
1 
 

 

 

 

 

 

 

แขง่เรอืลอืเลือ่ง เมอืงงาช้างด า จติรกรรมวดัภมูนิทร ์ 
แดนดนิสม้สทีอง เรอืงรองพระธาตแุช่แหง้ 

 

 

 

 

 

ไฮไลท ์พกั อเกลอื 1คนื  พกัในเมอืง 1 คนื  

เที่ยวแบบ New Normal  คณะสว่นตวัเริม่ที่ 6ทา่น  พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  เดนิทางไดท้กุวนั  

ก ำหนดกำรเดนิทำง   ตุลำคม- พฤศจิกำยน  2564 

      

 
19.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี จุดนดัพบ ....     
19.30 น. โดยรถตู้ปรับอากาศ ..  เดินทางสู ่จงัหวดันา่น 

 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยับนรถ  

ชมน่าน 4วัน 2คนื 
อุทยานแหง่ชาตดิอยภคูา-ดอยกวา่ง  ถนนลอยฟ้า พระธาตแุช่แหง้ 

วันแรก          กรุงเทพฯ – จ.น่ำน   
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06.00 น. ถึงจังหวดัน่ำน  จงัหวดัท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ีเก่าแก่ยาวนาน มีช่ือเรียกในพงศาวดารวา่ นันทบุรี เมือง
นา่นในอดีตเป็นนครรัฐเลก็ ๆ ก่อตวัขึน้ราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 18  

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสูบ่อ่เกลอื โดยผา่นเส้นทางนา่น-สนัติสขุ-บอ่เกลอื 
ขึน้        ดอยกว่ำง ถนน 1081 น าทา่นนัง่รถผ่าน  ถนนลอยฟ้ำ 
1081 ยงัมีความสวยงามและได้รับฉายาวา่ ถนนลอยฟ้าของ
จงัหวดันา่น ซึง่ถนนสายดงักลา่ว ได้ถกูตดัผา่นสนัเขา เป็น
ระยะทางหลาย 10 กิโลเมตร ท าให้เม่ือขบัรถไปนัน้ จะเหมือนลอย
อยูบ่นท้องฟ้า ซึง่ตลอด 2 ฝ่ังทาง จะเป็นไหลเ่ขาลงไป และ
สามารถมองเห็นวิวทิวทศัธรรมชาติได้ตลอดเส้นทาง ระหวา่งทาง  
นอกจากนี ้ยงัมีทะเลหมอกให้มองเห็นเป็นบางชว่งในระหวา่ง
เส้นทาง  น าทา่นผา่นโค้งเลข 3 อนัซีนแหง่ใหม่ของจงัหวดันา่น  
ระหวา่งทางมี ร้านคาเฟ่ ตา่งๆ แตง่ร้านสไตล์ล้านนา ให้ทา่นได้แวะ
ชิมพร้อมเก็บภาพประทบัใจ  

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นสูบ่อ่เกลอื        แหล่งผลิตเกลือสินธ์ุเทำโบรำณ บนยอด
เขาสงูเสยีดเมฆ  น าทา่นชมกรรมวิธีการต้มเกลอืในกะทะใบบวั  
 ( งดการต้มเกลอืในช่วงเข้าพรรษาทกุปี )  
จากนัน้เดินทางสู ่        บ้ำนสะปัน  ตัง้อยูใ่นอ าเภอบอ่เกลอื หา่ง
ออกไป 9 กิโลเมตร เป็นท่ีตัง้ของชุมชนเลก็ๆแสนสงบ  ในอ้อมกอด
ธรรมชาติเขียวขจี ของป่าเขาท่ีอุดมสมบูรณ์และทุง่นาข้าว รวมถึง
วิวแม่น า้ไหลผา่น  ชมจุดชมวิวสะปัน บริเวณหน้าวดัสะปัน เม่ือ
มองจากมมุสงูจะเห็นวิวหมู่บ้านสะปัน ถกูโอบล้อมด้วยขนุเขา 
จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกับอ่เกลอืวิว  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า  ในโรงแรม  
พกับอ่เกลอื  โรงแรมบอ่เกลอื วิว  หรือเทียบเทา่  

 
 
 
 

วันที่สอง       จ.น่ำน– ดอยกว่ำง – จุดชมววิ 360องศำ – ถนนลอยฟ้ำ 1081  – บ่อเกลือ – จุดชมววิสะปัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3


3 
 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่        อุทยำนแห่งชำติดอยภคูำ  ด้วยเส้นทางแหง่
ทิวทศัน์ขนุเขาท่ีงดงาม ภเูขาสงู ป่าไม้  อนัอุดมสมบูรณ์และมีพรรณ
ไม้โบราณ เช่น ต้นเตา่ร้างยกัษ์ เป็นไม้เฉพาะถ่ินของดอยภคูา จดัเป็น
ประเภทปาล์มล าต้นเด่ียว สงูประมาณ 40 เมตร ยงัไม่มีรายงานวา่
พบท่ีใดในโลก  
น าทา่นชมวิว ณ จุดชมวิวลานดดูาว ท่ีจะเห็นเทื อกเขาสลบัซบัซ้อน 
จากนัน้ชม จุดชมวิว1715  จุดชมวิวทะเลหมอกท่ีส าคญัจุดหนึง่ของ
อุทยาน มีความสงู 1,715 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูอ่ าเภอปัว ผา่นเส้นทางแหง่ความสขุ ปัว-บอ่
เกลอื  ถนนลอยฟ้า1256  ท่ีมีความงดงามมากอีกเส้นหนึ่ง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร ฟำร์มเห็ดบ้ำนหัวน ำ้ 
 ถึง อ. ปัว แวะเช็คอิน         ร้ำนกำแฟบ้ำนไทลือ้-ล ำดวนผ้ำทอ ตัง้อยูริ่มทุง่นาหลายสบิไร่ ฉากหลงัเป็น

ขนุเขาสเีขียวสดุสายตา ตวัร้านเป็นบ้านไม้หลงัใหญ่ มีบาร์เบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม มีมมุถ่ายรูปสวยงาม
หลากหลาย ( เร่ิมท านาช่วงเดือนสงิหาคม และเก็บเก่ียวข้าวปลายเดือนตลุาคม )        

      
 
 
 
 
 น าทา่นชม        วัดภเูก็ต   ช่ือวดัภเูก็ตแตอ่ยูอ่ าเภอปัว แตเ่น่ืองด้วยเป็นวดัท่ีตัง้อยูบ่นเนินสงูซึง่ทางเหนือ

เรียกวา่ "ดอย" หรือ "ภ"ู จึงตัง้ช่ือวา่วดัภเูก็ต หมายถึง วดัท่ีตัง้อยูบ่นภบู้านเก็ต เป็นวดัท่ีสวยงามมากๆ ด้วย 
ไฮไลท์ของวดัแหง่นีคื้อวิวทุง่นาบริเวณหลงัวดัท่ีถือวา่เป็นวิวอนัซีนท่ีหลายๆ คนได้เห็นถึงกบัอึง้ในความ
สวยงาม วดัภเูก็ตแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภมูหศัจรรย์ มีฮวงจุ้ยถกูหลกัทกัษาพยากรณ์เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีภมิู
ประเทศสวยงามท่ีสดุแหง่หนึง่ในจงัหวดันา่น มีอุโบสถทรงล้านนาประยกุต์ จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ี
ประดิษฐาน "หลวงพอ่แสนปัวหรือหลวงพอ่พทุธเมตตา" องค์ศกัด์ิสทิธ์ิ ผินพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก เพง่
ตรงไปยงัอุทยานแหง่ชาติดอยภคูา ใต้เชิงดอย เป็นพืน้ท่ีท านาของชาวบ้าน เม่ือถึงฤดหูนาวจะเกิดทะเลหมอก
สดุแสนประทบัใจ ข้างลา่งเชิงเขามีแม่น า้ไหลผา่น ซึง่เป็นน า้ซบั ซมึมาจากใต้ดินไหลรินรวมกนั เป็นล าธารให้
ฝงูปลาและสตัว์น า้อยูอ่าศยั เป็นเขตอภยัทาน 

วันที่สำม        บ่อเกลือ– อุทยำนแห่งชำติดอยภคูำ – จุดชมวิว1715– ถนนลอยฟ้ำ  – อ.ปัว  
                   – ร้ำนกำแฟไทลือ้   – วดัภเูก็ต – พระธำตุแช่แห้ง 
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น าทา่นเดินทางกลบั อ าเภอเมือง จงัหวดันา่น 
น าทา่นนมสัการ        พระธำตุแช่แห้ง    พระธาตคุูบ้่านคูเ่มือง
ของชาวนา่น และเป็นพระ ธาตปุระจ าปีเถาะ สนันิษฐานวา่มี อายุ
ราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อ
บรรจุพระบรมสารีริกธาต ุท่ีได้มาจาก กรุงสโุขทยั องค์พระธาตมีีุ
ความสงู55.5 เมตร ตัง้อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่มจตัรัุส กว้างด้านละ 
 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลอืงหมดทัง้องค์ เป็นโบราณสถาน ท่ี
งดงามท่ีสดุแหง่หนึง่ของล้านนา ทกุปีจะมีงานนมสัการ พระบรมธาตแุช่แห้ง ระหวา่งวนัขึน้ 11 ค ่า ถึง 15 ค ่า
เดือน 6 ทางเหนือ ซึง่จะอยูร่าวปลายเดือนกมุภาพนัธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทกุปี พระบรมธาตแุช่แห้งปู
ชนียสถานท่ีส าคญัของเมืองนา่น มีอายกุวา่ 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองนา่นกลา่ววา่พญาการเมืองโปรด
เกล้าให้ สร้างขึน้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีได้มาจากเมืองสโุขทยัระหวา่งปี พ.ศ.1891-1901 
สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวดัพระธาตแุช่แห้ง ท่ีส าคญัและแสดงให้เห็นถึงแบบอยา่งสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมสกลุช่างนา่น       

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  
พกันา่น  โรงแรมนา่นตรึงใจ บูทีค หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 น าทา่นเดินทางสู ่จังหวัดแพร่  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) 

นมสัการ          พระธำตุช่อแฮ  วดัศกัด์ิสทิธ์ิเก่าแก่
คูบ้่านคูเ่มืองจงัหวดัแพร่ และเป็นวดัพระธาตปุระจ าปี  เกิดของ
ผู้ ท่ีเกิดปีขาล  องค์พระธาตชุ่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนา ทรง
แปดเหลีย่ม บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจงัโก องค์พระธาตสุงู 
33 เมตร   ส าหรับช่ือพระธาตชุ่อแฮนัน้ บ้างวา่ได้มาจากช่ือผ้า
แพรชัน้ดีซึง่ทอจากสบิสองปันนาท่ีชาวบ้านน ามาผกูบูชาพระ
ธาต ุบ้างก็วา่มาจากผ้าแพรท่ีขนุลวัะอ้ายก๊อมน ามาถวาย ทกุปีจะมีงานนมสัการพระธาตใุนวนัขึน้ 9 ค ่า- ขึน้ 

วันที่ ส่ี         จ.น่ำน – จ.แพร่ – พระธำตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
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15 ค ่า เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม)  เดินทางกลบักรุงเทพฯ ระยะทาง 550 กม. (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 7ชัว่โมง ) 
ระหวา่งทางแวะรับประทานอาหารกลางวนั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ 

ค ่า  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
 

** ระหวา่งการเดินทางหากมีเวลาเหลอื ทา่นสมาชิกสามารถเสริมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีอยูใ่นเส้นทางเดียวกนัได้  
ทัง้นีก้ารเพิ่มเติมรายการนัน้ถือเอาประโยชน์ของผู้ เดินทางสงูสดุ ** 
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อัตรำค่ำบริกำร 
   

2563 
4 ท่ำน/ตู้ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

6ท่ำน/ตู้ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

8 ท่ำน/ตู้ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

ตุลำคม-พฤศจิกำยน 2563 12,900 บำท 9,900 บำท 8,900 บำท 3,800 บำท 

ค่ำบริกำรนีร้วม  คา่รถตู้ทศันาจร 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม  2 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถ   ตลอดทัง้ทริป 300บาท/ทา่น            
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 14 วนั  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 4 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุ
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความ
ลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 


