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อลังการ เชียงราย น่าน 4 วัน 3 คืน 
H I G H L I G H T !!   พระต าหนักดอยตุง   ชมสวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาว 

ไหว้พระธาตุประจ าปีเถาะ   โค้งหมายเลข 3 สุด U N S E E N 
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD) 

ก าหนดการเดินทาง 

วันแรก   สนามบินดอนเมือง – สนามบินแม่ฟ้าหลวง - พระต าหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง – ไร่ชาฉุยฟง - วัดร่องเสือเต้น 
– ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย                                                                                                     (-/L/-) 

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สาย
การบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

07.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD100   
08.40 น. ถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว    
 

น าท่านเดินทางสู่ พระต าหนักดอยตุง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 
2531 สร้างจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ออกแบบผสมผสานระหว่างชาเลต์ สไตล์สวิสกับสถาปัตยกรรมล้านนา 
ตกแต่งภายนอกด้วยปีกไม้ ซึ่งเป็นไม้สักขนาดเล็กที่ได้จากการทอนไม้ที่ไม่ได้ขนาดในสวนป่าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อให้ไม้สักที่เหลือเจริญเติบโตแข็งแรง ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ภายในพระต าหนักบุผนังด้วยไม้
สนจากลังไม้ที่ใส่เครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่น าเข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนพื้นเป็นไม้สักทองที่องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้น้อมเกล้าฯ ถวาย การสร้างพระต าหนักจึงเป็นตัวอย่างของการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้
คุณค่า ชม สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง สวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว สูง 950 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลอยู่
ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระต าหนัก สร้างเม่ือปี พ.ศ.2534 บริเวณที่ตั้งของสวน สามารถปลูกดอกไม้เม่ือง
หนาวได้ จึงมีพระราชประสงค์ให้ปลูกเพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้รู้จักและช่ืนชมดอกไม้ที่แปลก
ตาแตกต่างจากที่พบเห็นโดยท่ัวๆ ไป ภายในสวนได้รับการออกแบบตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนับหม่ืนอย่าง
สวยงามยิ่ง ราวกับผืนพรมธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนไปตามทุกฤดูกาลละลานตาด้วยแปลงไม้ดอก และไม้พุ่ม ดอกไม้
ที่นี่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดทุกวันของปี 
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กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน  
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่พื้นที่กว่า 500 ไร่ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงกว่า 1,200 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล 

ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและทิวเขาที่สวยงาม ตั้งอยู่ในอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นอกจากจะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติ ไร่ชา แล้วที่นี่ก็ยังมีของอร่อยๆ ให้บริการอีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวม
อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่ส าคัญอยู่ที่พระอุโบสถสีน้ าเงินที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ที่มี
ศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตาใช้เฉดสีเป็นสีน้ าเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พริ้วไหว โดยเฉพาะ
ประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไป
อย่างเห็นได้ชัด ฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา  กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูก
ศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมจิตรกรรมภาพวาดฝาพนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ โดยใช้เฉดสีน้ าเงินฟ้ามี
ลวดลายท่ีอ่อนช้อยงดงาม มีพระประธานสีขาว สูง 6.50 เมตร หน้าตักกว้าง 5 เมตร ชื่อว่า “พระพุทธรัชมงคลบดี
ตรีโลกนาถ” ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รวมทั้งยัง
ได้รับพระราชทานนามพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ที่หมายความว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคล เจ้าในความ
เป็นราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก” 
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จากนั้น  น าท่านสู่ ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย แหล่งช้อปปิ้งกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเชียงรายสินค้าที่มีจ าหน่ายส่วนมากเป็นงานฝีมือ
ชาวเขาและคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง หรือของใช้ท่ีตกแต่งบ้านที่ท ามาจากไม้ เป็นต้น  
เย็น         อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมบลูลากูน เชียงราย หรือระดับเทียบเท่า  
 

วันที่สอง   เชียงราย - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - ปัว - วัดภูเก็ต - ล าดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟไทลื้อ                                    (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้าง โดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เม่ือ พ.ศ. 2540 โดย บนพื้นที่เดิม

ของวัด 3 ไร่ และขยายออกเป็น 12 ไร่ อุโบสถ ประดับกระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมี
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก จากวัดเล็กๆ ซึ่ง
อยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วย
ลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี  อุโบสถของวัดร่องขุ่นมีสีขาว
บริสุทธิ์สะอาดซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์เป็นที่จดจ าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งพากันเรียกวัดร่องขุ่นว่าวัด
ขาว  

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปยัง  สิงห์ปาร์ค  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ 
มากมายด้วยพืชพรรณต่างๆ ที่ขึ้นเต็มเนินเขา เช็คอินรูปปั้นสิงห์ทอง สิงห์ยักษ์สีทองขนาดใหญ่ สะท้อนแสงแดด
เป็นสีทองอร่าม สัญลักษณ์ของสิงห์ปาร์ค ที่รอต้อนรับอยู่ด้านหน้าให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก (ราคาทัวร์ไม่รวม
ค่ารถรถราง ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่สิงห์ปาร์ค) 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  
 น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดน่าน (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ชื่อวัดตั้งตามหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดทางเหนือตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทาง

เหนือเรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกันว่า วัดภูเก็ต จุดเด่นของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดติดกับทุ่งนา
กว้าง พร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ 
เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา อันศักดิ์สิทธิ์ 
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จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ ร้านล าดวนผ้าทอ และให้ท่านได้ลองลิ้ม

ชิมรสกาแฟพร้อมชมบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน เช็คอิน
ถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา นอกจากร้านกาแฟบรรยากาศดีดี
แล้ว ท่านและยังสามารถซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าทอไทลื้อ ผ้า
ทอน้ าไหล ลายโบราณชื่อดังได้จากร้านแห่งนี้ อิสระตาม
อัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

  
เย็น  รับประทานอาหารเย็น  

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม ฮักปัว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สาม   ปัว - จุดชมวิวภูคา 1715 - หมู่บ้านสะปัน - โค้งเลข 3- ร้านกาแฟเดอะวิว @ กิ่วม่วง - วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง – 
ตัวเมืองน่าน – ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน                                                                        (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเส้นทางที่งดงาม เป็นเส้นทางจากอ าเภอปัว สู่

อ าเภอบ่อเกลือ ช่วงถนนลอยฟ้าตัวถนนจะมีความโค้งและลาดชันตามสภาพพื้นที่ถนนคดเคี้ยวเลาะตามไหล่ เขา 
ชมวิวภูเขา  สีเขียวของต้นไม้ตัดกับท้องฟ้า สวยงามมาก 

 
  

 น าท่านแวะจุดชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางผ่านถนนสายนี้ ไฮไลท์
ของจุดชมวิว 1715 คือวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ าน่านและภูเขาที่ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ มีความสูงจากระดับน้ าทะเล
ถึง 1715 เมตร  จึงเป็นที่มาของชื่อจุดชมวิวแห่งนี้ 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสะปัน หนึ่งในจุดหมายของใครหลายคน ชุมชนเล็ก ๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติของขุนเขา มีล าธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูท านา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี ได้อีก
ด้วย น าท่านเก็บภาพความประทับใจที่สะพานหมู่บ้านสะปัน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  
จากนั้น  น าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองน่าน ผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข 1081 สายสันติสุข - บ่อเกลือ ชม โค้งเลข 3 
สุด UNSEEN มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่ลัดเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ข้างทางปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ท าให้มองเห็นเส้น
ถนนที่โค้ง ดูคล้ายกับเลข 3 โด่ดเด่นขึ้นมาสวยงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวสวย ที่ตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา บนเส้นทางระหว่างอ าเภอเมืองน่าน 
อ าเภอสันติสุข และ อ าเภอบ่อเกลือ การตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับ
ธรรมชาติ สร้างแบบโอเพ่น โดยใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ผสมกับไม้ไผ่ มีมุมนั่งเล่น 
ด้านหลังมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องดื่ม และ ชม
วิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน ปูชนียสถานที่ส าคัญของเมือง
น่าน มีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก
กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วย
ทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา และพระธาตุประจ าปีเกิดของคนปีเถาะ 
ชาวล้านนาเชื่อว่า หากได้ไป “ชุธาตุ” หรือนมัสการพระธาตุประจ าปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างย่ิง 

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

ภูมินทร์ ที่นี่มีของขายที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกที่ท าให้นึกถึงเมืองน่าน ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมไปถึง
ของอร่อยของเมืองน่านที่น่าลองลิ้มชิมรส 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมเทวราช น่าน หรือระดับเทียบเท่า (ตัวเมืองน่าน)   

วันที่สี ่ วัดพระธาตุเขาน้อย - บ้านนาก๋างโต้ง - วัดศรีพันต้น - วัดม่ิงเมือง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - อุโมงค์ต้นลีลา
วด ี- วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร - วัดภูมินทร์ - ร้านของฝาก - สนามบินน่านนคร – สนามบินดอนเมือง    (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่บนยอด
ดอยเขาน้อย สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 240 เมตร 
ตามประวัติ พระธาตุองค์นี้สร้างโดยมเหสีรองของ
พญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราวพุทธศตวรรษท่ี 
20 จนกระทั่งมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริย
พงษ์ผริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาว
พม่า องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ศิลปะ
พม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า  จึงท าให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาว
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น่านและนักท่องเที่ยว เดินทางมาสักการะอยู่เป็นประจ า นอกจากพระธาตุแล้ว ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือ พระ
พุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร ประดิษฐานอยู่ตรงจุดลานปูน 
ตรงจุดนี้ท่านสามารถชมวิวเมืองน่านทั้งเมืองแบบ 360 องศา ชมวิวภูเขาที่โอบล้อมเมืองทั้งเมือง สวยงามอลังการ
มากทีเดียว 

 
จากนั้น พาท่านแวะเช็คอิน บ้านนาก๋างโต้ง คาเฟ่สุดเก๋ มีโซนคาเฟ่บริการเครื่องดื่ม โซนร้านอาหาร และมีมุมถ่ายรูปเยอะ

มาก ถ่ายมุมไหนก็สวย ธรรมชาติสุด ๆ อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่มและถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น วัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มี 
จิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้า
บันไดหน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่าม สวยงามตระการตา มี
ความสวยงามมากดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง
ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ"สล่ารง" และภายใน
วิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า
และประวัติ  การก าเนิดเมืองน่านโดยช่างชาวน่านเป็น
ภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่า
อย่างย่ิง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  (เมนูข้าวซอย เลิศรส) 

จากนั้น น าท่านสักการะเสาหลักเมือง ประจ าจังหวัดน่าน วัดม่ิงเมือง ที่ประดิษฐานในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถของ
วัด เข้ากราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ความ
เป็นมาตั้งแต่เจ้าผู้ครองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดท้าย   
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จากนั้น น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอค า” ภายใน
จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่าง ๆ ประวัติศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขาเผ่า
ต่าง ๆ น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับซุ้มอุโมงค์ต้นลีลาวดี บริเวณหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ที่ขึ้นเป็น
แถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ ดูสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 

 
จากนั้น น าท่านสู่ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้นเม่ือปี 
พ.ศ. 1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมล้านนาไทย ภายใน
วัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ า เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์ มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตั ว
ประดับอยู่โดยรอบฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือกรวมทั้งหมด 24 เชือก 
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จากนั้น น าท่านสู่ วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวัดนี้คือ เป็นวัด
ที่สร้างทรงจัตุรัสมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว โบสถ์และวิหาร
สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันหน้าออกด้านประตูทั้ง 4 ทิศ อีก
หนึ่งสิ่งที่นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านคือ จิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบับดั้งเดิมที่มี
ชื่อเสียงไปทั่ว หลายคนรู้จักกันในชื่อ ภาพกระซิบรักบันลือโลก 

 

 
 
(หากมีเวลา) น าท่านแวะร้านของฝาก ของฝากที่ข้ึนชื่อของเมืองน่าน มีให้เลือกซื้อหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอ
พื้นเมือง ผ้าทอมือ ผ้าซิ่น เครื่องเงิน น้ าพริกหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และของท่ีระลึกต่าง ๆ มากมาย 
 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร 

 
18.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD179 
19.40 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........... 
 

 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท 
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึง
ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

 
หากลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ราคา/ท่าน 
ใช้สิทธิโครงการ รัฐช่วย 40% 

(สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท)    
ลูกค้าช าระ/ท่าน 

พักเดี่ยว 

04 - 07 สิงหาคม 65 9,999 5,999.40 +2,500 

18 - 21 สิงหาคม 65 9,999 5,999.40 +2,500 
25 - 28 สิงหาคม 65 9,999 5,999.40 +2,500 

01 - 04 กันยายน 65 9,999 5,999.40 +2,500 

08 - 11 กันยายน 65 9,999 5,999.40 +2,500 
15 - 18 กันยายน 65 9,999 5,999.40 +2,500 

22 - 25 กันยายน 65 9,999 5,999.40 +2,500 

 
*  ค่ าบริ ก า รข้ า งต้น เฉพาะนั กท่ อ ง เที่ ย วชาว ไทย เท่ านั้ น  กรณี เป็ นชาวต่ า งชาติ มี ค่ า ใช่ จ่ าย เพิ่ ม  1,000 บาท  
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท  (เก็บที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามท่ีระบุ  พร้อมน้ าหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 10 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ น าเที่ยวตามรายการที่ระบุ    
 ค่าโรงแรมท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN 
BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง 
หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ท่าน/ทริป (ช าระค่าทิปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง) 
 กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3 % 
 ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้น าเที่ยว (โปรดสอบถามพนักงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการให้บริการส าหรับท่านที่ ไม่ใช่ สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 
ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน หากไม่ช าระตามที่บริษัท
ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 
35 วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น กรณีทางบริษัทออกตั๋วเครื่องบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทาง ทุก
กรณี** 
 
 
 
 
 



                14 

เงื่อนไขการให้บริการส าหรับท่านที่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 
1. ผู้เดินทางต้อง ช าระเงินค่าทัวร์ 60 เปอร์เซนต์ ของราคาเต็มผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โครงการทัวร์เที่ยวไทย  หากท่านไม่

เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี เนื่องจากทางบริษัทฯไม่สามารถท าการเบิกเงินค่าทัวร์ 40 เปอร์เซนต์ ที่ทางรัฐฯ 
สนับสนุนช่วยจ่ายค่าทัวร์ของท่านได้ 

2. ส่งส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 
3. ผู้เดินทางต้องน าบัตรประชาชนตัวจริง และ โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ท่านได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง (ที่ท่านใช้ช าระเงิน) 

ถือไปในการเดินทางด้วย 
4. รายชื่อผู้เดินทางต้องตรงกับชื่อที่ใช้ช าระเงินด้วยเป๋าตังของคนนั้น ๆ เนื่องจากทางบริษัทต้องท าการ Scan QR code และ 

ใบหน้า ก่อนเริ่มและหลังจบทัวร์ และระหว่างทัวร์ ต้องมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ทางบริษัทขอความร่วมมือทุก
ท่านในกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากทางบริษัท ต้องด าเนินการตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย หากท่านไม่ให้ความร่วมมือ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มในราคาเต็ม 

กรณียกเลิกการเดินทางส าหรับท่านที่ใช้สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 
1. เมื่อท่านได้ช าระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ทุกกรณี 
2. กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากช าระแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเต็มจ านวนแล้ว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดค่ามัดจ าทัวร์และค่า

ทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากรัฐบาลจะไม่ท าการคืนเงินให้ทุกกรณี 
 
 
เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์ 

เมื่อท่านได้ช าระเงินค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี 
และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ โดยตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดใด ของบริษัท ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ช าระเงิน
ค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออ่ืน ๆ ที่ได้ระบุมาทั้งหมดแล้ว 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง , การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดใด ทั้งสิ้น 

11. เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านและท าความเข้าใจ อีกครั้ง ก่อนท าการช าระเงิน เมื่อท่านตกลงช าระเงินแล้วไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

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