํความเขา้ใจให้ถ่ีถว้น เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

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

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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