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วนัเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 (1)           (- / L / -) 
สนามบินดอนเมือง – สนามบินแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)  - พระตําหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง - วดัพระธาตุดอยตุง - 
วดัร่องขุ่น - สิงค์ปาร์ค - อสิระช้อปป้ิงไนท์บาร์ซ่าเชียงราย 

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

06.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL532  (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 1 ชม.) 

07.45 น. ถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ รถตูร้อรับ 
 นาํท่านเดินทางสู่ พระตําหนักดอยตุง เป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 

2531 สร้างจากพระราชทรัพยส่์วนพระองค ์ออกแบบผสมผสานระหวา่งชาเลต ์สไตล์สวิสกบัสถาปัตยกรรมลา้นนา 
ตกแต่งภายนอกด้วยปีกไม้ ซ่ึงเป็นไม้สักขนาดเล็กท่ีได้จากการทอนไม้ท่ีไม่ได้ขนาดในสวนป่าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม ้เพื่อใหไ้มส้ักท่ีเหลือเจริญเติบโตแข็งแรง ไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป ภายในพระตาํหนกับุผนงัดว้ยไม้
สนจากลังไม้ท่ีใส่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่นําเข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนพื้นเป็นไม้สักทองท่ีองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไมน้อ้มเกลา้ฯ ถวาย การสร้างพระตาํหนกัจึงเป็นตวัอย่างของการรู้จกัใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งรู้
คุณค่า ชม สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง สวนไมด้อกไมป้ระดบัเมืองหนาว สูง 950 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเลอยู่
ในแอ่งท่ีราบด้านทิศเหนือของพระตาํหนัก สร้างเม่ือปี พ.ศ.2534 บริเวณท่ีตั้งของสวน สามารถปลูกดอกไมเ้ม่ือง
หนาวได้ จึงมีพระราชประสงค์ให้ปลูกเพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มีโอกาสไปต่างประเทศไดรู้้จกัและช่ืนชมดอกไมท่ี้
แปลกตาแตกต่างจากท่ีพบเห็นโดยทัว่ๆ ไป ภายในสวนไดรั้บการออกแบบตกแต่งดว้ยพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบันับ
หม่ืนอยา่งสวยงามยิง่ ราวกบัผนืพรมธรรมชาติท่ีแปรเปล่ียนไปตามทุกฤดูกาลละลานตาดว้ยแปลงไมด้อก และไมพุ้่ม 
ดอกไมท่ี้น่ีผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนออกดอกตลอดทุกวนัของปี 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั  
นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุดอยตุง สักการะพระธาตุท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของจงัหวดัเชียงราย มีลกัษณะเป็นเจดียสี์
ทองอร่าม 2 องค์คู่กนัในรูปแบบทรงปราสาทยอดทรงระฆงักลมขนาดเล็ก ตั้งบนฐานส่ีเหล่ียม กรุกระเบ้ืองดินเผา 
และถือเป็นพระธาตุประจําปีกุน ซ่ึงปีกุนในคติลา้นนานั้น สัญลกัษณ์คือชา้ง (กุญชร) ไม่ใช่หมูดงัท่ีเราเขา้ใจกนั ในฤดู
หนาวบรรยากาศรอบองคพ์ระธาตุจะสวยงามเป็นพิเศษเพราะถูกหมอกสีขาวปกคลุมทัว่บริเวณ ตาํนานแห่งพระธาตุ 
ตาํนานของพระธาตุดอยตุงกล่าวว่า น่ีคือเจดียแ์ห่งแรกในอาณาจกัรลา้นนาอนัเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วน
พระรากขวญัเบ้ืองซา้ย (กระดูกไหปลาร้า) ท่ีพระเจา้อชุตราชทรงอญัเชิญมาจากประเทศอินเดีย ต่อมาครูบาศรีวิชยัได้
ทาํการบูรณะ และไดมี้การสร้างพระธาตุองคปั์จจุบนัครอบพระธาตุองคเ์ก่าไว ้นอกจากน้ียงัมีเร่ืองเล่ากนัวา่ในอดีตได้
มีการปักธงตะขาบ (ตุง) ท่ีมีความยาวถึงพนัวาไวบ้นยอดดอย ถา้หากปลายธงไปตกท่ีไหน ก็จะยึดเอาเป็นท่ีตั้งพระ
สถูป เหตุน้ีเองจึงน่าจะเป็นท่ีมาของช่ือพระธาตุดอยตุง 
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จากนั้น นาํท่านสู่ วดัร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้าง โดยอาจารย ์เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ เม่ือ พ.ศ. 2540 โดย บนพื้นท่ีเดิมของ

วดั 3 ไร่ และขยายออกเป็น 12 ไร่ อุโบสถ ประดบักระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั โดยเฉพาะภาพพระพุทธองคห์ลงัพระประธานซ่ึงเป็นภาพท่ีใหญ่งดงามมาก จากวดัเล็กๆ ซ่ึงอยูใ่น
สภาพค่อนขา้งเส่ือมโทรมน้ีไดก้ลายเป็นศาสนสถานท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปดว้ยลวดลาย
อ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยี่ยมชมวดัน้ีอย่างคบัคัง่ตลอดปี อุโบสถของวดัร่องขุ่นมีสีขาวบริสุทธ์ิ
สะอาดซ่ึงไดก้ลายเป็นเอกลกัษณ์เป็นท่ีจดจาํของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติซ่ึงพากนัเรียกวดัร่องขุ่นวา่วดัขาว  

 
 

จากนั้น นาํท่านเดินทางไปยงั  สิงห์ปาร์ค  แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ด้วยพื้นท่ีกว่า 8,000 ไร่ 
มากมายดว้ยพืชพรรณต่างๆ ท่ีข้ึนเตม็เนินเขา เช็คอนิรูปป้ันสิงห์ทอง สิงห์ยกัษสี์ทองขนาดใหญ่ สะทอ้นแสงแดดเป็น
สีทองอร่าม สัญลกัษณ์ของสิงห์ปาร์ค ท่ีรอตอ้นรับอยูด่า้นหนา้ให้ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถ
รถราง ค่ากจิกรรมต่าง ๆ ทีสิ่งห์ปาร์ค) 
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จากนั้น นาํท่านสู่ ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย แหล่งชอ้ปป้ิงกลางคืนท่ีมีช่ือเสียงของเชียงรายสินคา้ท่ีมีจาํหน่ายส่วนมากเป็นงานฝีมือ

ชาวเขาและคนทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ผลิตภณัฑ์พื้นเมือง หรือของใชท่ี้ตกแต่งบา้นท่ีทาํมาจากไม ้
เป็นตน้  

เยน็         อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมบลูลากูน เชียงราย หรือระดับเทยีบเท่า  
 

วนัอาทติย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564 (2)          (B / L / -) 
 เชียงราย - วดัร่องเสือเต้น - พะเยา - กว๊านพะเยา – วดัศรีโคมคํา - น่าน - วดัพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดิน กาดข่วง

เมืองน่าน 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ วดัร่องเสือเต้น ไฮไลตท่ี์สําคญัอยูท่ี่พระอุโบสถสีนํ้ าเงินท่ีสร้างข้ึน ดว้ยศิลปะแบบไทยประยุกตท่ี์มี

ศิลปะท่ีมีความสวยงดงามแปลกตาใช้เฉดสีเป็นสีนํ้ าเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ท่ีพร้ิวไหว โดยเฉพาะ
ประติมากรรมบนัไดพญานาคท่ีใชเ้ฉดสีเดียวกนันั้นมีความชดชอ้ยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทัว่ไปอยา่ง
เห็นไดช้ดั ฝีมือการรังสรรคข์อง นายพุทธา  กาบแกว้ หรือ สล่านก ศิลปินทอ้งถ่ินชาวเชียงราย ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษยข์อง 
อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ชมจิตรกรรมภาพวาดฝาพนงัเก่ียวกบัพระพุทธประวติั โดยใช้เฉดสีนํ้ าเงินฟ้ามีลวดลายท่ี
อ่อนชอ้ยงดงาม มีพระประธานสีขาว สูง 6.50 เมตร หนา้ตกักวา้ง 5 เมตร ช่ือวา่ “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” 
ซ่ึงได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รวมทั้ งยงัได้รับ
พระราชทานนามพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ท่ีหมายความวา่ “พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล เจ้าในความเป็นราชา 
เป็นทีพ่ึง่ในสามโลก” 
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สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ จังหวดัพะเยา (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั  
 นําท่านเช็คอิน กว๊านพะเยา   บึงนํ้ าจืดขนาดใหญ่รูปพระจนัทร์เส้ียว กวา้งใหญ่สุดสายตา โอบล้อมด้วยทิวเขา

สลบัซบัซอ้นอยา่งสวยงาม เม่ือหลายร้อยปี พื้นท่ีในบริเวณกวา๊นพะเยาเป็นชุมชนมีวดัวาอารามอยูม่ากมาย ต่อมาเม่ือ
กรมประมงสร้างประตูกั้นนํ้ าในกว๊านพะเยาเพื่อกกัเก็บนํ้ า จึงทาํให้บริเวณกวา๊นพะเยาท่ีแต่เดิมเป็นชุมชนโบราณ 
และวดัหลายแห่งตอ้งจมอยูใ่นกวา๊นพะเยา 

 
 
จากนั้น นําท่านสู่ วัดศรีโคมคํา  ตั้ งอยู่ริมกว๊านพะเยา  เป็นวดั

คู่บ้า นคู่ เ มือง พะ เยา  ส ร้างราวพุ ท ธศ ตวรรษท่ี  2 0 
ประดิษฐาน พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปใหญ่ทีสุ่ด และ
เก่าแก่ที่สุดในแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปสําริดปางมาร
วิชัยหน้าตกักวา้ง 14x16 เมตร สร้างข้ึนระหว่างปี พ.ศ. 
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2034-2067  มีประวติัตามตาํนานเก่ียวขอ้งกบัการเสด็จมาของพระพุทธเจา้รวมถึงการแสดง พุทธทาํนายเก่ียวกบัการ
สร้างพระเจา้ตนหลวง ทั้งน้ี พระเจา้ตนหลวงหรือพระเจา้องคห์ลวงนั้น มิใช่เป็นเพียงพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองพะเยา
เท่านั้น แต่ยงัถือเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของอาณาจกัรลา้นนาไทยดว้ย และในวนัวิสาขบูชาของทุกปี จะมีการ
จดังานประเพณีนมสัการพระเจา้ตนหลวงเดือนแปดเป็ง สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ จังหวัดน่าน (ใชร้ะยะเวลา
เดินทางประมาณ 3 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 

 
  
จากนั้น นาํท่านสู่ ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน (เปิด เฉพาะวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)  บริเวณถนนผากองดา้นขา้งวดัภูมินทร์ 

ท่ีน่ีมีของขายท่ีน่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นของท่ีระลึกท่ีทาํให้นึกถึงเมืองน่าน ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมไปถึงของอร่อย
ของเมืองน่านท่ีน่าลองล้ิมชิมรส 

เยน็ อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  
 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั   โรงแรมดิอมิเพรส น่าน หรือระดับเทยีบเท่า (ตัวเมืองน่าน) 
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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  



    9 

 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสะปัน หน่ึงในจุดหมายของใครหลายคน ชุมชนเล็ก ๆ 
แสนสงบ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลาํธารไหลผา่น และในช่วง
หนา้ฝนฤดูทาํนา ยงัสามารถชมววิทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจีไดอี้กดว้ย นาํท่าน
เก็บภาพความประทบัใจท่ีสะพานหมู่บ้านสะปัน 

 นาํท่านเดินทางสู่ อาํเภอปัว เมืองเล็ก ๆ ในจงัหวดัน่าน แสนโรแมนติก เรียบง่าย
และเงียบสงบ (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) นาํท่านชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หน่ึงในจุดชมววิท่ี
ไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางผา่นถนนสายน้ี ไฮไลทข์องจุดชมววิ 1715 คือววิท่ีสามารถมองเห็นแม่นํ้าน่านและภูเขาท่ี
ซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ มีความสูงจากระดบันํ้าทะเลถึง 1715 เมตร  จึงเป็นท่ีมาของช่ือจุดชมววิแห่งน้ี 
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 นาํท่านผา่นชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหน่ึงเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอาํเภอปัว สู่อาํเภอ
บ่อเกลือ ช่วงถนนลอยฟ้าตวัถนนจะมีความโคง้และลาดชนัตามสภาพพื้นท่ีถนนคดเค้ียวเลาะตามไหล่เขา ชมวิวภูเขา  
สีเขียวของตน้ไมต้ดักบัทอ้งฟ้า สวยงามมาก 

 
เยน็  บริการอาหารเยน็  

 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมฮักปัว โฮเทล หรือ โรงแรมชมพู ภูคา 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 นําท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพนัต้น เจ้าผู ้
ครองนครน่าน แห่งราชวงศภู์คา (ครองนครน่าน ระหวา่ง พ.ศ. 
1960 - 1969 ) ช่ือวดัตรงกบันามผูส้ร้าง คือพญาพนัตน้ บาง
สมยัเรียกว่า วดัสลีพนัตน้ (คาํวา่ สลี หมายถึง ตน้โพธ์ิ) ซ่ึงใน
อดีตมีตน้โพธ์ิใหญ่อยู่ดา้นทิศเหนือและทิศใตข้องวดั ปัจจุบนั
ถูกโค่นเพื่อตดัเป็นถนนแล้ว วดัศรีพนัตน้ไดรั้บพระราชทาน
วสุิงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2505 ภายในวดัมีวหิารท่ีสวยงาม ตั้งเด่น
เป็นสง่ามีสีทองระยิบระยบั เป็นอีกวดัหน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมี
จิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจด็เศียร เฝ้าบนัไดหนา้วิหารวดั สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา 
มีความสวยงามมากดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซ่ึงป้ันแต่งโดยช่างชาวน่านช่ือ นายอนุรักษ์ สมศกัด์ิ หรือ"สล่ารง" และ
ภายในวหิารไดมี้การเขียนภาพลายเส้นประวติัของพระพุทธเจา้และประวติั การกาํเนิดเมืองน่านโดยช่างชาวน่านเป็น
ภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอยา่งยิง่ 
 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (เมนูข้าวซอย เลศิรส) 
จากนั้น นาํท่านสักการะเสาหลกัเมือง ประจาํจงัหวดัน่าน วดัมิ่งเมือง ท่ีประดิษฐานในศาลาจตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถของ

วดั เขา้กราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีแสดงให้เห็นวถีิชีวติของชาวเมืองน่าน ความ
เป็นมาตั้งแต่เจา้ผูค้รองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดทา้ย   
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จากนั้น นาํท่านถ่ายรูป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน (ดา้นนอก) เดิมเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครน่าน เรียกวา่ “หอคาํ” 

ภายในจดัแสดงศิลปะโบราณวตัถุต่าง ๆ ประวติัศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขา
เผา่ต่าง ๆ นาํท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับซุ้มอุโมงค์ต้นลีลาวดี บริเวณหน้า พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ท่ีข้ึนเป็น
แถวเรียงรายแผ่ขยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงค์ตน้ไม ้ดูสวยงาม อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 

 
 จากนั้น นาํท่านสู่ วดัพระธาตุช้างคํา้วรวหิาร เดิมช่ือ วดัหลวงกลางเวยีง เจา้ผูค้รองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็น

ผูส้ร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1949 พระวหิารหลวงวดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวหิาร เป็นวหิารขนาดใหญ่ รูปทรงสร้างตาม
สถาปัตยกรรมลา้นนาไทย ภายในวดัประดิษฐาน เจดียช์า้งคํ้า เป็นศิลปะสมยัสุโขทยั อายปุระมาณพุทธศตวรรษท่ี 20 
รอบเจดีย ์มีรูปป้ันชา้งปูนป้ันเพียงคร่ึงตวัประดบัอยูโ่ดยรอบฐานรองรับไวด้า้นละ 6 เชือกรวมทั้งหมด 24 เชือก 
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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 

 
 

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

เยน็  บริการอาหารเยน็  
 นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั   โรงแรมดิอมิเพรส น่าน หรือระดับเทยีบเท่า (ตัวเมืองน่าน) 

 

วนัพุธ ที ่29 ธันวาคม 2564 (5)          (B / - / -) 
 สนามบินน่านนคร - 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 
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มาตรการสําหรับผู้ที่เดนิทางเข้าจงัหวดัเชียงราย ข้อมูล ณ วนัที ่1 ต.ค. 64 
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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 * 
 

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  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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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 

 
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 ้
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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 

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