
 

 

 

  

 

(แพ็กเกจเดินทางไดต้ั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป !!) 

ก าหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 63 – กุมภาพนัธ ์64 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก   สนามบิน จ.น่าน - เฮือนฮงัต่อ - วดัมิง่เมือง - ศาลพระหลกัเมืองน่าน  

ชมวิวเมืองน่านแบบ 180 องศา ณ วดัพระธาตุเขานอ้ย – เขา้สู่ท่ีพกั  
 

...... น.  เดินทางสู่ จ. น่าน โดยสายการบิน............ เท่ียวบิน.................  

....... น. เดินทางถึงสนามบิน จ.น่าน หลังจากรับสมัภาระแล้ว ( คนขับรถตู้จะน าท่านออกเดินทาง ) 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟน่ารักๆ “เฮือนฮงัต่อ คาเฟ่” กาแฟหอมๆจากยอดดอย

เมืองน่าน ด้วยสภาพอากาศและคุณสมบัติของดิน ท าให้ได้กาแฟสายพันธุ์พิเศษ เช่น เกอิชา 

ทริปปิก้า เหมาะส าหรับการชงกาแฟร้อน ด้วยความหอมที่แตกต่าง ท าให้ได้ด่ืมด ่ากับรสชาติ

ของกาแฟอย่างแท้จริง ภายในร้านยังมีเคร่ืองดื่มจากชา และ เบเกอร่ี ให้เลือกทานมายมาย  

 

 

 

 

 

 
 

เท่ียง   อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั  
 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลกัเมือง ของจังหวัดน่าน 

ลักษณะเด่นคือ ลายปูนป้ันที่ผนังด้าน

นอกของพระอุโบสถ มีความสวยงาม

วิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่าง

เชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก 

ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้

เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่าง

ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน  จากนั้ นน าท่าน

เดินทางสู่ วดัพระธาตุเขานอ้ย เป็นวัด

ที่ ต้ังอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปาง

ประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท ตรงจุด

นี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้อย่างสดุลูกหูลูกตา แบบ 180 องศา   
 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรม ดิอิมเพลส น่ำน หรือ น ้ำทองน่ำน โรงแรมระดับ 3 - 4 ดำว  

 

 



 

 

 

 

 
 

วนัที่สอง อ.ปัว - วดัภูเกต็ - รา้นกาแฟไทลื้ อ - ชุมชนไทลื้ อ รา้นล าดวน  - อุทยาน

แห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 -  บ่อเกลือสินเธาว ์– ถนนคนเดนิเมืองน่าน  

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (1) 

 
 

 

 

 

 

 

น า

ท่

น าท่านเดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน น าท่านเดินทางสู่ วดัภูเก็ต ที่มาของช่ือ

วัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภ”ู ส่วนค าว่า “เกต็” มาจากวัด

ต้ังอยู่ในพ้ืนที่บ้านเกต็ ดังน้ันจึงได้ช่ือว่า “วัดภูเกต็” ตามลักษณะที่ต้ังที่ระเบียงวัดจะมีที่ให้

อาหารปลา การให้อาหารปลาจะต้องเทลงท่อประปาสฟ้ีา แล้วอาหารปลาจะไหลผ่านท่อยาวลง

ไปที่บ่อด้านล่าง จากวิวระเบียงวัดจะได้ชมวิวทุ่งนาข้าวเขียวขจี ของร้านตูบนาไทลื้อ ร้านกาแฟ

เจ้าดัง เป็นวิวสวยๆ ที่ต้องถ่ายรูปความงดงามเป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ รา้นกาแฟไทลื้ อ ร้านกาแฟที่ต้ังอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา  ตัวร้านเป็น

ลักษณะบ้านแบบไทลื้ อ และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นอกจากน้ันท่านยังสามารถเลือกซื้ อของที่

ระลึกผ้าทอไทล้ือ ผ้าทอน า้ไหลลายโบราณ ของดีของเมืองปัวได้ ที่ รา้นล าดวนผา้ทอ จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ไฮไลท์ของดอยภูคาเลยก็คือ การได้มาชม                

ตน้ชมพูภูคา (Bretschneidera sinensi ) ที่จะบานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กลางมีนาคม และ

ยังเป็นพันธุ์ไม้ที่ได้ช่ือว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหน่ึง เคยพบในมณฑลยูนนานของจีน ก่อนจะ



 

 

สูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกคร้ังใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดน้ีจึง 

หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่าน้ันที่ประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลาที่ควรมาเที่ยว 

ช่วงปลำยฝนตน้หนำว (ตุลาคม-พฤศจิกายน) : เป็นช่วงเวลาทีธ่รรมชาติมีความสวยงามมากทีสุ่ด ตอน

เชา้มีโอกาสเจอทะเลหมอกทีจุ่ดชมววิ 1715 มากทีสุ่ด สามารถถ่ายแสงเชา้ล่าแสงเยน็ได ้ 

หนำ้หนำว (ธนัวาคม-กุมภาพนัธ)์ : เป็นช่วงทีส่ามารถสมัผสัอากาศหนาวไดอ้ย่างเต็มที ่ ช่วงน้ีมีโอกาส

เจออากาศหนาวระดบัเลขตวัเดียวไดไ้ม่ยาก ทอ้งฟ้าช่วงน้ีส่วนใหญ่แจม่ใส สามารถล่าแสงเชา้เฝ้าแสงเยน็ 

เกบ็นอ้งดาวไดใ้นแบบทีไ่ม่ตอ้งลุน้ทอ้งฟ้าเปิด/ปิดเลย แต่อาจตอ้งลุน้ทะเลหมอกนิดหน่อย โดยเฉพาะ

ช่วงจงัหวะลมหนาวลงมาแรงบางทีทะเลหมอกก็ไม่มี  

 

เท่ียง   อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูง

ห่างจากระดับน า้ทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน  จากนั้นน าท่านชม บ่อเกลือ

สินเธาว ์แหล่งชุมชนที่มีการท าบ่อเกลือมาหลายช่ัวอายุคน โดยชาวบ้านจะตักน า้เกลือจากบ่อ

ใต้ดินแล้วให้ไหลมาตามรางท่อไม้ไผ่ เพ่ือที่จะน าน ้าเกลือมาต้มให้เหลือแต่เมด็เกลือเรียกว่า 

"เกลือภเูขา" ซึ่งชาวบ้านจะน ามา 

 

 



 

 

บริโภค และกรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให้กับ

นักท่องเที่ยว ซึ่งก็จะมีการเพ่ิมไอโอดีนให้ด้วย 

สามารถน ามาขัด ผิวและท าอาหารได้อ ย่าง

ปลอดภัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน

น่าน เมืองเก่า หน้าวัดภมูินทร์ ตลาดกลางคืนที่น่ี 

เปิดแค่ 3วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ มีของกินของ

อร่อยพ้ืนเมืองจ านวนมาก ขอแนะน า คือ ข้าว

ซอยไก่ และ ขนมจีนน า้เงี้ยว   
 

 

เย็น   อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินน่าน 
 

 

น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรม ดิอิมเพลส น่ำน หรือ น ้ำทองน่ำน โรงแรมระดับ 3 - 4 ดำว  
 

 

 
 

วนัที่สาม พระบรมธาตุแช่แหง้ - พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน – วดัภูมินทร ์ชมภาพ

จิตรกรรมฝาผนงั “ปู่ม่านย่าม่าน” - รา้นกาแฟ Erabica Coffee - ซ้ือของฝาก  

กรุงเทพฯ 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (2) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แหง้ เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุที่ ได้มาจากสมัยสุโขทัย 

เป็นศิลปะการก่อสร้างที่ มีความวิ จิตร

งดงามมากมีความเช่ือกัน ว่าผู้ที่ ได้มา

สักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง จะท าให้ชีวิต

อยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆการงาน

เจริญก้าวหน้า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน  เคยเป็น

ศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปล่ียนเป็น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการ



 

 

ในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์ส าคัญคือ งาชา้งด า ซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมือง ในพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติน่านยังมี ซุม้ลีลาวดี ถือเป็นอกีหน่ึงจุดที่ต้องไม่พลาด ต้นลีลาวดีเรียงกนัเป็นแนวยาว 

อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านเดินทางไป วดัภูมินทร ์พาท่านไปชมภาพ

จิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว  “ปู่ม่านย่าม่าน” 

หรือ หนุ่มกระซิบ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งก าลังกระซิบสนทนาและมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ 

"กระซิบรักบันลือโลก" ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพที่โดดเด่น

ประจ าวัดภมูินทร์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

เท่ียง   อิสระอาหารกลางวนั ท่ีรา้นกาแฟน่าน Erabica Coffee 
 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นกาแฟน่าน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟ่ี) อีก 1 สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองน่านที่ไม่ควรพลาด ร้านกาแฟที่ตกแต่งแนวยุโรปย้อนยุค อาหารอร่อย บรรยากาศดี   

 

 

 

 

 

 

 
 

สมัผัสความอร่อยจากเมลด็กาแฟน่าน โดยเมลด็กาแฟสายพันธุอ์าราบิก้าแท้ 100 % ที่ปลูก 

บนดอยสวนยาหลวง  ทางร้านมีจ าหน่ายเมล็ดกาแฟค่ัว และกาแฟดริปซอง  จากนั้นก่อน

เดินทางกลับกรุงเทพฯ น าท่านแวะซื้อของฝากเมืองน่านก่อนกลับกรุงเทพฯ 

...........  เดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน..... เที่ยวบิน ........ 

...........  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... 
 

  

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  

** เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถือ

ว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 



 

 

 

อตัราค่าแพ็กเกจทวัรน์่าน 3 วนั 2 คืน 

 

➢ โรงแรม ดิอิมเพลส น่าน หรือ น ้าทองน่าน โรงแรมระดบั 3 - 4 ดาว 
 

 

 

 

 

**ราคาแพ็กเกจไม่มีราคาเด็ก กรณีอายุต า่กว่า 2 ขวบไม่มีค่าใชจ่้าย ** 

กรณีลูกคา้ตอ้งการโรงแรมระดบั 5 ดาว รบกวนเช็คราคาใหม่อีกครั้ง 
 

 

อตัรานี้ รวม 

✓ คนขับ และ รถตู้ปรับอากาศ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป ) 

✓ ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง 

✓ ค่าประกนัอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลับ 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์  

✓ ค่าทปิคนขับรถ 200 บาท / ทริป / ท่าน  

✓ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ  

✓ ไกด์น าเที่ยว  

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

✓ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ ) 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพก็เกจ 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 

 
 

 

Room type จ านวน ราคา  ค่าพกัเดีย่ว 

Standard Room 2-3 ท่าน 6,900 1,500 

Standard Room 4-5 ท่าน 5,900 1,500 

Standard Room 6-7 ท่าน 4,900 1,500 

Standard Room 8–9 ท่าน 3,900 1,500 



 

 

เงือ่นไขในการจองและการยกเลิก 

1. แพ็กเกจทัวร์สำมำรถเดินทำงตั้งแต่ 2 ท่ำนข้ึนไป ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจ านวนลูกค้า และ

โรงแรมที่ลูกค้าเลือก 

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึน อาทิ ค่ามัดจ ารถ 

ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ    

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

อาท ิค่าตัว๋เคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลือ่นการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน

การเดินทางได้ 

การช าระเงนิ 

** กรุณาช าระค่าทวัร์ทั้งหมด ภายใน 4 ช่ัวโมง นับจากท าการจอง ** 

เนื่องจากราคาตัว๋ และ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้น 

หมายเหตุ  
 

 กรุณำตรงต่อเวลำ !! มำตำมเวลำนัดหมำย หำกท่ำนมำช้ำกว่ำเวลำที่รถออกเดินทำง ท ำให้ท่ำน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่ำนจะไม่สำมำรถเรียกรอ้งค่ำเสียหำยใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ

ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็น

การช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  

 


