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เดินทาง กนัยายน-ธนัวาคม 2563 
วดับญุยืน วดัมิง่เมือง วดัภมูนิทร์ วดัพระธาตชุา้งค า้วรวิหารวดัพระธาตแุชแ่หง้ 

วดัพระธาตเุขานอ้ยถนนคนเดินเมืองนา่นถนนลอยฟ้า 1081บ่อเกลือสินเธาว์หมูบ่า้นสะปัน 

ชมวิวจดุชมวิวดอยภคูา 1715ถนนลอยฟ้า กาฟบา้นไทลื้อวัดภเูก็ตวดัศรีมงคล 

ถนนคนเดินปัวพระธาตชุอ่แฮวดัพระศรีรัตนมหาธาตวุรวิหาร   
 

 

 

 

เริ่มตน้เพียง 5,990.- 

เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น 
 

วนัที่ 1 
 

กรงุเทพฯ-นา่น 

 

- - 

 

 
 

วนัที่ 2 

 

วดับญุยืน-วดัมิง่เมือง-วดัภมูนิทร-์วดัพระธาตชุา้งค า้วรวิหาร-วดัพระ

ธาตแุชแ่หง้-วดัพระธาตเุขานอ้ย-ถนนคนเดินเมอืงนา่น 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 3 ถนนลอยฟ้า 1081-บ่อเกลือสินเธาว-์หมูบ่า้นสะปัน-ชมวิวจดุชมวิวดอยภู

คา 1715-ถนนลอยฟ้า-กาแฟบา้นไทลื้อ-วัดภเูก็ต-วดัศรีมงคล-ถนนคน

เดินปัว   

   

วนัที่ 4 พระธาตชุอ่แฮ-วดัพระศรีรัตนมหาธาตวุรวิหาร-กรงุเทพฯ    

บนัทึกรกั...เมืองน่าน 4 วนั 2 คืน 
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

น่าน 
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ-น่าน 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย โดยมเีจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการ

ทอ่งเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวดัอณุหภมูขิองลกูคา้เพื่อคดั

กรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมอืใหบ้ริการ  

21.30 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวัดนา่น 

 ระหว่างทางบริการของว่างระหว่างการเดนิทาง (ม้ือท่ี1) 

 

Day 

2 

 

 
 

น่าน 
 

วนัท่ี 2 วัดบญุยืน-วัดม่ิงเมือง-วัดภมิูนทร-์พระธาตชุา้งค ้าวรวิหาร-พระธาตแุช่

แหง้-วดัพระธาตเุขานอ้ย-ถนนคนเดินเมืองน่าน 

เชา้  อิสระอาหารเชา้ ณ จดุพกัรถ 
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 น าท่านเขา้สู่ วัดบญุยืน วัดเก่าแก่มีอายนุับ

รอ้ยปี ตามต านานกล่าวว่า สรา้งขึ้นคู่กับการ

สรา้งเวียงป้อโดยพระยาป้อ เดิมเป็นส านกัสงฆ์

เล็กๆ ชื่อว่าวัดบุญนะ ต่อมาเมื่อบรรดาเสนา

อ ามาตยแ์ละชาวบา้นเห็นว่าพื้นที่ตัง้วัดคับแคบ

เกินไปจึงมีมติใหย้า้ยมาตั้งใหม่ในพื้นที่ปัจจุบัน

และมชีื่อเรียกว่า "วดัป่าสกังาม" เนือ่ง จากใชไ้ม ้

สักสรา้งกฏุิและพระวิหาร ต่อมา เจา้อัตถวร

ปัญโญ เจา้ผูค้รองนครนา่น ไดส้รา้งพระอโุบสถ

ขึ้น ทรงโปรดใหส้รา้งพระพทุธรปูประทับยืน

ทางเปิดโลก เพื่อเป็นพระประธานในพระอโุบสถ 

ชาวบา้นจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า "วัดบญุยืน" ตาม

พุทธลักษณะของพระพุทธรูปตราบจนถึง

ปัจจบุนั 
 

 น าทา่นเขา้สู่ วดัม่ิงเมือง เสริมสิริมงคล  ลกัษณะเดน่ของวดัคือมลีายปูนป้ันผนงัดา้นนอกของ

พระอโุบสถอนัเป็นฝีมอืตระกลูชา่งเชียงแสนนัน้ ภายในอโุบสถมภีาพจิตรกรรมฝาผนงัสะทอ้นวิถี

ชีวิตชาวเมืองนา่นเขยีนขึน้จากฝีมอืชา่งทอ้งถ่ินยคุปัจจบุนั จากนัน้น าทา่นสกัการะ 

ศาลหลกัเมือง อยู่ในศาลาจตรุมขุดา้นหนา้พระอโุบสถ ฐานประดบัดว้ยไมแ้กะลวดลายลงรกัปิด

ทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรปูพรหมพกัตรม์ชีื่อ เมตตา กรณุา มทุิตา และอเุบกขา 

 น าท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนงั วดัภมิูนทร ์วัดที่สรา้งทรงจตรุมขุหนึง่เดยีวในประเทศไทยที่ด ู

คลา้ยตัง้อยู่บนหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถแ์ละวิหาร สรา้งเป็นอาคารหลงัเดียวกัน ประตไูมท้ัง้ 4 

ทิศ แกะสลกัลวดลายงดงาม โดยฝีมอืชา่งเมอืงนา่น 

 

 น าท่านเขา้ชม พระธาตชุา้งค ้าวรวิหาร พระธาตเุก่าแก่ราว 600 ปี ประกอบดว้ยวิหารขนาด

ใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระประธานองค์

ใหญ่ ภายในวัดยังประดิษฐานเจดียช์า้งค า้ ทรงลงักา สงูตระหงา่นมีรปูป้ันรปูชา้งคร่ึงตวัประดบั

อยู่โดยรอบ เป็นศิลปะที่นา่นรับผา่นอาณาจกัรสโุขทยั ภายในประดษิฐานพระบรมสารีริกธาต ุ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี2) 

 น าท่านเขา้สักการะ พระธาตแุช่แหง้ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธ์ิ คู่บา้นคู่เมืองน่านมาชา้นาน เป็นพระ

ธาตปุระจ าปีเถาะ ตามปีนกัษตัรของชาวลา้นนา 
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 น าท่านเขา้สู่ วดัพระธาตเุขานอ้ย องค์

พระธาตตุั้งอยู่บนยอดดอยเขานอ้ย องค์

พระธาตเุป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ 

เป็นศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุ

พร ะ เ กศาธาตุขององค์สม เ ด็ จพร ะ

สัมมาสัมพทุธเจา้ จึงท าใหท้ี่นี่เป็นสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวน่าน และนักท่องเที่ยวมา

สกัการะชา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้ชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ใหท้่านไดอ้ิสระเลือก

ชม ของที่ระลึก อาหารและสินคา้ของชาวเมอืงนา่น 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดนินา่น 

ท่ีพกั  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ณ โรงแรมนา่นนครา หรือเทียบเทา่  

  

Day 

3 

 

 

น่าน 

 

วนัท่ี 3 ถนนลอยฟ้า 1081-บ่อเกลือสินเธาว-์หม ู่บา้นสะปัน-ชมวิวจดุชมวิวดอยภคูา 

1715-กาแฟบา้นไทลื้อ-วดัภเูก็ต-วดัศรีมงคล-ถนนคนเดินปัว   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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น าท่ านผ่านชม ถนนลอยฟ้า 

1081 เสน้ทางจาก ปัว-บ่อเกลือ-

เฉลิมพระเกียรติ ตลอดเสน้ทาง

ท่านจะไดส้ัมผัสกับเส้นทางสาย

ธรรมชาติ ของต้นไม้ที่ เขียวขจี 

และเสน้ทางที่มีความสงูลดหลัน่

และคดโคง้ของถนนตัดกับขอบฟ้า 

และปุยเมฆ เสมือนลอยอยู่บน

ทอ้งฟ้า  

 น าท่านเขา้ชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่ง

เกลือที่มีความส าคัญมาแต่โบราณ เมือง

น่านเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่  ส่งเป็น

สินคา้ออกในภาคเหนอื และแลกเปลี่ยนกบั

สินคา้ที่ชมุชนผลิตไมไ่ด ้จากกองคาราวาน

จีนฮ่อจากยนูนาน กวางสี และมณฑลอื่น 

ๆ ในจีน โดยใชเ้สน้ทาง สิบสองปันนา  

 
 น าท่านเขา้ชม หมู่บา้นสะปัน ชมุชนเล็กๆ 

แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขนุเขา 

มีล าธารไหลผา่น และในชว่งหนา้ฝนฤดทู า

นา ยังสามารถชมวิวทิวทัศนข์องนาขา้ว

เขยีวขจี 

 

 น าท่าเขา้ชม ชมวิวจดุชมวิวดอยภคูา 

1715 จดุพักชมวิวที่สวยงาม สูงจาก

ระดับน า้ทะเล 1715 เมตร มองเห็นภเูขา

สลบัซับซอ้น อยู่ถนนเสน้ทางระหว่างปัว-

บ่อเกลือ 

 



 
 
 
 

WTNNT-VN002 บนัทกึรกั...เมืองน่าน 4 วนั 2 คืน                                                                                                                          6 

                 

 น าท่าเขา้ชิม กาแฟบ้านไทลื้อ อิสระชิม

กาแฟ ณ รา้นกาแฟตั้งท่ามกลางทุ่งนา

และขนุเขา ลกัษณะบา้นแบบไทลื้อ มีมมุให้

ท่ า น ไ ด้จิ บ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  แ ล ะ ถ่ า ย รูป 

นอกจากนัน้ทา่นยงัสามารถเลือกซ้ือของที่

ระลึก ผ้าทอไทลื้อ  ผ้าทอน ้า ไหลลาย

โบราณซ้ือเป็นผลิตภณัฑช์มุชน 

 
 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี4) 

บ่าย น าท่านเขา้ชม วดัภเูก็ต โดยวัดตัง้ชื่อตามหมู่บา้นชื่อว่า หมบูา้นเก็ต แต่ดว้ยวัดตัง้อยู่

บนเนนิเขา ซ่ึงทางเหนอื เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภ"ู จึงตัง้ชือ่ว่า "วดัภเูก็ต" หมายถึง วดั

บา้นเก็ต วัดที่มีภมูิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจดุเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิว

ดา้นหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กวา้ง เป็นภเูขาวนอทุยานดอยภคูา มีอโุบสถทรงลา้นนา

ประยกุต ์จิตรกรรม ฝาผนงัสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวง

พ่อพทุธเมตตา" ที่ศักดิส์ิทธิ์ หันพระพกัตรไ์ปทางทิศตะวนัออก 

 
 น าท่านเขา้ชม วดัศรีมงคล วัดไทยลา้นนา โดยมีพระครมูงคลรังสี หรือหลวงปู่ครบูา

กง๋ ที่เคารพของชาวนา่น เคยไดร้บันมินตม์าจ าวดัแห่งนีจ้นมรณภาพ รอบบริเวณวดัมี

การตกแต่งโคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตงุ ซ่ึงลว้นเป็นขา้วของเครื่องใชภ้มูิ

ปัญญาชาวบา้น ท่านเขา้สักการะพระประธานในวิหารหลวง และน าชมจิตรกรรมฝา

ผนงัซ่ึงสว่นหนึง่เป็นรปูมหาอทุกภยัที่เมอืงยม พ.ศ. 2424 และที่โดด่เดน่คือทศันยีภาพ

หนา้วัดซ่ึงเป็นทุง่นาอนักวา้งขวางมพีื้นหลงัเป็นดอยภคูา  

 น าท่านชม ถนนคนเดินปัว  ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกชม ของที่ระลึก อาหารและสินคา้ของ

ชาวเมืองนา่น ถนนคนเดินปัวจะเปิดทกุวันศกุรแ์ละวันเสาร์ ภายในถนนนคนเดินมีลาน

ขนัโตกส าหรับไวร้ับประทานอาหาร ที่เป็นเอกลักษณ์ของถนนคนเดินปัว พรอ้มมีโชว์

จากชาวบา้นที่สลบัหมนุเวียนตลอดทัง้คืน ส่วนสิงที่มาถนนคนเดินนี้ ที่ตอ้งหา้มพลาด 

คือ ซุ้มร าวงย้อนยุค ที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ถนนคนเดินแห่งนี้ให้คึกครื้นและ

ประทบัใจ เย็น อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดนิปัว   

ท่ีพกั  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั   
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Day 

4 

 

 

น่าน 

- 

กรงุเทพฯ 
 

วนัท่ี 4 พระธาตชุ่อแฮ-วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรวิหาร-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี5) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านสักการะ พระธาตชุ่อแฮ วัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บา้น คู่เมืองจังหวัดแพร่ และ

เป็นวัดพระธาตปุระจ าปีเกิดของผูท้ี่เกิดปีขาล ใหท้่านไดส้กัการะเพื่อเป็นความสิริมงคล

กอ่นเดนิทางกลบั 

 
 น าทา่นเดนิทางสู่จงัหวดัพิษณโุลก  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั(ม้ือท่ี6)  

 น าท่านเขา้สู่ วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร หรือ วดัใหญ่ น าท่านขอพร พระ

พทุธชินราช พระคู่บา้นคู่เมืองของชาวสองแคว เป็นศนูย์รวมทางจิตใจของชาว

พิษณโุลกและชาวไทยทัง้ประเทศ 
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 ถึงเวลาอนัสมควราน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ  

22.00 น. เดนิทางถึงกรงุเทพฯ ดว้ยความประทบัใจ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

10-13 ธนัวาคม 2563 6,690 บาท  

17-20 ธนัวาคม 2563 5,990 บาท 

24-27 ธนัวาคม 2563 5,990 บาท 

30 ธนัวาคม 2563 – 02 มกราคม 2564 6,690 บาท 

พกัเด่ียว เพ่ิม 2,500 บาท / ท่าน 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วนั 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดนิทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่

มผีูร้่วมคณะไมถึ่ง 6 ทา่น โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
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5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเลื่อนการเดนิทาง ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รับอากาศ ทอ่งเที่ยวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้ม)ี ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มกีารเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิม่ อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษเีทา่นัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วนั 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าทา่นรับทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นค่าใชจ้่ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชกิตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 
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5. น า้ดืม่/น า้เปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   
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