
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทาง  
 

เดินทาง ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ ์2564 

 

 
เริ่มตน้เพียง 8,990.- 

เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น 
วนัท่ี 1 สนามบินสวุรรณภมูิ-วดัศรมีงคล-วดัภเูก็ต-กาแฟบา้นไทลือ้-ถนนคนเดินปัว   

 

-  
 

 

วนัท่ี 2 
 

ถนนลอยฟ้า-ชมวิวจดุชมววิดอยภคูา 1715-หมู่บา้นสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว ์

โคง้หมายเลข3-สดุกองคาเฟ่-ถนนคนเดินน่าน 

 

 
 

 
 

 

วนัท่ี 3 
 
 

 
 

ดอยเสมอดาว-ผาหวัสิงห-์เสาดินนานอ้ย-อโุมงคลี์ลาวดี – วดัภมูินทร-์วดัพระธาตุ
เขานอ้ย-ศาลหลกัเมือง-วดัศรีพนัตน้-พระธาตแุชแ่หง้ -สนามบินสวุรรณภมูิ 

   

สัมผัสหมอก บอกรักน่าน 3 วัน 2 คืน 
โดยสารการบนิแอรเ์อเชีย (FD) 



 
 
 
 

Day 
1 

 

 

 
กรุงเทพฯ 

- 
น่าน 

 

วันที ่1 สนามบินสุวรรณภูมิ-วดัศรีมงคล-วัดภูเก็ต-กาแฟบ้านไทลือ้-ถนนคนเดินปัว   

08.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์E  
สายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

10.00 น. เดินทางสู ่จงัหวดัน่าน โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบินที ่FD4312  
(ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง และไม่รวมอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

11.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่าน โดยมีไกดท์อ้งถิ่นคอยตอ้นรบั  
จากนัน้น าท่านขึน้เดินทางท่องเที่ยวโดยรถตูป้รบัอากาศ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 
บ่าย น าท่านเขา้ชม วัดศรีมงคล วดัไทยลา้นนา โดยมีพระครูมงคลรงัสี หรือหลวงปู่ ครูบาก๋ง ที่เคารพของชาวน่าน 

เคยไดร้บันิมนตม์าจ าวดัแห่งนีจ้นมรณภาพ รอบบริเวณวดัมีการตกแต่งโคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตงุ 
ซึ่งล้วนเป็นข้าวของเครื่องใชภู้มิปัญญาชาวบ้าน ท่านเข้าสักการะพระประธานในวิหารหลวง และน าชม
จิตรกรรมฝาผนงัซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรูปมหาอทุกภยัที่เมืองยม พ.ศ. 2424 และที่โด่ดเด่นคือทศันียภาพหนา้วดัซึ่ง
เป็นทุ่งนาอนักวา้งขวางมีพืน้หลงัเป็นดอยภคูา 

 น าท่านเขา้ชม วัดภูเก็ต โดยวดัตัง้ชื่อตามหมู่บา้นชื่อว่า หมบูา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัตัง้อยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ 
เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ต วัดที่มีภูมิทัศนแ์ละวิวที่สวยงาม โดย
จดุเด่นของวดั คือ มีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวดั ติด กบัทุ่งนาที่กวา้ง เป็นภเูขาวนอทุยานดอยภูคา มีอโุบสถทรง
ลา้นนาประยุกต ์จิตรกรรม ฝาผนงัสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพทุธเมตตา" ที่
ศกัดิส์ิทธิ์ หนัพระพกัตรไ์ปทางทิศตะวนัออก 



 
 
 
 

 
 น าท่านเขา้ชิม กาแฟบ้านไทลื้อ อิสระชิมกาแฟ ณ รา้นกาแฟตั้งท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา ลักษณะบา้น

แบบไทลือ้ มีมมุใหท้่านไดจ้ิบเครื่องดื่ม และถ่ายรูป นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถเลือกซือ้ของที่ระลึก ผา้ทอไท
ลือ้ ผา้ทอน า้ไหลลายโบราณซือ้เป็นผลิตภณัฑช์มุชน 

 
 น าท่านชม ถนนคนเดินปัว  ใหท้่านไดอิ้สระเลือกชม ของที่ระลึก อาหารและสินคา้ของชาวเมืองน่าน ถนน

คนเดินปัวจะเปิดทุกวนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ภายในถนนนคนเดินมีลานขนัโตกส าหรบัไวร้บัประทานอาหาร ที่เป็น
เอกลกัษณข์องถนนคนเดินปัว พรอ้มมีโชวจ์ากชาวบา้นที่สลบัหมนุเวียนตลอดทัง้คืน ส่วนสิงที่มาถนนคนเดิน
นี ้ที่ตอ้งหา้มพลาด คือ ซุม้ร  าวงยอ้นยคุ ที่ช่วยสรา้งบรรยากาศใหถ้นนคนเดินแห่งนีใ้หค้กึครืน้และประทบัใจ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 
ทีพั่ก น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก ณ โรงแรม...ปัว หรือเทยีบเท่า 

 

Day 
2 

 

 
 

น่าน 
 



 
 
 
 

วันที ่2 ถนนลอยฟ้า 1256-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-หมู่บ้านสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว-์โค้งหมายเลข3-
สุดกองคาเฟ่-ถนนคนเดินน่าน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที3่) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านแวะถ่ายรูปและเช็คอินที่ ถนนลอยฟ้า 

1256 สมัผสัธรรมชาติขา้งทางเต็มไปดว้ย ตน้ไมส้ี
เขียว วิวที่มองเห็นภเูขาสลบัซบัซอ้นยาวสดุลกูหู
ลกูตา ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดพกัชม
วิวที่สวยงาม สงูจากระดบัน า้ทะเล 1715 เมตร 
มองเห็นภเูขาสลบัซบัซอ้น อยู่ถนนเสน้ทางระหว่าง
ปัว-บ่อเกลือ 

 
 น าท่านเขา้ชม หมู่บ้านสะปัน ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีล  าธารไหลผ่าน และ

ในช่วงหน้าฝนฤดูท านา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี จากนั้นน าท่านเข้าชม บ่อเกลือ
สินเธาว ์แหล่งเกลือที่มีความส าคญัมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ส่งเป็นสินคา้ออกใน
ภาคเหนือ และแลกเปลี่ยนกับสินคา้ที่ชุมชนผลิตไม่ได ้จากกองคาราวานจีนฮ่อจากยูนนาน กวางสี และ
มณฑลอื่น ๆ ในจีน โดยใชเ้สน้ทาง สิบสองปันนา 

 กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
 น าท่านชม โค้งหมายเลข 3  เป็นการสรา้งถนนที่

ลัดลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี ้ หนึ่ ง
เสน้ทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยว
ในการแวะถ่ายรูป จากนั้นแวะรา้นคาเฟ่ประจ า
เมืองน่าน ร้านสุดกองดีรา้นที่เปิดมานานกว่า 10 
ปี หากมาน่านแลว้ไม่ได้เช็คอินถือว่ามาไม่ถึง ให้
ท่านได้จิบกาแฟชมวิวริมน ้าน่านแบบ Slow Life 
ตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 

น าท่านเข้าชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของที่ระลึก 
อาหารและสินคา้ของชาวเมืองน่าน 



 
 
 
 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินน่าน 
ทีพั่ก  น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ณ โรงแรมน่านนครา หรือเทียบเท่า  

Day 
3 

 

 
 

น่าน 

วันที ่3 ดอยเสมอดาว-ผาหัวสิงห-์เสาดินนาน้อย-อุโมงคล์ีลาวดี – วัดภูมินทร-์วัดพระธาตุเขา
น้อย-ศาลหลักเมือง-วัดศรีพันต้น-พระธาตุแช่แห้ง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที5่) SNACK BOXED 
 น าท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน น าท่านชมวิวธรรมชาติ ณ ดอยเสมอดาว และชมความงาม 

ผาหัวสิงห์ เป็นจุดชมทิวทัศนบ์นยอดหน้าผาสูงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถมองเห็น
ทิวทศันไ์ด ้360 องศา 

 
 น าท่านชมเสาดินนาน้อย และคอกเสือ เป็นปรากฎการณธ์รรมชาติที่สวยงามที่เกิดจากการทบัถมของดิน

และเกิดน า้กดัเซาะจนกลายเป็นริว้รายที่แปลกตา มีลกัษณะเป็นหบุผาและแท่งดินผสมหินลกูรงัสีแดงปนสม้ 
รูปทรงต่าง ๆ กนัไป บา้งเป็นแท่งแหลม บา้งเป็นแท่งมนกลม  คลา้ยกบัแพะเมืองผี ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 



 
 
 
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ อุโมงคล์ีลาวดี เป็นซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้ลั่นทมอยู่บรเิวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่าน

ที่ขึน้เป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอโุมงคต์น้ไมท้ี่ยิ่งใหญ่อลงัการ ถือเป็นแลนดม์ารก์
ที่ส  าคญัอีกที่นึง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ เช็คอิน ชมวิวทิวทศันต์ลอดสองฝ่ังขา้งทาง 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่วัดภูมินทร ์ใหท้่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัที่สรา้งทรงจตรุมขุหนึ่งเดียวใน

ประเทศไทยที่ดคูลา้ยตัง้อยู่บนหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถแ์ละวิหาร สรา้งเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ประตไูมท้ัง้ 
4 ทิศ แกะสลกัลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองน่าน 

  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 
บ่าย น าท่านขึน้ชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดที่ตั้งอยู่บนดอยเขาน้อย สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราว

คราวเดียวกับพระธาตุแช่แหง้ เป็นปูชนียสถานที่ส  าคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน ดา้นบนมีองค์
พระธาตเุป็นเจดียก์่ออิฐถือปนูทัง้องคเ์ป็นศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององคส์มเด็จ
พระสมัมาสมัพุทธเจา้อยู่ ใหท้่านนมัสการพระพุทธมหาอตุมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน อยู่เป็นพระพุทธรูป
ปางลีลาองคใ์หญ่ 



 
 
 
 

  จากนั้นน าท่านสกัการะ ศาลหลักเมือง อยู่ในศาลาจตุรมุขดา้นหน้าพระอุโบสถ ฐานประดับดว้ยไมแ้กะ
ลวดลายลงรกัปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตรม์ีชื่อ เมตตา กรุณา มทุิตา และอเุบกขา 

 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่มีความงดงามเป็นเอกลกัษณ์ ดว้ยสีทองอร่ามเรืองรองของวิหาร 

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่าพระพุทธสลี และมีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามบอกเล่า
เรื่องราวประวัติศาสตรเ์มืองน่าน ด้านหน้าวิหารยังมีจิตรกรรมปูนป้ันแกะสลักอย่างประณีต โดยเฉพาะ
พญานาคเจ็ดเศียร เมื่อวิหารตอ้งแสงแดดก็มีความระยิบระยบัสวยงาม 

 
 น าท่านเข้าสักการะ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุ

ประจ าปีเถาะ ตามปีนกัษัตรของชาวลา้นนา 



 
 
 
 

 
 น าท่านเดินทางสู ่สนามบินน่าน 
 18.20 น.  น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบินที ่FD4311 

(ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง และไม่รวมอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
 

 
 19.40 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
 

************************************************************* 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ / เด็ก  

ราคาท่านละ 
 

จอยทวัร ์
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ) 

30ธนัวาคม2563-01มกราคม2564 **ปีใหม่*** 10,990.- 7,900.- 

 05-07 กมุภาพนัธ ์2564 8,990.- 6,900.- 

12-14 กมุภาพนัธ ์2564 8,990.- 6,900.- 

19-21 กมุภาพนัธ ์2564 8,990.- 6,900.- 
พักเดี่ยว เพิม่ 2,500 บาท / ท่าน 

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 
3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วม

คณะไม่ถึง 6 ท่าน โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคญั 
6. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 



 
 
 
 

อัตราค่าบริการทัวรนี์ร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั กรุงเทพ-น่าน ชัน้ประหยดั สายการบินแอรเ์อเชีย 
น า้หนกัสมัภาระถือขึน้เครื่อง Carry On 7 กิโลกรมั โดยสมัภาระที่จะถือขึน้เครื่องบิน ตอ้งไม่มีของมีคม กรรไกรตดัเล็บ 
วตัถ ุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดไดไ้ม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล. 
2. รถตูป้รบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์
4. พาหนะทอ้งถิ่น(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์
5. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 

2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุติัเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการทัวรนี์ไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิด
จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรบัชาวต่างชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีที่ตอ้งการซือ้น า้หนกั 15 กิโลกรมั ราคา 480 บาทต่อเที่ยว  

( หากท่านตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ที่ก่อน 48 ชั่วโมง ) 
5. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 
6. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณีตอ้งการ 

รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงิน) 
 

การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
1. กรุณาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของท่าน  
2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอนเงินเขา้ทาง

ธนาคารของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อใช้

ส  าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทาง 
 
การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   เงื่อนไขและขอ้ตกลง
ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด ในทุกกรณี 
 



 
 
 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษิัทจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ

ตลอดการเดินทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้กรุณา

สง่คืนให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    
6. ทางบรษิัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

     
 
 
 



 
 
 
 

 


