ชมน่าน 4วัน 2คืน
อุ ทยานแห่งชาติดอยภูคา-ดอยกว่าง ถนนลอยฟ้ า พระธาตุแช่ แห้ง
แข่งเรือลือเลือ่ ง เมืองงาช้างดา จิตรกรรมวัดภูมนิ ทร์
แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่ แห้ง

ไฮไลท์ พัก อเกลือ 1คืน พักในเมือง 1 คืน
เที่ยวแบบ New Normal คณะส่วนตัวเริม่ ที่ 6ท่าน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เดินทางได้ทกุ วัน
กำหนดกำรเดินทำง ตุลำคม- พฤศจิกำยน 2564
วันแรก
19.00 น.
19.30 น.

กรุงเทพฯ – จ.น่ ำน
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ จุดนัดพบ ....
โดยรถตู้ปรับอากาศ .. เดินทางสู่ จังหวัดน่าน
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ
1

วันที่สอง

จ.น่ ำน– ดอยกว่ ำง – จุดชมวิว 360องศำ – ถนนลอยฟ้ำ 1081 – บ่ อเกลือ – จุดชมวิวสะปั น

06.00 น.

ถึงจังหวัดน่ ำน จังหวัดที่มีประวัติความเป็ นมาที่เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเรี ยกในพงศาวดารว่า นันทบุรี เมือง
น่านในอดีตเป็ นนครรัฐเล็ก ๆ ก่อตัวขึ ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูบ่ อ่ เกลือ โดยผ่านเส้ นทางน่าน-สันติสขุ -บ่อเกลือ
ขึ ้น
ดอยกว่ ำง ถนน 1081 นาท่านนัง่ รถผ่าน ถนนลอยฟ้ำ
1081
ยังมีความสวยงามและได้ รับฉายาว่า ถนนลอยฟ้าของ
จังหวัดน่าน ซึง่ ถนนสายดังกล่าว ได้ ถกู ตัดผ่านสันเขา เป็ น
ระยะทางหลาย 10 กิโลเมตร ทาให้ เมื่อขับรถไปนัน้ จะเหมือนลอย
อยูบ่ นท้ องฟ้า ซึง่ ตลอด 2 ฝั่ งทาง จะเป็ นไหล่เขาลงไป และ
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศธรรมชาติได้ ตลอดเส้ นทาง ระหว่างทาง
นอกจากนี ้ ยังมีทะเลหมอกให้ มองเห็นเป็ นบางช่วงในระหว่าง
เส้ นทาง นาท่านผ่านโค้ งเลข 3 อันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดน่าน
ระหว่างทางมี ร้ านคาเฟ่ ต่างๆ แต่งร้ านสไตล์ล้านนา ให้ ทา่ นได้ แวะ
ชิมพร้ อมเก็บภาพประทับใจ
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูบ่ อ่ เกลือ
แหล่ งผลิตเกลือสินธุ์เทำโบรำณ บนยอด
เขาสูงเสียดเมฆ นาท่านชมกรรมวิธีการต้ มเกลือในกะทะใบบัว
( งดการต้ มเกลือในช่วงเข้ าพรรษาทุกปี )
จากนันเดิ
้ นทางสู่
บ้ ำนสะปั น ตังอยู
้ ใ่ นอาเภอบ่อเกลือ ห่าง
ออกไป 9 กิโลเมตร เป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนเล็กๆแสนสงบ ในอ้ อมกอด
ธรรมชาติเขียวขจี ของป่ าเขาที่อุดมสมบูรณ์และทุง่ นาข้ าว รวมถึง
วิวแม่น ้าไหลผ่าน ชมจุดชมวิวสะปั น บริ เวณหน้ าวัดสะปั น เมื่อ
มองจากมุมสูงจะเห็นวิวหมู่บ้านสะปั น ถูกโอบล้ อมด้ วยขุนเขา
จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั บ่อเกลือวิว
 รับประทานอาหารค่า ในโรงแรม
พักบ่อเกลือ โรงแรมบ่อเกลือ วิว หรื อเทียบเท่า

เช้ า

เที่ยง

ค่า
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วันที่สำม

เช้ า

เที่ยง

บ่ อเกลือ– อุทยำนแห่ งชำติดอยภูคำ – จุดชมวิว1715– ถนนลอยฟ้ำ – อ.ปั ว
– ร้ ำนกำแฟไทลือ้ – วัดภูเก็ต – พระธำตุแช่ แห้ ง
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติดอยภูคำ ด้ วยเส้ นทางแห่ง
ทิวทัศน์ขนุ เขาที่งดงาม ภูเขาสูง ป่ าไม้ อันอุดมสมบูรณ์และมีพรรณ
ไม้ โบราณ เช่น ต้ นเต่าร้ างยักษ์ เป็ นไม้ เฉพาะถิ่นของดอยภูคา จัดเป็ น
ประเภทปาล์มลาต้ นเดี่ยว สูงประมาณ 40 เมตร ยังไม่มีรายงานว่า
พบที่ใดในโลก
นาท่านชมวิว ณ จุดชมวิวลานดูดาว ที่จะเห็นเทื อกเขาสลับซับซ้ อน
จากนันชม
้ จุดชมวิว1715 จุดชมวิวทะเลหมอกที่สาคัญจุดหนึง่ ของ
อุทยาน มีความสูง 1,715 เมตรจากระดับน ้าทะเล
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูอ่ าเภอปั ว ผ่านเส้ นทางแห่งความสุข ปั ว-บ่อ
เกลือ ถนนลอยฟ้า1256 ที่มีความงดงามมากอีกเส้ นหนึ่ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ฟำร์ มเห็ดบ้ ำนหัวนำ้
ถึง อ. ปั ว แวะเช็คอิน
ร้ ำนกำแฟบ้ ำนไทลือ้ -ลำดวนผ้ ำทอ ตังอยู
้ ร่ ิ มทุง่ นาหลายสิบไร่ ฉากหลังเป็ น
ขุนเขาสีเขียวสุดสายตา ตัวร้ านเป็ นบ้ านไม้ หลังใหญ่ มีบาร์ เบเกอรี่ และเครื่ องดื่ม มีมมุ ถ่ายรูปสวยงาม
หลากหลาย ( เริ่ มทานาช่วงเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวข้ าวปลายเดือนตุลาคม )

นาท่านชม
วัดภูเก็ต ชื่อวัดภูเก็ตแต่อยูอ่ าเภอปั ว แต่เนื่องด้ วยเป็ นวัดที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเนินสูงซึง่ ทางเหนือ
เรี ยกว่า "ดอย" หรื อ "ภู" จึงตังชื
้ ่อว่าวัดภูเก็ต หมายถึง วัดที่ตงอยู
ั ้ บ่ นภูบ้านเก็ต เป็ นวัดที่สวยงามมากๆ ด้ วย
ไฮไลท์ของวัดแห่งนี ้คือวิวทุง่ นาบริ เวณหลังวัดที่ถือว่าเป็ นวิวอันซีนที่หลายๆ คนได้ เห็นถึงกับอึ ้งในความ
สวยงาม วัดภูเก็ตแห่งนี ้ตังอยู
้ บ่ นภูมหัศจรรย์ มีฮวงจุ้ยถูกหลักทักษาพยากรณ์เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีภมู ิ
ประเทศสวยงามที่สดุ แห่งหนึง่ ในจังหวัดน่าน มีอุโบสถทรงล้ านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็ นที่
ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปั วหรื อหลวงพ่อพุทธเมตตา" องค์ศกั ดิ์สทิ ธิ์ ผินพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันออก เพ่ง
ตรงไปยังอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ใต้ เชิงดอย เป็ นพื ้นที่ทานาของชาวบ้ าน เมื่อถึงฤดูหนาวจะเกิดทะเลหมอก
สุดแสนประทับใจ ข้ างล่างเชิงเขามีแม่น ้าไหลผ่าน ซึง่ เป็ นน ้าซับ ซึมมาจากใต้ ดินไหลริ นรวมกัน เป็ นลาธารให้
ฝูงปลาและสัตว์น ้าอยูอ่ าศัย เป็ นเขตอภัยทาน
3

ค่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

นาท่านเดินทางกลับ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
นาท่านนมัสการ
พระธำตุแช่ แห้ ง พระธาตุคบู่ ้ านคูเ่ มือง
ของชาวน่าน และเป็ นพระ ธาตุประจาปี เถาะ สันนิษฐานว่ามี อายุ
ราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้ สร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อ
บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ที่ได้ มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีี
ความสูง55.5 เมตร ตังอยู
้ บ่ นฐานสีเ่ หลีย่ มจัตรุ ัส กว้ างด้ านละ
22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทังองค์
้
เป็ นโบราณสถาน ที่
งดงามที่สดุ แห่งหนึง่ ของล้ านนา ทุกปี จะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ ง ระหว่า งวันขึ ้น 11 ค่า ถึง 15 ค่า
เดือน 6 ทางเหนือ ซึง่ จะอยูร่ าวปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรื อต้ นเดือนมีนาคมของทุกปี พระบรมธาตุแช่แห้ งปู
ชนียสถานที่สาคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรด
เกล้ าให้
สร้ างขึ ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุที่ได้ มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปี
พ.ศ.1891-1901
สถาปั ตยกรรมด้ านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้ ง ที่สาคัญและแสดงให้ เห็นถึงแบบอย่างสถาปั ตยกรรมและ
ศิลปกรรมสกุลช่างน่าน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักน่าน โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
จ.น่ ำน – จ.แพร่ – พระธำตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง )
นมัสการ
พระธำตุช่อแฮ วัดศักดิ์สทิ ธิ์เก่าแก่
คูบ่ ้ านคูเ่ มืองจังหวัดแพร่ และเป็ นวัดพระธาตุประจาปี เกิดของ
ผู้ที่เกิดปี ขาล องค์พระธาตุช่อแฮเป็ นเจดีย์ศิลปะล้ านนา ทรง
แปดเหลีย่ ม บุด้วยทองดอกบวบหรื อทองจังโก องค์พระธาตุสงู
33 เมตร สาหรับชื่อพระธาตุช่อแฮนัน้ บ้ างว่าได้ มาจากชื่อผ้ า
แพรชันดี
้ ซงึ่ ทอจากสิบสองปั นนาที่ชาวบ้ านนามาผูกบูชาพระ
ธาตุ บ้ างก็วา่ มาจากผ้ าแพรที่ขนุ ลัวะอ้ ายก๊ อมนามาถวาย ทุกปี จะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ ้น 9 ค่า- ขึ ้น
4

เที่ยง
ค่า

15 ค่า เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) เดินทางกลับกรุงเทพฯ ระยะทาง 550 กม. (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 7ชัว่ โมง )
ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อสูก่ รุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

** ระหว่างการเดินทางหากมีเวลาเหลือ ท่านสมาชิกสามารถเสริ มสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่อยูใ่ นเส้ นทางเดียวกันได้
ทังนี
้ ้การเพิ่มเติมรายการนันถื
้ อเอาประโยชน์ของผู้เดินทางสูงสุด **

5

อัตรำค่ ำบริกำร
2563
ตุลำคม-พฤศจิกำยน 2563

4 ท่ ำน/ตู้
(พัก2ท่ ำน/ห้ อง)

6ท่ ำน/ตู้
8 ท่ ำน/ตู้
(พัก2ท่ ำน/ห้ อง) (พัก2ท่ ำน/ห้ อง)

12,900 บำท

9,900 บำท

8,900 บำท

พักเดี่ยว
3,800 บำท

ค่ารถตู้ทศั นาจร
ค่าที่พกั โรงแรม 2 คืน
ค่าอาหารตามระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตลอดทังทริ
้ ป 300บาท/ท่าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่าเข้ าสถานที่ทอ่ งเที่ยวสาหรับชาวต่างชาติ
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 14 วัน
หมำยเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 4 ท่านขึ ้นไป/คัน ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
3. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
4 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
5. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
ค่ ำบริกำรนีร้ วม




ค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
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