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เม่ือนึกถึงสถานท่ีท่องเท่ียวทางภาคเหนือของไทย แน่นอนว่าเมืองยอดฮิตท่ีใครๆพากนันึกถึงคงไม่พน้ เชียงใหม่ 

เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ดว้ยเพราะเมืองเหล่าน้ีลว้นมีสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวฒันธรรมลา้นนาอนัโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ จึงท าใหน้กัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศพากนัหลงใหลไปเท่ียวอยู่เสมอ....แต่ยงัมีอีกเมืองหน่ึงในดินแดน
ลา้นนาแห่งน้ีท่ีมีธรรมชาติและวฒันธรรมท่ีมีเสน่ห์ไม่แพก้นั นั่นคือ....น่าน...เมืองเล็กๆ แสนสงบในหุบเขาทางตะวนัออก
ของภาคเหนือ แมจ้ะเป็นเมืองท่ีอยู่ไกล แต่ก็ยงัมีคนจ านวนไม่น้อยยอมดั้นดน้เดินทางไปให้ถึงดินแดนลา้นนาตะวนัออก       
แห่งน้ี เพื่อไปสัมผสัธรรมชาติของขุนเขา และความงามของเมืองเก่าท่ีมีชีวิตโดดเด่นแบบค าท่ีร ่าลือกนัว่าเป็น “หลวงพระบาง
เมืองไทย” รวมถึงสัมผสักล่ินอายของศิลปวฒันธรรมท่ีโดดเด่นไม่เหมือนใครแบบ สโลวไ์ลฟ์กนัสุดๆ 

 น่าน...มีวดัภูมินทร์ วดัหน่ึงเดียวในเมืองไทยท่ีมีพระวิหาร พระอุโบสถและเจดียท์รงจตุรมุขอยู่ในท่ีเดียวกนัเทินไว้
กลางล าตวัพญานาคคู่ พร้อมดว้ยมีภาพจิตรกรรม “กระซิบรักบันลือโลก” มีพระธาตุแช่แหง้ ท่ีพี่นอ้งชาวไทยรู้จกัทัว่ประเทศ
ในฐานะวดัเก่าแก่คู่เมืองน่าน รวมถึงวดัวาอารามนอ้ยใหญ่ในตวัเมืองมากมาย เรียกวา่ สามารถเดินเท่ียววดัต่อวดั เดินขา้มถนน
ก็เจออีกวดัหน่ึงไดเ้ลย 

 น่าน... ยงัมี บ่อเกลือ สืบสานต านานตม้เกลือสินเธาวบ์นภูเขาท่ี เป็นแหล่งท าเกลือสินเธาวแ์บบโบราณท่ียงัคงรักษา
วิธีการตม้เกลือแบบเดิมท่ีท ากนัมาแต่โบราณ มีถนนลอยฟ้าท่ีคดโคง้ไปตามแนวสันเขาสวยงามเคียงคู่ธรรมชาติขา้งทางเต็ม
ไปดว้ยตน้ไมสี้เขียว วิวท่ีมองเห็นภูเขาสลบัซับซ้อนยาวสุดลูกหูลูกตา รวมถึงมีธรรมชาติป่าเขาท่ีมีอากาศสดช่ืนบริสุทธ์ิของ
อุทยานแห่งชาติดอยภูคาท่ียงัมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ มีทั้งพืชพรรณและสัตวป่์าท่ีส าคญัต่อระบบนิเวศ และมียอดเขาภูคาเป็นยอด
เขาท่ีสูงท่ีสุดของจงัหวดัน่าน และเป็นบา้นแห่งสุดทา้ยของตน้ชมพูภูคาพนัธุ์ไมหิ้มาลยั เป็นแหล่งก าเนิดสุดทา้ยของชมพูภูคา
พบเพียงท่ีน่ีแห่งเดียวในโลกเท่านั้น 

 น่าน...เพราะมีมนตเ์สน่ห์แห่งลา้นนาตะวนัออกท่ีน่าหลงใหลไม่นอ้ยกวา่ท่ีใดๆ...น่าน...เพราะมีบรรยากาศโรแมนติก
...จึงท าให้เมืองน่านแห่งน้ีเป็นปฐมบทของการกระซิบรักท่ีละมุนละไม ใช้ชีวิตสุดสโลวไ์ลฟ์ เพราะยงัอยากอยู่.....น่าน...
นานๆ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันที่ 1 ของกำรเดินทำง  กรุงเทพฯ – น่ำน 
05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดพบ......... 
06.30 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดัน่าน  
    รับประทานอาหารเช้าบนรถ 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าคณะแวะกราบสักการะ พระพุทธชินราช ท่ีวัดพระศรีรัตนมหำธำตุมหำ

วิหำร ซ่ึง เปรียบเสมือนหัวใจของเมืองสองแคว   เ น่ืองจากเป็นวัดท่ี
ประดิษฐานพระพุทธชินราช  หรือท่ีชาวเมืองพิษณุโลกเรียกว่า “หลวงพ่อ
ใหญ่”  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธ์ิขนาดใหญ่ท่ี
สวยงามท่ีสุดกว่าบรรดา พระพุทธรูปทั้งหลายในเมืองไทย สันนิษฐานว่า
พระม  หาธรรมราชาท่ี 1 (พระยาลิไท) ทรงโปรดให้สร้างขึ้ นพร้อมกับ
พระพุทธรูปอีกสององค์ คือ พระพุทธชิสีห์ ซ่ึงปัจจุบนัได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ท่ีวดัสุทศัน์เทพวรา
ราม  และพระศรีศาสดา ซ่ึงประดิษฐานอยูท่ี่วดับวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 

14.00 น. ออกเดินทางต่อ เพื่อไปยงัจงัหวดัน่าน 
19.00 น. ถึงจงัหวดัน่าน รับประทานอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร  
20.00 น.  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
 

วันที่สองของกำรเดินทำง          ไหว้พระธำตุ -  ชมพพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติเมืองน่ำน -  รถรำงชมเมืองน่ำน   
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. ออกจากโรงแรมท่ีพกัไปยงัวดัพระธาตุแช่แหง้ 
08.30 น. ถึงวดัพระธาตุแช่แห้งน าท่านสักการะ พระธำตุแช่แห้งวรวิหำร 

พระธาตุประจ าปีเกิดของผูท่ี้เกิดในปีเถาะหรือปีกระต่าย ณ วัด
พระธำตุแช่แห้งวรวิหำร วดัน้ีถือเป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัอีกแห่ง
หน่ึงของจงัหวดัน่าน มีอายกุวา่ 600 ปี พงศาวดารเมืองน่านกล่าว
ว่า พญาการเมืองโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุท่ี
ไดม้าจากเมืองสุโขทยั 

09.45 น. น าท่านชม วัดช้ำงค ้ำวรวิหำร ชมศิลปกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
อิทธิพลของศิลปะสุโขทยั ทั้งเจดียท์รงลงักา รอบฐานก่ออิฐถือ
ปูนและป้ันเป็นรูปช้างคร่ึงตวัคลา้ยกบัเป็นการเอาหลงัหนุนหรือ
ค ้าองค ์

http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5331560&Ntype=42
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10.30 น. น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติน่ำน เดิมเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครน่าน เรียกว่า "หอค า" 
ภายในจดัแสดงศิลปะโบราณวตัถุต่างๆ ประวติัศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยูข่องชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และ
ชาวเขาเผ่าต่างๆ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ "งาชา้งด า" ซ่ึงไม่ทราบประวติัความเป็นมา สันนิษฐานว่า เป็นงาขา้งซา้ย 
มีสีน ้ าตาลเขม้ไปทางด า งาช้างด าน้ี ถือเป็นของคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัน่าน ดา้นหน้าพิพิธภณัฑ์ มีซุ้มตน้
ลีลาวดีท่ีขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้ โนม้เอียงเขา้หากนักลายเป็นอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่ 

 
 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น.  น าท่านเดินทางไปยงั วัดภูมินทร์ จ.น่ำน เป็นวดัท่ีแปลกกว่าวดัอ่ืนๆ

คือ พระอุโบสถและวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันเป็นทรง
จตัุรมุขท่ีมีแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางมารวิชยัขนาดใหญ่ 4 องค์หัน พระพกัตร์ออกไปดา้นประตูทั้งส่ี
ทิศและยงัมีภาพจิตรกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวัและภาพท่ี
ขึ้นช่ือและมีช่ือเสียงโด่งดังของวดัน้ีคือ ภาพกระซิบรักบันลือโลก 
ของ ปู่ม่านญ่าม่านก าลังยืนกระซิบกระซาบกัน ใช้สายตาเป็นส่ือ
ภาษาใจต่อกัน ภาพน้ีถือได้ว่าเป็นสุดยอดภาพโรมานซ์แห่งลา้นนา
เลยทีเดียว 

13.30 น. น าท่าน นั่งรถรำง ชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองน่าน บรรยากาศการ
นัง่ในรถรางท่านจะไดส้ัมผสัมนตเ์สน่ห์ของน่านเพิ่มมากยิง่ขึ้น เพราะ
การน าเสนอท่ีแสนจะสนุกสนานโดยมัคคุเทศก์ประจ ารถท่ีมีทั้งมุก
ตลก ทั้งความรู้ในความเป็นมาในสถานท่ีต่างๆ โดยการสรุปท่ีได้
ใจความฟังไดอ้ย่างเขา้ใจ และเขา้ถึงอารมณ์ในบรรยากาศของเมือง
เล็กๆ ท่ีมีอัตลักษณ์สองข้างทางท่ี   สะอาดตา กับวิถีของผูค้นท่ีไม่
รีบเร่งท าให้เราซึมซับ และหลงเสน่ห์ของเมืองน่านเขา้ไปอีกมากโข จุดจอดแวะในสถานท่ีต่างๆ ก็ไดถู้ก
เลือกสรรมา ให้ท่านแล้วเป็นอย่างดีว่าท่ีน่ีคือไฮไลท์ หรือแลนด์
มาร์คของเมืองน่าน 

15.00 น. น าท่านเท่ียวชมพร้อมสักการะเสาหลกัเมือง ณ วัดมิ่งเมือง จ.น่ำน 
ภายในวดัน้ีมีพระอุโบสถท่ีมีลวดลายปูนป้ันท่ีสวยงาม อีกทั้งชมจิต
กรรมฝาผนงัท่ีเล่าประวติั ความเป็นมาของชาวเมืองน่าน 
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จากนั้นชมวิหารสีทองอนังดงามระยบิระยบั ณ วัดศรีพนัต้น เป็นอีกวดั
หน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร 
เฝ้าบนัได หนา้วิหารวดั สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงาม
มาก  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซ่ึงป้ันแต่งโดยช่าง ชาวน่านช่ือ นายอนุรักษ ์สมศกัด์ิ 
หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของ
พระพุทธเจา้ และประวติั การก าเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียน
ลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอยา่งยิง่ 

16.30 น. เดินทางถึง วัดพระธำตุเขำน้อย ปูชนียสถานท่ีส าคญัและเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของเมืองน่าน สันนิษฐานว่ามี
อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง  องค์พระธาตุเป็นเจดียก่์ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสม
ลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
และไฮไลทข์องวดัอยูต่รงจุดท่ีเป็นจุดชมวิวลานปูน ซ่ึงจะมีพระพุทธรูป
องคใ์หญ ่คือ พระพุทธมหาอุตมมงคมนนัทบุรีศรีเมืองน่าน ประดิษฐาน
อยู่ ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร จุดน้ีจะเห็นความสวยงามของ
เมืองน่านจากมุมสูงท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่  

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ // ***หากวันเดินทางตรงกับวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ หลังรับประทานอาหารเยน็ให้
อิสระในการเดินเท่ียวถนนคนเดินหรือกาดข่วงเมืองน่านบริเวณข้างวัดภูมินทร์ จะเลือกซื้อ เลือกช้อป เลือก
ชิมอาหารพืน้เมืองของน่าน ผลิตภัณฑ์ของฝากได้ตามชอบใจ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านกลบัโรงแรมท่ีพกั 

 
 
 
 
 

วันทีส่ำมของกำรเดินทำง            น่ำน – บ่อเกลือสินเธำว์โบรำณบนภูเขำ - ถนนลอยฟ้ำ 1256 -  ปัว วัดภูเกต็ - น่ำน  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
08.00 น. ออกเดินทางไปยงัอ าเภอบ่อเกลือเพื่อท่องเท่ียวชมการท าเกลือสินเธาวบ์นภูเขา 
10.00 น. เ ดินทาง ถึ งอ า เ ภอบ่ อ เก ลื อ น า ชมก ารท า  เ ก ลื อ สิน เธ ำ ว์  ณบ ่อ เ ก ล ือ

โบราณ  มหัศจรรย์เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก   บ่อเกลือ  อ าเภอหน่ึง
ในจังหวัดน่านมีช่ือเสียงในดา้นการท าเกลือบนภูเขาท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน คือเกลือ
สินเธาว์ ซ่ึงมีมาแต่โบราณ และวิธีการท าเกลือปัจจุบนัชาวบา้นยงัคงตม้แกลือ
ดว้ยวิธีแบบดั้งเดิม จะตกัน ้ าเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามล า  ไมไ้ผ่สู่บ่อพกั การท า
เกลือ ของชาวบา้นบ่อเกลือ น าน ้ าเกลือท่ีตกัจากบ่อมาตม้ในกระทะประมาณ 4-5 
ชัว่โมง ใหน้ ้าเกลือระเหยแหง้ จากนั้นก็จะน าไมพ้ายมาตกัเกลือใส่ตะกร้าท่ีแขวนไว ้ 
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11.00 น. ออกเดินทางต่อไปยงัอ าเภอปัว ระหวา่งทางน าท่านแวะชมวิวทิวทศัน์ภายเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาท่ี จุด
ชมวิว 1715 เป็นจุดชมวิสูงห่างจากระดบัน ้าทะเล 1,715 เมตร จึงเป็นท่ีมาของช่ือ เหมาะกบัการชมทะเล
หมอก (ช่วงฤดูฝน) วิวของภูเขาท่ีสลบัซบัซอ้น วิวมุมกวา้งของธรรมชาติจากมุมสูง พร้อมสูดอากาศสดช่ืน 
อุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ สถานท่ีแห่งน้ียงัมีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีทั้งพืชพรรณและสัตวป่์าความส าคญั
ต่อระบบนิเวศ และยอดเขาภูคาเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของจงัหวดัน่าน ดอยภูคานบัเป็นบา้นแห่งสุดทา้ยของ
ตน้ชมพูภูคาพนัธุ์ไมหิ้มาลยั เป็นแหล่งก าเนิดสุดทา้ยของชมพูภูคา พบเพียงแห่งเดียวในโลก ซ่ึงเป็นไมห้า
ยากใกลสู้ญพนัธุ์ชนิดหน่ึง เคยพบเคยมีการส ารวจพบตามหุบเขาแถบมณฑลยนูนาน ทางตอนใตข้อง
ประเทศจีนและทางเหนือของเวียดนาม ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี ชมพูภูคาจะผลิตบานตามปลายก่ิง
เป็นช่อสีชมพู ท าใหช่้อดอกเป็นพุ่มสวยงาม 

 
 
 
 
 
ก่อนถึงจุดหมาย เราจะพาท่านแวะถ่ายรูปและเช็คอินท่ี ถนนลอยฟ้ำ 1256 สัมผสัธรรมชาติขา้งทาง

เตม็ไปดว้ยตน้ไมสี้เขียว วิวท่ีมองเห็นภูเขาสลบัซบัซอ้นยาวสุดลูกหูลูกตา ไดม้าเท่ียวน่านทั้งที ไม่ไดถ้่ายรูป
ถนนลอยฟ้าก็เหมือนเท่ียวน่านไม่ครบ 

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ บ้ำนเห็ดหัวน ้ำฟาร์มเห็ดท่ีผลิตเช้ือเห็ดท่ีใหญ่ทนัสมยัและครบวงจร และเป็น
ฟาร์มเห็ดช่ือดงัในอ าเภอปัวท่ีมีร้านอาหารเปิดใหบ้ริการ อร่อยกบัสารพดัเมนูท่ีท ามาจากเห็ด และท่ีส าคญัท่ี
ร้านน้ี ไม่มีการใส่ชูรส  ไดท้ั้งความอร่อยและสุขภาพดีอีกดว้ย เม่ือมาท่ีบา้นเห็ดหวัน ้าแลว้ เมนูท่ีทุกท่านจะ
พลาดไม่ได ้คือ พิซซ่าเห็ด เมนูยอดฮิตอนัดบัหน่ึงของท่ีน่ี พิซซ่าแป้งบางกรอบ โรยหนา้ดว้ยเห็ดนานาชนิด 
พร้อมดว้ยชีส ท าเสร็จใหม่ร้อนๆ หอมยัว่น ้าลายชวนใหท้อ้งร้อง 

13.45 น. น าท่านแวะถ่ายภาพแลว้จิบกาแฟ ณ ร้ำนกำแฟบ้ำนไทล้ือ สุดยอดร้านกาแฟวิวทุ่งนาของอ าเภอปัว ร้านกาแฟ
ไทล้ือ เป็นร้านกาแฟ ท่ีอยูติ่ดริมทุ่งนา มีสะพานทอดไปตามทุ่งนา และมีผา้แขวน อยูท่ี่ราวสะพาน เป็นจุด
ถ่ายภาพท่ีน่าสนใจ นกัท่องเท่ียวจะมาแวะเวียน ด่ืมกาแฟ ระหวา่งนัง่รอกาแฟ ก็ถ่ายรูปชิลชิลไป เคร่ืองด่ืมก็
จะมีแลว้ กาแฟสด ชานมชาด าเยน็ชามะนาว ท่ีน่ีเป็นส่วนหน่ึงของร้าน ล าดวนผา้ทอ ร้านขายผา้พื้นบา้น 
บรรยากาศสุดฟินริมทุ่งนา หากมาเท่ียวในช่วงหนา้ฝนจะเห็นทุ่งนาสีเขียวขจี กวา้งใหญ่สุดลูกหูลูกตา เป็น
วิวท่ีสวยงามมาก ถึงแมท่ี้น่ีจะเป็นร้านเลก็ ๆ ไม่ไดห้รูหราอะไร แต่เม่ือผสมผสานการตกแต่งร้านสไตล์
ชาวบา้น บวกกบัวิวของทุ่งนาแลว้ก็ท าใหร้้านกาแฟน้ีกลายเป็นร้านสุดพิเศษส าหรับคนรักธรรมชาติ 

 
 
 

http://www.sanook.com/travel/1412337/
http://www.sanook.com/travel/1412337/
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14.30 น. น าท่านไปท าบุญไหวพ้ระท่ี วัดภูเก็ต เพื่อเป็นสิริมงคลช่ือเหมือน
จงัหวดัอยู่ทางภาคใต้ แต่ท าไมมีช่ือเป็นวดัอยู่ทางเหนือ ท่ีมาของช่ือ
วดัแห่งน้ี มาจาก ตวัวดัตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงทางภาคเหนือ เรียกวา่ “ภู” 
ส่วนค าว่า “เก็ต” มาจากวดัตั้งอยู่ในพื้นท่ีบา้นเก็ต ดงันั้นจึงไดช่ื้อว่า 
“วดัภูเก็ต” ตามลกัษณะท่ีตั้งของวดั และวดัแห่งน้ีมีลานชมวิวทิวทศัน์
ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม มองเห็นวิวมุมสูงของทุ่งนาสีเขียวท่ีกวา้ง
และไกล  เหมาะแก่การเป็นฉากหลังรูปถ่ายเซลฟ่ีของทุกท่าน ท่ี
ตอ้งการเก็บภาพความประทบัใจเป็นอย่างดี ภายในวดัยงัมีอุโบสถ
ทรงลา้นนาประยกุต ์มีจิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ และเป็นท่ีประดิษฐาน 
“หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ท่ีเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ผิ
นพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก 

15.30 น. ออกเดินทางเพื่อกลบัเขา้สู่ตวัเมืองน่าน 
16.30 น. เดินทางถึงตวัเมืองน่าน น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นอิริยาบถตามอธัยาศยั 
18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ //  หลงัรับประทานอาหารน าท่านชิมขนมหวานร้านดงัของเมือง 
  น่าน ร้ำนขนมหวำนป้ำนิ่ม   
 

วันที่ส่ีของกำรเดินทำง    น่ำน - พระธำตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
10.00 น. แวะสักการะพระธำตุช่อแฮ ณ วัดพระธำตุช่อแฮ จ.แพร่ 

พระธาตุประจ าปีขาลหรือปีเสือ  ภายในบรรจุพระเกศธาตุ 
พระศอกซา้ย สร้างตามแบบศิลปะเชียงแสน เช่ือกนัวา่หาก
ไดม้าสักการะจะท าใหเ้กิดบารมีดา้นความเจริญรุ่งเรือง 
ความร ่ารวยและความสุข 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. ออกเดินทางต่อ และแวะซ้ือของฝากระหวา่งทาง 
20.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

***รำยกำรทัวร์นีส้ำมำรถปรับเปลีย่นได้ตำมควำมเหมำะสม  

 



7 
 

ค่ำบริกำร     
เดินทำงโดย (รถตู้)             รำคำท่ำนละ   8,400      บำท 

               พกัเดี่ยว (ส ำหรับ 3 คืน) เพิม่ ท่ำนละ     1,500      บำท 

อตัรำนีร้วม 
☺ โรงแรมท่ีพกั  3  คืน  //  ห้องละ  2  ท่าน  
☺ ค่าบริการรถตู ้V.I.P. ตลอดการเดินทาง 
☺ ค่าผูน้ าทาง และเจา้หนา้ท่ีบริการตลอดการเดินทาง 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไข 

และขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต 
☺ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  / ค่าของวา่งและเคร่ืองด่ืมระหวา่งการเดินทาง ไม่มีแอลกอฮอล ์
☺ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามรายการท่ีระบุ  
☺ ค่าขนมหวานร้านป้าน่ิม 
☺ ค่าบริการรถรางน าชมเมืองน่าน 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
X ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร, เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ และ มินิบาร์, ซกัรีด , โทรศพัท ์
X ค่าทิปพนกังานบริการ, ไกด ์และคนขบัรถ 

X ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 %  และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3  % (กรณีขอใบเสร็จรับเงิน) 
X ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมร้านกาแฟบา้นไทล้ือ 
 
หมำยเหตุ 
1. รายการท่องเท่ียวและการเดินทาง  ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิก หรือ เปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินมดัจ าไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตาม  เพราะบริษทัตอ้งน าเงิน ไปมดัจ าโรงแรมและรถตู ้ 

 

หากต้องการรายละเอียดเพิม่เติม กรุณาติดต่อ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทู บาย โฟ  แทรเวล :  แหม่ม หรือ คุณมินทร์   
โทร.  02 – 9340833 – 4   ต่อ 23   โทรสาร.  02 – 9340380 

  ** *   รอกนั  ปันสุข  ทุกข์คลาย  ไปกบั  ทู บาย โฟ  แทรเวล   *** 

 


