
 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23380 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

2 คนก็เที่ยวได้ !! ไม่ต้องรอกรุ๊ปเต็ม!! 

** เดินทาง : กรกฎาคม – ตุลาคม 2565 ** 



 

 

วันแรก   สนามบินน่าน - วัดม่ิงเมือง - ศาลพระหลักเมืองน่าน – Swensen’s @กาดน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย – 
ถนนคนเดินเมืองน่าน - เข้าสู่ที่พัก ( ตัวเมืองน่าน )  
 
 
..... น.  ลูกค้าเดินทางถึง สนามบิน จ.น่าน หลังจากรับสัมภาระแล้ว ให้ท่านท าธุระส่วนตัว 
 

( คนขับรถตู้จะน าท่านออกเดินทาง ) น าท่านเดินทางสู่ วัดม่ิงเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลักเมือง 
ของจังหวัดน่าน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง
มาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็น
วิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน   

 
เที่ยง   อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  ( คนขับจะแนะน าร้านอาหารให้ลูกค้า ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปร้าน Swensen’s @กาดน่าน สาขาเดียวเลยก็ว่าได้ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ด้วยการตกแต่งร้าน สไตล์บ้านไทลื้อ ตามแบบฉบับของชาวน่านแท้ๆ บอกเลยว่าร้านสวยมาก ใครไป
จังหวัดน่านช่วงนี้ต้องห้ามพลาดไปเช็คอินให้ได้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่
บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐาน
พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บน
ยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่ านได้อย่างสุดลูกหูลูกตา 
แบบ 360 องศา   
 
 

 
 
 
 
 

 
เย็น  อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้สนุกกับการช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินน่าน  



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่าน เมืองเก่า หน้าวัดภูมินทร์ ตลาดกลางคืนที่นี่ เปิดแค่ 3 วัน ศุกร์-
เสาร์-อาทิตย์ มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจ านวนมาก ขอแนะน า คือ ข้าวซอยไก่ และ ขนมจีนน้ าเงี้ยว   
น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน้ าทองน่าน ( ตัวเมืองน่าน ) 

 
วันทีส่อง วัดศรีมงคล - อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ชุมชนไทลื้อ ร้านล าดวน  
                จุดชมวิว1715 – ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ – เข้าสู่ที่พักที ่อ.ปัว 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (1) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางไป “วัดศรีมงคล” (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม 
มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคา
เรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและ
ร้านกาแฟฮักน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัด
สามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้  จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน น า
ท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัว
วัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ  
เรียกว่า “ภู” ส่วนค าว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ใน



 

 

พื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” ตามลักษณะที่ตั้งที่ระเบียงวัดจะมีที่ให้อาหารปลา การให้
อาหารปลาจะต้องเทลงท่อประปาสีฟ้า แล้วอาหารปลาจะไหลผ่านท่อยาวลงไปที่บ่อด้านล่าง จากวิว
ระเบียงวัดจะได้ชมวิวทุ่งนาข้าวเขียวขจี ของร้านตูบนาไทลื้อ ร้านกาแฟเจ้าดัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขาตัวร้านเป็นลักษณะบ้าน
แบบไทลื้อ และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ า
ไหลลายโบราณ ของดีของเมืองปัวได้ ที่ ร้านล าดวนผ้าทอ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูป “ถนนหมายเลข 3 
Unseen แห่งใหม่ของจังหวัดน่าน คือ “โค้งเลข 3” อยู่บนทางหลวงสายสันติสุข – บ่อเกลือ โดยโค้งเลข 
3 นี้ มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่ลัดเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ข้างทางที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ของ
เส้นทางนี้ ท าให้เม่ือขับรถมาถึงบริเวณจุดดังกล่าว จะมองเห็นเส้นถนนที่โค้ง ดูคล้ายกับเลข 3 โดดเด่น
ขึ้นมาสวยงาม 
 

เที่ยง   อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ( คนขับจะแนะน าร้านอาหารให้ลูกค้า ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจาก
ระดับน้ าทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน  จากนั้นน าท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่
มีการท าบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบ้านจะตักน้ าเกลือจากบ่อใต้ดินแล้วให้ไหลมาตามรางท่อไม้
ไผ่ เพื่อที่จะน าน้ าเกลือมาต้มให้เหลือแต่เม็ดเกลือเรียกว่า "เกลือภูเขา" ซึ่งชาวบ้านจะน ามาบริโภค และ
กรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งก็จะมีการเพิ่มไอโอดีนให้ด้วย สามารถน ามาขัดผิวและ
ท าอาหารได้อย่างปลอดภัย  
 



 

 

เย็น   อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** ท่านสามารถสั่งหมูกระทะกับทางรีสอร์ทได้ ** 
 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ทฮิมนาปัว ( อ.ปัว ) รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ วิวทุ่งนาที่เขียวขจี ให้ท่านได้สูด
โอโซนแบบเต็มปอด และพักผ่อนอย่างเต็มท่ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่นรีสอร์ทแห่งนี้ คือ ที่พักเงียบสงบ เสมือนนอนบ้านตัวเอง บรรยากาศดีทุกฤดู มีลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา 
ชีวิต slow life สุดๆ สวยท้ังกลางวันและกลางคืน ยิ่งช่วงฤดูท านา ยิ่งสวยมากๆเลย 
รีสอร์ทแห่งนี้บอกเลยว่า วิวสวยและดีทั้งปี ในแต่ละฤดูกาลวิวหน้ารีสอร์ทจะมีดังนี้  

 วิวทุ่งนา ช่วง กรกฎาคม – ตุลาคม  
 วิวทุ่งข้าวโพดและผัก ช่วง พฤศจิกายน – มกราคม 
 ทุ่งปอเทือง ช่วง มีนาคม – เมษายน 

 
วันทีส่าม พาท่านสักการะขอพรพระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี - 
เช็คอินแลนด์มาร์คเมืองน่าน @วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee-  
ซื้อของฝาก - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก (2) 
 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระ
ธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย เป็นศิลปะ
การก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมากมีความ
เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง 
จะท าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ
การงานเจริญก้าวหน้า อนุโมทนา  จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  
ไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายนั้นก็คือ “ซุ้ม
ต้ น ลี ลาวดี ”  หรือต้ น ลั่ น ทม  บริ เวณ หน้ า
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงราย
แผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์
ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางไป  
วัดภูมินทร์ พาท่านไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่าน
เลยทีเดียว “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่มกระซิบ 
โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งก าลังกระซิบสนทนาและมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ "กระซิบรักบันลือโลก" ซึ่งได้รับ
การยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจ าวัดภูมินทร์ 
 
 
 
 

  
 

 
 
เที่ยง   อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ( คนขับจะแนะน าร้านอาหารให้ลูกค้า ) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟี่) อีก 1 สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองน่านที่ไม่ควรพลาด ร้านกาแฟที่ตกแต่งแนวยุโรปย้อนยุค ร้านตกแต่งสวยงาม 
 
 
 
 

 



 

 

แถมบรรยากาศดีอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่านโดยเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อารา
บิก้าแท้ 100 % ที่ปลูกบนดอยสวนยาหลวง  ทางร้านมีจ าหน่ายเมล็ดกาแฟคั่ว และกาแฟดริปซอง  
จากนั้นก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ น าท่าน แวะซื้อของฝาก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย     
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินน่าน  

 

...........น. เดินทางสู่ สนามบิน................ โดยสายการบิน ................ เที่ยวบิน.......... 

.......... น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี้  
ลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนชนิด Sinovac / AstraZeneca /MODERNA / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม  
หรือได้รับวัคซีนชนิด Johnson & Johnson จ านวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน  
หรือได้รับวัคซีนไขว้ตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาด ปี 2564  

 
อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน 

 

 
**แพ็กเกจไม่มีราคาเด็ก กรณีอายุต่ ากว่า 2 ขวบไม่มีค่าใช้จ่าย ** 
 
 

อัตรานี้รวม 

 คนขับพร้อม รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดท้ังทริป ) 
 โรงแรมท่ีพัก 2 คืน ( ตัวเมือง 1 คืน + อ าเภอปัว 1 คืน พร้อมอาหารเช้า )  
 ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  

 

ประเภทห้อง จ านวน ราคา  

 

คืนแรก –> โรงแรมน่านน้ าทอง 

ห้อง Superior Room 

-------------- 
คืนสอง –> รีสอร์ทฮิมนาปัว  

บ้านชมนา 

2 - 3 ท่าน 6,999 

4 - 5 ท่าน 5,999 

6 - 7 ท่าน 4,999 

8 – 9 ท่าน 3,999 



 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  
 ค่าอาหารม้ือต่างๆ 
 ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน  
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ  
 ไกด์น าเที่ยว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 
 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 
 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 
 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก 

1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรณีต้องการอัพเกรดห้องพัก สามารถแจ้งล่วงหน้าเพื่อคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

2. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจ าโรงแรม ค่ามัดจ ารถตู้  
3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50%  
4. ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว  
5. หากต้องการเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการ

เดินทางได้ 
6. *** กรณีทางลูกค้าให้บริษัทจองตั๋วเครื่องบินให้ จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ( ซึ่งอาจมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) ** 
7. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

การช าระเงิน 

** กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 50 % ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ท าการจอง** 

กรณีทางลูกค้าให้บริษัทฯ จองตั๋วให้ด้วย ต้องช าระค่าตั๋วเครื่องบิน ภายใน 4 ชั่วโมง  

เนื่องจากเป็นตั๋วเดี่ยว หากช าระล่าช้าราคาตั๋วอาจปรับขึ้น หรือที่นั่งเต็มได้ 

หมายเหตุ  

 
 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่าน   ตกทริปท่องเที่ยว 

ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ 
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้า

งาน 



 

 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า
หรือค่าทัวร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจาก
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไมมี่การคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 
  

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

 หรือโทร 02-234-5936 
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