
 

 

หลงฮกั...รกัษน์่าน  
น่านนคร-ดอยเสมอดาว-บ่อเกลือ 4วนั 2คืน 

ชมวิวดอยเสมอดดาว- วดัหนองบวั-จดุชมวิว 1715 -บ่อเกลือ 

พระธาตแุช่แหง้-วดัชา้งค ้า-งาชา้งด า-วดัภมิูนทร ์ภาพเขียนปู่ มา่นยา่มา่น-พระธาตชุ่อแฮ 
 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 

พัก โรงแรม อ.ปัว 1 คนื และ จงัหวัดน่าน 1 คนื 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  

06-09,07-10(วันมาฆบชูา),13-16,20-23กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์- 01 มนีาคม63 7,299.- 

05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 7,299.- 

03-06(วันจักร)ี,23-26 เมษายน 2563 7,299.- 

11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,499.- 
วันแรกของการเดนิทาง 

กรุงเทพฯ-น่าน 

19.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน้ํามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทพับก ถนน 

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 

19.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จ.น่าน โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหาร กลอ่ง(1) ขนมปัง

น้ําผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผ่อนบนรถ 

 

 

 

 

 



วันทีส่องของการเดนิทาง 

ชมววิดอยเสมอดาว-วัดหนองบัว- จุดชมววิสงูสดุ 1715 อุทยานแห่งชาตดิอยภคูา -บ่อเกลอื 

05.30 น. รุ่งอรุณที ่อ.นานอ้ย จ.น่าน นําทา่นลา้งหนา้ลา้งตา ณ จุดพักรถป๊ัมน้ํามัน  จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่ อุทยาน

แห่งชาตศิรน่ีาน ขึน้สู ่ดอยเสมอดาว ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศันข์องทะเลหมอกยามเชา้ทีส่วยงาม อากาศที่

หนาวเย็น และชมจุดชมววิ ผาหัวสงิห ์ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศบรสิทุธิย์ามเชา้  

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้(2) ทีร่า้นอาหาร อ.นานอ้ย 

08.30 น. เดนิทางสู ่อ.ทา่วังผา ตามเสน้ทางลอยฟ้าทีอ่ยู่บนสนัเขาทีส่วยงาม เชญิทา่นพักผ่อน ชมววิทวิทศันส์อง  

ขา้งทางทีส่วยงาม 

11.30 น. นําทา่นเขา้ชม วัดหนองบัว วัดไทลือ้ทีเ่กา่แก ่ทีเ่ชือ่ว่าสรา้งขึน้ราว พ.ศ.2405 (ตรงกบัในมัย รัชกาลที ่4)  

ใหท้า่นกราบพระประธานเพือ่ขอพร และชมภาพจติรกรรมฝาผนังทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีร่า้นอาหาร  

13.00 น. เดนิทางสู ่อ.บ่อเกลอื  ดว้ยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลอื เหนือเทอืกดอยขนุเขาทีล่บัซบัซอ้นทางฟากฝ่ัง 

ทศิตะวันออกของภาคเหนือ เป็นทีรู่จ้ักกนัในชือ่เทอืกเขาหลวงพระบาง 

14.00 น. ทา่นแวะถา่ยรูปที ่จุดชมววิสงูสดุ 1715 อุทยานแห่งชาตดิอยภคูา อุทยานแห่งชาตดิอยภคูาเป็นหนึง่ใน 

พืน้ทีอ่นุรักษ์ทีต่ัง้อยู่บนแนวเทอืกเขาหลวงพระบาง มเีนื้อทีป่ระมาณ 1,065,000 ไร่ (1,074 ตร.กม.)  

ครอบคลมุพืน้ที ่8 อําเภอ ไดแ้ก ่อําเภอเฉลมิพระเกยีรต ิอําเภอทุง่ชา้ง อําเภอเชยีงกลาง อําเภอปัว  

อําเภอทา่วังผา อําเภอสนัตสิขุ อําเภอแม่จรมิ อําเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่าน "ดอยภคูาหลงัคาเมอืงน่าน"  

พืน้ทีแ่ห่งนี้ไดร้ับสมญานามว่า "ขนุเขาใตท้ะเล" เพราะสามารถพบพชืดกึดําบรรพ ์และสสุานหอย 218  

ลา้นปี อยู่บนภเูขา และนําทา่นเดนิทางสู ่อ.บ่อเกลอื 

15.00 น. เดนิทางถงึ อ.บ่อเกลอื  นําทา่นชมแหลง่ผลติเกลอืสนิเธาว ์เกลอืภเูขาแห่งเดยีวในประเทศ ชมการผลติ 

เกลอืแบบชาวบา้น ทีม่มีาแตโ่บราณ ถอืว่าเป็นแหลง่เกลอืขนาดใหญ่ของทางภาคเหนือ 

17.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรมอูปแกว้ รสีอรท์ อ.ปัว 

18.00 น. บรกิารอาหารคํา่(4) ทีร่า้นอาหาร 

ทีพ่ัก โรงแรมอูปแกว้ รสีอรท์ อ.ปัว 

 

วันทีส่ามของการเดนิทาง 

น่าน-หอศลิป์รมิน่าน-พระธาตแุชแ่หง้-งาชา้งดํา-วัดภมูนิทร-์ภาพเขยีนปู่ ม่านย่าม่าน-วดัชา้งคํ้า 

07.00 น. รุ่งอรุณยามเชา้ รับประทานอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. อําลาทีพ่ัก นําทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืงน่าน ตามเสน้ทางทีล่ดัเลาะไปตามสนัเขา ทวิทศันท์ีง่ดงามยามเชา้ 

10.00 น. นําทา่นเขา้ชม หอศลิป์รมิน่าน กอ่ตัง้และดําเนนิการโดยศลิปินชาวน่าน วนัิยปราบรปิู อาคารหอศลิป์ ซึง่ 

เป็นอาคาร 2 ชัน้ มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะรวบรวมผลงานศลิปะของศลิปินไทยร่วมสมัยทีม่ผีลงานการสรา้งสรรค ์

และรูปแบบทีม่เีอกลกัษณ์โดดเดน่เป็นทีย่อมรับกนัโดยจัดนทิรรศการประจําปีในรูปแบบกึง่ถาวรขณะนี้มี 

ผลงานงานจติรกรรมและประตมิากรรมของผูก้อ่ตัง้ ประมาณ 200 ชิน้ 

11.00 น. เดนิทางถงึตวัเมอืงน่าน นําทา่นกราบนมัสการปูชนียสถานทีเ่ลือ่งชือ่ทีส่ดุของน่าน คอื วัดพระธาตแุชแ่หง้ 

พระธาตปุระจําปีเถาะ หรอืปีกระตา่ย ทางขึน้สูอ่งคพ์ระธาตเุป็นตวัพญานาค หนา้บันไดเหนือประตทูางเขา้ 

พระวหิารเป็นปูนปั้นลายนาคเกีย้ว ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของศลิปกรรมเมอืงน่าน 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหาร 

13.30 น. นําทา่นเดนิเทีย่วชมสถานทีส่าํคญัของ จ.น่าน ชม พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตน่ิาน เดมิเป็นทีป่ระทบัของ 

เจา้เมอืงน่าน ในพพิธิภณัฑน์ี้ม ี“งาชา้งดํา” นํามาจากเชยีงตงุ นับว่าเป็นส ิง่ศกัด ิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของชาว 

น่าน และชมโบราณวัตถตุา่งๆไดภ้ายในพพิธิภณัฑ ์

14.30 น. นําทา่นเทีย่วชมวัดตา่งๆทีส่าํคญั อาท ิวัดภมูนิทร ์จุดเดน่ของวัดนี้คอืเป็นวัดทีส่รา้งทรงจัตรุมุขหนึง่เดยีว 

ในประเทศไทย ทีด่คูลา้ยตัง้อยู่บนหลงัพญานาค 2 ตวั อกีทัง้ยังมภีาพจติรกรรมฝาผนังฝีมอืชาวไทยลือ้ 

อันวจิติรพสิดาร ชมภาพ “ปู่ ม่านย่าม่าน” เทีย่วชม วัดชา้งคํ้า  เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สาํหรับเจา้ผู ้

ครองนครใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิสีาํคญัทางพุทธศาสนาและพธิถีอืน้ําพพิัฒนส์ตัยาตามศลิาจารกึหลกั 

ที ่74 ซึง่ถกูคน้พบภายในวัด  

16.00 น. เทีย่วชม วัดมิง่เมอืง เป็นวัดทีต่ัง้ของเสาหลกัเมอืงน่าน ตวัวหิารเป็นลายปูนปั้นปราศจากสสีนัอันวจิติร 

บรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถงึแมจ้ะเป็นฝีมอืของจติรกรยุคใหม่ ก็มสีสีนัลายเสน้สวยงามและบอกเลา่ 

เรือ่งราวประวัตศิาสตรช์าวเมอืงน่านไดอ้ย่างครบถว้น  



16.45 น. จากนัน้นําทา่นสู ่วัดศรพีันตน้ วัดทีม่เีอกลกัษณ์โดดเดน่ทีเ่ป็นสทีองเหลอืงอร่ามสะดดุตา ลวดลายป็นปั้น 

ทีส่วยงาม รูปปั้นพญานาคเจ็ดเศยีร หนา้วหิาร  

17.30 น. นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรมเทวราช  จ.น่าน ใหท้า่นพักผ่อนตามอสิระ 

18.30 น. บรกิารอาหารคํา่(7) ทีร่า้นอาหาร  

19.30 น. หลงัอาหาร นําทา่นเดนิเทีย่ว ถนนคนเดนิน่าน (เฉพาะวันเสารแ์ละอาทติย)์ เพลดิเพลนิกบัการจับจ่าย 

สนิคา้พืน้เมอืงและอาหารการกนิพืน้เมอืง ในบรรยากาศยามคํา่คนื ไดต้ามอสิระ 

ทีพ่ัก โรงแรมเทวราช จ.น่าน  

วันทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

น่าน-แพร่- พระธาตชุอ่แฮ-นครสวรรค-์กรุงเทพฯ 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. อําลาทีพ่ัก นําทา่นเดนิทางสู ่จ.แพร่ 

10.00 น. ถงึ จ.แพร่ นําทา่นสกัการะ พระธาตชุอ่แฮ พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของ จ.แพร่ และเป็นพระธาตปุระจําปีเกดิ 

ปีขาล(เสอื) ตามความเชือ่ของลา้นนา ใหท้า่นไดส้กัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร 

12.30 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากทีข่ ึน้ชือ่ อาท ิใสอ้ั่ว แหนม หมูยอ น้ําพรกิหนุ่ม 

และของฝากทางเหนือ อ.เดน่ชยั และออกเดนิทางสูจ่ังหวัดนครสวรรค ์ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนตามอสิระบนรถ 

17.00 น. บรกิารอาหารคํา่(10) ทีร่า้นอาหาร จ.นครสวรรค ์

22.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา

ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 
1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 2 
ทา่น (มี

เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 2 ทา่น 
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

ผูใ้หญ่  

พักหอ้งเดีย่ว 
 

06-09 กมุภาพันธ ์2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

07-10 กมุภาพันธ ์2563  7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

13-16 กมุภาพันธ ์2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

27 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

05-08 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

12-15 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

19-22 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

26-29 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

11-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 8,499.- 8,499.- 7,999.- 7,599.- 1,600.- 

12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,499.- 8,499.- 7,999.- 7,599.- 1,600.- 

23-26 เมษายน 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  
 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสาํหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตสาํรอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(สาํหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่อาหาร 10  มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 

2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ), คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สาํหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ชาํระมัดจําทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสาํรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ชาํระคา่ทวัรส์ว่นที่ เหลอื กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นยกเลกิทวัรโ์ดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจําคนืได ้ 

4.กรุณาสง่สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดิ นทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สาํหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สาํหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมัดจําทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีู ้ ร่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ําหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามัน ขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น   

สาํคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจ นไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  เชน่ การเจ็บป่วย , การถกูทํารา้ย , การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 



7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มัดจําหรอืชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 


