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วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 (1)          
 สนามบินดอนเมือง – สนามบินแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)  - พระต าหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง -                  
วัดพระธาตุดอยตุง - วัดร่องขุ่น - สิงค์ปาร์ค - อิสระช้อปปิ้งไนท์บาร์ซ่าเชียงราย 
04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 11 

เคาน์เตอร์ท่ี 11 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง 

06.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี 
SL532  (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.) 

07.45 น. ถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถตู้รอรับ 
 น าท่านเดินทางสู่ พระต าหนักดอยตุง เป็นท่ีประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 สร้างจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ออกแบบผสมผสานระหว่างชาเลต์ 
สไตล์สวิสกับสถาปัตยกรรมล้านนา ตกแต่งภายนอกด้วยปีกไม้ ซึ่งเป็นไม้สักขนาดเล็กท่ีได้จากการ
ทอนไม้ที่ไม่ได้ขนาดในสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อให้ไม้สักท่ีเหลือเจริญเติบโตแข็งแรง 
ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ภายในพระต าหนักบุผนังด้วยไม้สนจากลังไม้ท่ีใส่เครื่องมือและอุปกรณ์ขนาด
ใหญ่น าเข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนพื้นเป็นไม้สักทองท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้น้อมเกล้าฯ ถวาย 
การสร้างพระต าหนักจึงเป็นตัวอย่างของการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า  ชม สวนแม่ฟ้า
หลวง หรือสวนดอยตุง สวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว สูง 950 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลอยู่ในแอ่ง
ท่ีราบด้านทิศเหนือของพระต าหนัก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2534 บริเวณท่ีตั้งของสวน สามารถปลูกดอกไม้
เมื่องหนาวได้ จึงมีพระราชประสงค์ให้ปลูกเพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้รู้จักและชื่น
ชมดอกไม้ท่ีแปลกตาแตกต่างจากท่ีพบเห็นโดยท่ัวๆ ไป ภายในสวนได้รับการออกแบบตกแต่งด้วย
พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนับหมื่นอย่างสวยงามยิ่ง ราวกับผืนพรมธรรมชาติท่ีแปรเปลี่ยนไปตามทุก
ฤดูกาลละลานตาด้วยแปลงไม้ดอก และไม้พุ่ม ดอกไม้ท่ีนี่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดทุกวัน
ของป ี

 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  
น าท่าน เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยตุง สักการะพระธาตุท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของจังหวัดเชียงราย มีลักษณะ

เป็นเจดีย์สีทองอร่าม 2 องค์คู่กันในรูปแบบทรงปราสาทยอดทรงระฆังกลมขนาดเล็ก ตั้งบนฐาน
สี่เหลี่ยม กรุกระเบื้องดินเผา และถือเป็นพระธาตุประจ าปีกุน ซึ่งปีกุนในคติล้านนานั้น สัญลักษณ์คือ
ช้าง (กุญชร) ไม่ใช่หมูดังท่ีเราเข้าใจกัน ในฤดูหนาวบรรยากาศรอบองค์พระธาตุจะสวยงามเป็นพิเศษ
เพราะถูกหมอกสีขาวปกคลุมท่ัวบริเวณ ต านานแห่งพระธาตุ ต านานของพระธาตุดอยตุงกล่าวว่า นี่
คือเจดีย์แห่งแรกในอาณาจักรล้านนาอันเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย 
(กระดูกไหปลาร้า) ท่ีพระเจ้าอชุตราชทรงอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ต่อมาครูบาศรีวิชัยได้ท าการ
บูรณะ และได้มีการสร้างพระธาตุองค์ปัจจุบันครอบพระธาตุองค์เก่าไว้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ากันว่า
ในอดีตได้มีการปักธงตะขาบ (ตุง) ท่ีมีความยาวถึงพันวาไว้บนยอดดอย ถ้าหากปลายธงไปตกที่ไหน ก็
จะยึดเอาเป็นท่ีตั้งพระสถูป เหตุนี้เองจึงน่าจะเป็นท่ีมาของชื่อพระธาตุดอยตุง 

 
จากนั้น น าท่านสู่ วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้าง โดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เมื่อ พ.ศ. 2540 โดย 

บนพื้นท่ีเดิมของวัด 3 ไร่ และขยายออกเป็น 12 ไร่ อุโบสถ ประดับกระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงาม
แปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็น
ภาพท่ีใหญ่งดงามมาก จากวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานท่ี



 

สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเท่ียวให้
มาเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี อุโบสถของวัดร่องขุ่นมีสีขาวบริสุทธิ์สะอาดซึ่งได้กลายเป็น
เอกลักษณ์เป็นท่ีจดจ าของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติซึ่งพากันเรียกวัดร่องขุ่นว่าวัดขาว  

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปยัง  สิงห์ปาร์ค  แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ด้วยพื้นท่ีกว่า 
8,000 ไร่ มากมายด้วยพืชพรรณต่างๆ ท่ีขึ้นเต็มเนินเขา เช็คอินรูปปั้นสิงห์ทอง สิงห์ยักษ์สีทองขนาด
ใหญ่ สะท้อนแสงแดดเป็นสีทองอร่าม สัญลักษณ์ของสิงห์ปาร์ค ท่ีรอต้อนรับอยู่ด้านหน้าให้ท่านได้เก็บ
ภาพเป็นท่ีระลึก (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถรถราง ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่สิงห์ปาร์ค) 

 
จากนั้น น าท่านสู่ ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย แหล่งช้อปปิ้งกลางคืนท่ีมีชื่อเสียงของเชียงรายสินค้าท่ีมีจ าหน่าย

ส่วนมากเป็นงานฝีมือชาวเขาและคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง 
หรือของใช้ท่ีตกแต่งบ้านท่ีท ามาจากไม้ เป็นต้น  

เย็น         อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมบลูลากูน เชียงราย หรือระดับเทียบเท่า  
 
 



 

วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564 (2)         
 เชียงราย - วัดร่องเสือเต้น - พะเยา - กว๊านพะเยา – วัดศรีโคมค า - น่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย -     
ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน เดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ท่ีส าคัญอยู่ท่ีพระอุโบสถสีน้ าเงินท่ีสร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทย

ประยุกต์ท่ีมีศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตาใช้เฉดสีเป็นสีน้ าเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ท่ี
พริ้วไหว โดยเฉพาะประติมากรรมบันไดพญานาคท่ีใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อยและลวดลาย
แตกต่างจากประติมากรรมท่ัวไปอย่างเห็นได้ชัด ฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา  กาบแก้ว หรือ 
สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมจิตรกรรม
ภาพวาดฝาพนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ โดยใช้เฉดสีน้ าเงินฟ้ามีลวดลายท่ีอ่อนช้อยงดงาม มีพระ
ประธานสีขาว สูง 6.50 เมตร หน้าตักกว้าง 5 เมตร ชื่อว่า “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” ซึ่ง
ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รวมท้ังยัง
ได้รับพระราชทานนามพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ท่ีหมายความว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล 
เจ้าในความเป็นราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก” 

 
น าท่าน เดินทางสู่ จังหวัดพะเยา (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  
น าท่าน เช็คอิน กว๊านพะเยา   บึงน้ าจืดขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เสี้ยว กว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมด้วยทิว

เขาสลับซับซ้อนอย่างสวยงาม เมื่อหลายร้อยป ีพื้นท่ีในบริเวณกว๊านพะเยาเป็นชุมชนมีวัดวาอารามอยู่
มากมาย ต่อมาเมื่อกรมประมงสร้างประตูกั้นน้ าในกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ า  จึงท าให้บริเวณกว๊าน
พะเยาท่ีแต่เดิมเป็นชุมชนโบราณ และวัดหลายแห่งต้องจมอยู่ในกว๊านพะเยา 



 

 
 
จากนั้น น าท่านสู่ วัดศรีโคมค า ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา 

เป็นวัดคู่บ้านคู่ เมืองพะเยา สร้างราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 ประดิษฐาน พระเจ้าตนหลวง 
พระพุทธรูปใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดใน
แผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย
หน้าตักกว้าง 14x16 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี 
พ.ศ . 2034-2067  มีประวัติตามต านาน
เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระพุทธเจ้ารวมถึงการแสดง พุทธท านายเกี่ยวกับการสร้างพระเจ้าตน
หลวง ท้ังนี้ พระเจ้าตนหลวงหรือพระเจ้าองค์หลวงนั้น มิใช่เป็นเพียงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยา
เท่านั้น แต่ยังถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านนาไทยด้วย และในวันวิสาขบูชาของ
ทุกป ีจะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงเดือนแปดเป็ง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง
สู ่จังหวัดน่าน (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู ่วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 240 
เมตร ตามประวัติ พระธาตุองค์นี้สร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 จนกระท่ังมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449 -
2454 โดยช่างชาวพม่า องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนท้ังองค์ ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า  จึงท าให้ท่ีนี่เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวน่านและนักท่องเท่ียว 
เดินทางมาสักการะอยู่เป็นประจ า นอกจากพระธาตุแล้ว ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหา
อุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร ประดิษฐานอยู่ตรงจุดลาน
ปูน ตรงจุดนี้ท่านสามารถชมวิวเมืองน่านท้ังเมืองแบบ 360 องศา ชมวิวภูเขาท่ีโอบล้อมเมืองท้ังเมือง 
สวยงามอลังการมากทีเดียว 



 

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

ด้านข้างวัดภูมินทร์ ท่ีนี่มีของขายท่ีน่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นของท่ีระลึกท่ีท าให้นึกถึงเมืองน่าน ของ
แฮนด์เมดต่างๆ 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 าท่าน เดินทางสู่ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวสวย ท่ีตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา บนเส้นทางระหว่าง

อ าเภอเมืองน่าน อ าเภอสันติสุข และ อ าเภอบ่อเกลือ การตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาท่ีเข้ากับธรรมชาติ 
สร้างแบบโอเพ่น โดยใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ผสมกับไม้ไผ่ มีมุมนั่งเล่น ด้านหลังมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี 
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องดื่ม และ ชมวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและ
เคร่ืองดื่ม) 

จากนั้น ผ่านเส้นทางหลวงมหายเลข 1081 สายสันติสุข - บ่อเกลือ ชม โค้งเลข 3 สุด UNSEEN มีระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร ท่ีลัดเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ข้างทางปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ท าให้มองเห็นเส้น
ถนนที่โค้ง ดูคล้ายกับเลข 3 โด่ดเด่นขึ้นมาสวยงาม  



 

 
 
น าท่าน เดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก โดยการน าน้ าท่ีตัก

ขึ้นมาจากใต้ดินมาต้มจนเหลือแค่เกลือสินเธาว์ใช้เวลาต้มประมาณ 6 ชั่วโมง สามารถท าเกลือได้ตลอด
ท้ังปี จะยกเว้นช่วงเข้าพรรษาท่ีงดท าตามความเชื่อของชาวบ้าน ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
ตามอัธยาศัย  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้ านสะปัน หนึ่ ง ใน

จุดหมายของใครหลายคน ชุมชนเล็ก ๆ แสน
สงบ ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มี
ล าธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูท านา ยัง
สามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีก
ด้วย น าท่านเก็บภาพความประทับใจท่ีสะพาน
หมู่บ้านสะปัน 



 

 
น าท่าน เดินทางสู่ อ าเภอปัว เมืองเล็ก ๆ ในจังหวัดน่าน แสนโรแมนติก เรียบง่ายและเงียบสงบ (ใช้ระยะเวลา

ในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) น าท่านชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวท่ีไม่ควร
พลาดเมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้ ไฮไลท์ของจุดชมวิว 1715 คือวิวท่ีสามารถมองเห็นแม่น้ าน่านและ
ภูเขาท่ีซ้อนกันเป็นชั้น ๆ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลถึง 1715 เมตร  จึงเป็นท่ีมาของชื่อจุดชมวิวแห่ง
นี ้

 
 

น าท่าน ผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอ าเภอปัว 
สู่อ าเภอบ่อเกลือ ช่วงถนนลอยฟ้าตัวถนนจะมีความโค้งและลาดชันตามสภาพพื้นท่ีถนนคดเคี้ยวเลาะ
ตามไหล่เขา ชมวิวภูเขา  สีเขียวของต้นไม้ตัดกับท้องฟ้า สวยงามมาก 

 
 
เย็น  บริการอาหารเย็น  

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมฮักปัว โฮเทล หรือ โรงแรมชมพู ภูคา หรือระดับเทียบเท่า  
 
 
 



 

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 (4)    
 วัดภูเก็ต –ร้านล าดวนผ้าทอ - วัดศรีพันต้น -  วัดมิ่งเมือง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน -               
อุโมงค์ต้นลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร – วัดภูมินทร์ - วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง - ร้านของฝาก 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน เดินทางสู่ วัดภูเก็ต ชื่อวัดตั้งตามหมู่บ้านท่ีชื่อว่าหมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดทางเหนือตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่ง

ทางเหนือเรียกว่า “ดอย” หรือ “ภ”ู จึงเรียกกันว่า วัดภูเก็ต จุดเด่นของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลัง
วัดติดกับทุ่งนากว้าง พร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรงล้านนา
ประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นท่ีประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา อัน
ศักดิ์สิทธิ ์

 
 

น าทุกท่าน เดินทางสู่ร้านล าดวนผ้าทอ ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสกาแฟ พร้อมชมบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน 
เช็คอินถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา นอกจากร้านกาแฟบรรยากาศดีดีแล้ว ท่านและยังสามารถซื้อของท่ี
ระลึก เช่น ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ าไหล ลายโบราณชื่อดังได้จากร้านแห่งนี้ อิสระตามอัธยาศัย  (ราคา
ทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพัน
ต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครอง
นครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชื่อวัดตรง
กับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า 
วัดสลีพันต้น (ค าว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งใน
อดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของ
วัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ว วัดศรีพัน
ต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505 



 

ภายในวัดมีวิหารท่ีสวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านท่ีมี
จิตรกรรมปูนปั้นท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันไดหน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่าม
สวยงามตระการตา มีความสวยงามมากดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่างชาวน่านชื่อ นาย
อนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ"สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า
และประวัติ การก าเนิดเมืองน่านโดยช่างชาวน่านเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและ
ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (เมนูข้าวซอย เลิศรส) 
จากนั้น น าท่านสักการะเสาหลักเมือง ประจ าจังหวัดน่าน วัดมิ่งเมือง ท่ีประดิษฐานในศาลาจตุรมุขด้านหน้า

พระอุโบสถของวัด เข้ากราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีแสดงให้เห็นวิถี
ชีวิตของชาวเมืองน่าน ความเป็นมาตั้งแต่เจ้าผู้ครองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดท้าย   

 

 
 
จากนั้น น าท่านถ่ายรูป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (ด้านนอก) เดิมเป็นท่ีประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน 

เรียกว่า “หอค า” ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่าง ๆ ประวัติศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับซุ้มอุโมงค์ต้นลีลาวดี 
บริเวณหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ท่ีขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับ
อุโมงค์ต้นไม้ ดูสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย 



 

 
  
จากนั้น น าท่านสู่ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็น

ผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรง
สร้างตามสถาปัตยกรรมล้านนาไทย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ า เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุ
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 20 รอบเจดีย์ มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบฐานรองรับ
ไว้ด้านละ 6 เชือกรวมท้ังหมด 24 เชือก 

 

 
 
จากนั้น น าท่านสู่ วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของ

วัดนี้คือ เป็นวัดท่ีสร้างทรงจัตุรัสมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาด
ใหญ่ 2 ตัว โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 
องค์ หันหน้าออกด้านประตูท้ัง 4 ทิศ อีกหนึ่งสิ่งท่ีนับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านคือ จิตรกรรม
ปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบับดั้งเดิมท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัว หลายคนรู้จักกันในชื่อ ภาพ
กระซิบรักบันลือโลก 



 

 
 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน ปูชนียสถานท่ี

ส าคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ท่ีได้มาจากกรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม
จัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองหมดท้ังองค์ เป็นโบราณสถานท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของล้านนา และพระธาตุประจ าปีเกิดของคนปีเถาะ ชาวล้านนาเชื่อว่า หากได้ไป “ชุธาตุ” หรือ
นมัสการพระธาตุประจ าปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง 

 

 
 
น าท่าน แวะร้านของฝาก ของฝากท่ีขึ้นชื่อของเมืองน่าน มีให้เลือกซื้อหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอพื้นเมือง 

ผ้าทอมือ ผ้าซิ่น เคร่ืองเงิน น้ าพริกหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย 
เย็น  บริการอาหารเย็น  

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก   โรงแรมดิอิมเพรส น่าน หรือระดับเทียบเท่า (ตัวเมืองน่าน) 
 
 



 

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 (5)    
 สนามบินน่านนคร - 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,คนขับรถของแต่
ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

 
 เนื่องจากเป็นเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล า ทั้งนี้เที่ยวบิน เวลา และโปรแกรมรายการทัวร์อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงสลับโปรแกรมเดินทาง ขึ้นอยู่กับการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถ
แทรกแซงได้ หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน  
หากลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรการส าหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงราย ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 64 

 
 
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  



 

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 ทาง
บริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 
ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัด
ห้องพักของโรงแรมนั้น 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 และอาหารอิสลาม 
มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 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 าระค่าทัวร์ส่วนท่ี
เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการ
เดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
  
เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร ์

1. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป ยึดเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกค้าช าระเงินมา และเก็บค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดขึ้นจริง (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 กรณีทางบริษัทออกตั๋ว
เครื่องบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทาง ทุกกรณี** 
**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ 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
เงินใดๆทั้งสิ้นแต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

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

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบั ติเหตุท่ี
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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