
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAY วนั ITINERARY รายการท่องเท่ียว อาหารเชา้ อาหารกลางวนั อาหารเย็น 

DAY 1 

ไกด์รอรับคณะ ณ สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แห้ง – 

ศาลหลักเมือง -วัดมิ่งเมือง - (???) - ชมงาช้างด า หนึ่ง

เดียวในโลก - อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์ 

ที่พัก : โรงแรมในน่าน มาตรฐาน 3 ดาว 

-   

DAY 2 

วัดพระธาตุเขาน้อย - ปัว – วัดภเูกต็ – ถนนลอยฟ้า 1081 – 

(???) - แวะซื้อของฝากบ้านถั่วลิสง  

ที่พัก : โรงแรมในน่าน มาตรฐาน 3 ดาว 

   

DAY 3 
(???) – วัดพระธาตุช้างค า้วรวิหาร – วัดศรีพันต้น – วัดสวน

ตาล – วัดพญาวัด – สนามบินน่าน หรือ บขส. น่าน 
  - 

 

หมายเหตุ ??? = โปรแกรมลับสไตล์ Friendly Trip Travel ที่ดีไซน์ขึ้นมาโดยเฉพาะ 

วนัแรกของการเดินทาง : เจา้หนา้ที่รบัท่ี สนามบินกระบี ่หรือ บขส. กระบี่ - พระธาตุแช่แหง้ – 

ศาลหลกัเมือง & วดัมิง่เมือง - (???) - ชมงาชา้งด า หนึง่เดียวในโลก - อุโมงคล์ีลาวดี – วดั

ภูมินทร ์

ไฮไลทว์นัที่ 1  

พระธาตุแช่แหง้  

เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทยั เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มี

ความวิจิตรงดงามมากมีความเชื่อกนัว่าผู้ที่ได้มาสกัการะองค์พระธาตุแช่แห้ง จะท าให้ชีวิตอยู่ดี มีสขุ ปราศจาก

โรคภัยต่างๆ การงานเจริญก้าวหน้า 

วดัมิง่เมือง  

เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลกัเมือง ของจังหวัดน่าน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนป้ันที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มี

ความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝา

ผนังแสดงให้เหน็วิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน   

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน  

เดิมเคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 

ไฮไลทส์ าคัญคือ งาชา้งด า ซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมือง ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านยังมี ซุม้ลีลาวดี ถือเป็นอกีหนึ่ง

จุดที่ต้องไม่พลาด ต้นลีลาวดีเรียงกนัเป็นแนวยาว อสิระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศัย   

 



วดัภูมินทร ์      

ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสญัลักษณ์ของเมืองน่านเลยทเีดียว “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่ม

กระซิบ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งก าลังกระซิบสนทนาและมีชื่อเสยีงว่าเป็นภาพ "กระซิบรกับนัลือโลก" ซึ่งได้รับ

การยอมรับว่าเป็นผลงานที่ประณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจ าวัดภมูินทร์ 

วนัที่ 2 ของการเดินทาง : วดัพระธาตุเขานอ้ย - ปัว – วดัภูเก็ต – ถนนลอยฟ้า 1081 – 

(???) – แวะซ้ือของฝากบา้นถัว่ลิสง 

ไฮไลทว์นัที่ 2 

วดัพระธาตุเขานอ้ย  

เ ป็นวั ดที่ ตั้ ง อ ยู่บน เขา โดย เ ป็นที่ ป ระดิษฐานพระ เกษาธาตุ ขององค์ สม เด็จพระสัมมาสัมพุ ทธ เ จ้ า  

ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัว

สงู 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้อย่างสุดลูกหูลูก

ตา แบบ 360 องศา   

วดัภูเก็ต   

ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วนค าว่า “เกต็” มาจากวัดตั้งอยู่ใน

พื้ นที่บ้านเกต็ ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเกต็” ตามลักษณะที่ตั้งที่ระเบียงวัดจะมีที่ให้อาหารปลา การให้อาหารปลา

จะต้องเทลงท่อประปาสีฟ้า แล้วอาหารปลาจะไหลผ่านท่อยาวลงไปที่บ่อด้านล่าง จากวิวระเบียงวัดจะได้ชมวิวทุ่งนา

ข้าวเขียวขจี ของร้านตูบนาไทล้ือ ร้านกาแฟเจ้าดัง เป็นวิวสวยๆ ทต้ีองถ่ายรูปความงดงามเป็นที่ระลึก 

ถนนลอยฟ้า 1081  

เป็นอนัซีนแห่งใหม่ของจังหวัดน่าน โค้งเลข 3 อยู่บนเส้นทาง สนัติสขุ - บ่อเกลือ มีระยะทางประมาณ 300 เมตร 

ซึ่งก่อนจาก การก่อสร้างถนนที่ลัดลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี้  โดยบริเวณ 2 ข้างทาง ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ 

เหน็เส้นถนนกลายเป็นเลข 3 

 



วนัที่ 3 ของการเดินทาง : (???) – วัดพระธาตุช้างค า้วรวิหาร – วัดศรีพันต้น – วัดสวนตาล – 

วัดพญาวัด 

ไฮไลทว์นัที่ 3 

วดัพระธาตุชา้งค ้ าวรวิหาร 

เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานส าคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอทิธพิลทางด้านศิลปะ

สโุขทยั ภายในวัดประดิษฐาน เจดียช์า้งค ้ า ซึ่งเป็นศิลปสมัยสโุขทยั อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูป

ป้ันช้างปูนป้ันเพียงคร่ึงตัว ประดับอยู่โดยรอบ พระธาตุเจดีย์สร้าง ด้วยอฐิถือปูน มีสณัฐานเป็นรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสซ้อน

กนั 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกสงูถึงชั้นสองมีรูปช้างค า้อยู่ในลักษณะ เหมือนฐาน รองรับไว้ด้านละ 6 

เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก 

วดัศรีพนัตน้ 

วัดศรีพันต้นได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีาเมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสทีอง

ระยิบระยับ เป็นอกีวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนป้ันที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจด็เศียร เฝ้าบันได หน้า

วิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก 

วดัสวนตาล 

วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาร่วม 600 ปีสร้างขึ้นในสมัยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภเูขง็ เจ้าผู้ครองนคร

น่านเมื่อราวปี พ.ศ.1955 โดยสร้างขึ้นณบริเวณด้านนอกของก าแพงเมืองน่านด้านทศิเหนือ ซึ่งในอดีตเคยเป็นสวน

ตาลหลวงมาก่อน และเมื่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาชื่อวัดจึงถูกเรียกตามชื่อของสวนตาลหลวงนั่น เอง นอกจากนี้ วัดสวน

ตาลยังเป็นที่ประดิษฐานของ “พระเจ้าทองทพิย์” ทพิย์แห่งทองพระพุทธรูปส าริดองค์ใหญ่ด้วย 

วดัพญาวดั 

เป็นวัดโบราณทางพุทธศาสนสถาน ผ่านกาลเวลาหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบันพื้นที่ของวัดอยู่ภายในเขต “เวียง

วัดพญาวัด” อนัเป็นเวียงโบราณริมแม่น า้น่านที่คงสร้างขึ้นก่อนการสร้างเมืองน่าน เมืองน่านสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 

1911 (ปีสุดท้ายของรัชกาลพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา) โดยย้ายเมืองมาจากบริเวณภเูวียงแช่แห้ง (บริเวณวัด

พระธาตุแช่แห้งในปัจจุบัน) วัดพญาวัดคงสร้างพร้อมกนักบัเวียงพญาวัดเม่ือกว่า 600 ปีมาแล้ว 

 

 

 



เดินทางช่วงเดือนสิงหาคม 63 

 

เดินทางช่วงเดือนกนัยายน-ตุลาคม63 

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกขอ้หมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7-14 วันก่อนเดินทาง 

3. ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. ที่พัก 2 ท่าน ต่อห้อง 

2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวและค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการทวัร์  

3. พาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทวัร์ 

4. ไกด์ท้องถิ่นที่คอยดูแลและอ านวยความสะดวก  

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกดิจาก

อุบัติเหตุ วงเงินไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 

 

พาหนะเดินทาง 

ในการเดินทาง 

ผูเ้ดินทาง 2 ท่าน 

ท่านละ 

ผูเ้ดินทาง 4 ท่าน 

ท่านละ 

ผูเ้ดินทาง 6 ท่าน 

ท่านละ 

ผูเ้ดินทาง 8 ท่าน 

ท่านละ 

รถตู ้ - 7,500 6,900 5,900 

รถเกง๋ 8,900 6,900 - - 

พาหนะเดินทาง 

ในการเดินทาง 

ผูเ้ดินทาง 2 ท่าน 

ท่านละ 

ผูเ้ดินทาง 4 ท่าน 

ท่านละ 

ผูเ้ดินทาง 6 ท่าน 

ท่านละ 

ผูเ้ดินทาง 8 ท่าน 

ท่านละ 

รถตู ้ - 8,000 7,400 6,400 

รถเกง๋ 9,400 7,400 - - 



 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ ค่ารถบัสโดยสารในการเดินทางมาจังหวัดน่าน 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาท ิค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ใน

กรณีที่เกดิจากการเจบ็ป่วยด้วยโรคประจ าตัว) 

3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 

4. ค่าทปิมัคคุเทศก ์และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

 

การจองทวัรแ์ละส ารองที่นัง่ 

1. ช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ณ วนัจองทวัร ์

2. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผู้จอง 

3. กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใช้ส าหรับการท าเอกสารประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เง่ือนไขและ

ข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  

2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน า้บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 

4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   

 

 

 

 

 

 


