
 

“NNT01 WONDERLAND PACKAGE” 2วัน 1คืน  
เท่ียวน่านม่วนใจ๋ เมืองปัว หมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือโบราณ
นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง เสาหลักเมืองน่าน จิตกรรมกระซิบรักบันลือโลกวัดภูมินทร์ 

 
 

รับสนามบินจังหวัดน่าน - อ าเภอปัว-ถนนลอยฟ้า1081 - จุดชมวิวภูคา 1715 – บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ -  
จุดชมวิวหมู่บ้านสะปัน - ถนนลอยฟ้า1256-วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - อ าเภอปัว-วัดพระธาตุแช่แห้ง-

อุโมงค์ลีลาวดี-วัดภูมินทร์-เสาหลักเมือง วัดมิ่งเมือง – ส่งสนามบินจังหวัดน่าน 
 



 

วันที่แรก     รับสนามบนิน่าน – อ าเภอปัว - ถนนลอยฟ้า1081 - จุดชมวิวภูคา1715 – บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ - 
จุดชมวิวหมู่บ้านสะปัน - ถนนลอยฟ้า1256 – วดัภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ - กลบัอ าเภอปัว 

......... น. ถึง สนามบินจังหวัดน่าน  ยินดีตอ้นรับทุกท่านสู่เมืองน่าน   
  น าท่านเดินทางสู่อ าเภอปัว เมืองสีเขียวในหุบเขาท่ีเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมและธรรมชาติ

แสนงดงาม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทล้ือท่ีมีประเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแต่งการแบบพ้ืนบา้น เช่น ผา้ทอไทล้ือ ท่ีสร้างช่ือมาชา้นานจนกลายเป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของอ าเภอ 
น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอบ่อเกลอื เส้นทางเป็นหุบเขาสลบัทบัซ้อนกนัหลายลูก ระหว่างทางจะไดพ้บกบั ถนน
ลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 UNSEEN อีกแห่งของจงัหวดัน่าน ช่วงหลกักิโลเมตรที่ 38-39 โดยโคง้
เลข 3 น้ี มีระยะทางประมาณ 300 เมตร เน่ืองจากการก่อสร้างถนนที่ลดัเลาะตามแนวธรรมชาติ ท าให้เมื่อขบั
รถมาถึงจุดบริเวณดงักล่าว จะมองเห็นถนนที่โคง้ คลา้ยกบัเลข 3 โดดเด่นสวยงาม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 
 น าท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ น าชมวิธีการผลิตเกลือสินเธาว ์เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก โดยการน า
น ้ าท่ีตักขึ้นมาจากใตด้ินมาตม้จนเหลือแค่เกลือสินเธาว์ใช้เวลาต้มประมาณ 6 ชั่วโมง สามารถท าเกลือได้
ตลอดทั้งปี จะยกเวน้ช่วงเขา้พรรษาท่ีงดท าตามความเช่ือของชาวบา้น ให้ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑพ้ื์นเมืองตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นสะปัน หน่ึงในจุดหมายของใครหลายคน ชุมชนเล็ก ๆ แสนสงบ 
ท่ีตั้ งอย่าท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีล าธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมวิว
ทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจี น าท่านเก็บภาพความประทบัใจที่จุดชมวิวหมู่บ้านสะปัน 
น าท่านแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หน่ึงในจุดชมวิวท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางผ่านถนนสายน้ี ไฮไลท์
จของจุดชมวิว 1715 คือวิวท่ีสามารถมองเห็นแม่น ้ าน่านและภูเขาท่ีซ้อนกันเป็นชั้น ๆ มีความสูงจาก
ระดับน ้ าทะเลปานกลางถึง 1715 เมตร น าท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหน่ึง
เส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอ าเภอบ่อเกลือ สู่อ าเภอปัว ช่วงถนนลอยฟ้าตวัภนนจะมีความโคง้และลาด
ชนัตามสภาพพ้ืนท่ีถนนคดเคี้ยวเลาะตามไหลเขา เป็นรูปตวัเลข 3 วิวสวยเขา วิวทุ่งนา สีเขียวของตน้ไมต้ดั
กบัทอ้งฟ้า สวยงามมาก น าท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ช่ือวดัตั้งตามหมู่บา้นท่ีช่ือว่าหมู่บา้นเก็ต แต่ด้วยวดัทาง
เหนือตั้งอยู่บนเนินเขา ซ่ึงทางเหนือเรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกันกันว่า วดัภูเก็ต จุดเด่นของวนัคือมี
ระเบีงชมวิวดา้นหลงัวดัติดกบัทุ่งนากวา้งพร้อมดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรง
ลา้นนาประยุกต ์จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา  ที่
ศักดิ์สิทธิ์ หลงัจากน าทุกท่านมาจิบกาแฟแลบรรยากาศสไตลไ์ทล้ือพ้ืนบา้น ณ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ อิสระให้
ท่านเลือกซ้ือเคร่ืองดื่ม เช็คอินถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ อ าเภอปัว  

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็น  
   น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ชมพู ภูคา รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า (พักปัว หรือ ตัวเมืองน่าน) 

(หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะน าให้ลูกค้าท่านที่ 3 ซ้ือพักเดี่ยวเพิ่ม ) 
 



 

 
 

วันสอง      อ าเภอปัว-วดัพระบรมธาตแุช่แห้ง-อโุมงค์ลีลาวดี-วดัภูมินทร์-เสาหลกัเมือง วดัมิ่งเมือง-ส่งสนามบนิน่าน  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางไปยงั ตัวเมืองน่าน สู่ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวจงัหวดัน่าน 

ปูชนียสถานท่ีส าคญัของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพ่ือ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีไดม้าจากกรุงสุโขทยั องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียม
จตัุรัส กวา้งด้านละ 22.5 เมตร บุดว้ยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถานท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ลา้นนา และพระธาตุประจ าปีเกิดของคนปีเถาะ ชาวลา้นนาเช่ือว่า หากไดไ้ป “ชุธาตุ” หรือนมสัการพระธาตุ
ประจ าปีเกิดจะไดร้ับอานิสงส์อย่างยิ่ง 

จากนั้น น าท่านเดินทางชม อุโมงค์ลีลาวดี อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ เก็บภาพประทบัใจใต้ซุ้มตน้ลีลาวดีหรือต้น
ลัน่ทมอยู่บริเวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่านท่ีขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกับ
อุโมงคต์น้ไมย้ิ่งใหญ่สวยงาม เป็นอีกหน่ึงจุดถ่ายรูปท่ีนกัท่องเที่ยวตอ้งไม่พลาด 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวดั
น้ีคือ เป็นวดัท่ีสร้างทรงจตัุรัสมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคล้าย
ตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว โบสถ์และวิหารสร้างเป็น
อาคารหลงัเดียวกัน ดา้นในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์
หันหน้าออกด้านประตูทั้ง 4 ทิศ อีกหน่ึงส่ิงท่ีนับได้ว่าเป็นสัญลกัษณ์
ของเมืองน่านคือ จิตรกรรม ปู่ ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบั
ดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่ หลายคนรู้จกักนัในช่ือ ภาพกระซิบรักบนัลือ
โลก 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

น าท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง สักการะเสาหลักเมือง ประจ าจงัหวดัน่าน ที่ประดิษฐานในศาลาจตุรมุข
ดา้นหนา้พระโอสถของวดั เขา้กราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีแสดงให้เห็น
วิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ความเป็นมาตั้งแต่เจา้ผูค้รองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดทา้ย   



 

สมควรแก่เวลา น าท่านสู่สนามบินจงัหวดัน่าน เพื่อเดินทางกลบั 
……… น.  ส่ง สนามบินจังหวัดน่าน  ..................  

♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥    ♥     
 

อัตราค่าบริการ 

ราคาน้ีสามารถใช้เดินทางได้ถงึวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่าน้ัน  
กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว โปรดสอบถามราคาอีกคร้ัง 

 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวัแทนบริษทั  
(มคัคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานที่) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  

โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั. 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่ารถรับ-ส่ง น าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด  
      ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 กรณีท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งช าระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 

 กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผูใ้หญ่  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 
 
 
 

จ านวนผู้เดินทาง ราคาท่านละ พักเด่ียวเพิ่ม หมายเหตุ 

9 ท่าน 3,399 +1,000 

ไม่มีไกด์น าเทีย่ว 

8 ท่าน 3,499 +1,000 

7 ท่าน 3,599 +1,000 

6 ท่าน 3,799 +1,000 

5 ท่าน 3,999 +1,000 



 

เงื่อนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามที่บริษทัก าหนด 
ขออนุญาตตดัท่ีนั่งเพื่อให้ลูกคา้ท่านอื่นท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมัติ  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไข
และขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลิก 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่าน
ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน.  

หมายเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า ท่ีบริษทัก าหนด ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงิน
ใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ่้ายทุก
อย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9.มัคคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษทัก ากับ
เท่านั้น 
10.เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 


