
 

ทวัร์ไทย หลงฮกั...รกัษน่์าน น่านนคร-ดอยเสมอดาว-บ่อเกลือ 4 วนั 2 คืน โดยรถตูป้รับอากาศ 

 

หลงฮกั...รกัษน์า่น  
น่านนคร-ดอยเสมอดาว-บ่อเกลอื 4วนั 2คืน 

ชมวิวดอยเสมอดดาว- วดัหนองบวั-จดุชมวิว 1715 -บ่อเกลือ 

พระธาตแุช่แหง้-วดัชา้งค า้-งาชา้งด า-วดัภมูินทร ์ภาพเขียนปู่ ม่านย่ามา่น-พระธาตชุ่อแฮ 
 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 

พัก โรงแรม อ.ปัว 1 คนื และ จงัหวัดน่าน 1 คนื 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  

06-09,07-10(วันมาฆบูชา),13-16,20-23กมุภาพันธ,์ 27 กมุภาพันธ ์- 01 มนีาคม
63 

7,299.- 

05-08,12-15,19-22,26-29  มนีาคม 2563 7,299.- 

03-06(วันจักร)ี,23-26 เมษายน 2563 7,299.- 

11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,499.- 
วันแรกของการเดนิทาง 

กรุงเทพฯ-น่าน 

19.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน 

วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคุเทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับท่านและคอยอ านวยความสะดวก 

19.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ จ.น่าน โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ที่น่ัง บรกิารอาหารกล่อง(1) ขนม

ปังน ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิท่านพักผ่อนบนรถ 

05.30 น. รุ่งอรุณที ่อ.นานอ้ย จ.น่าน น าท่านลา้งหนา้ลา้งตา ณ จุดพักรถป๊ัมน ้ามัน  จากนัน้เดนิทางขึน้สู ่อุทยาน

แห่งชาตศิรน่ีาน ขึน้สู ่ดอยเสมอดาว ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์ของทะเลหมอกยามเชา้ทีส่วยงาม อากาศ

ทีห่นาวเย็น และชมจุดชมววิ ผาหัวสงิห ์ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศบรสิทุธิย์ามเชา้  

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้(2) ทีร่า้นอาหาร อ.นานอ้ย 
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08.30 น. เดนิทางสู่ อ.ท่าวังผา ตามเสน้ทางลอยฟ้าที่อยู่บนสันเขาที่สวยงาม เชญิท่านพักผ่อน ชมววิทวิทัศน์

สอง  

ขา้งทางทีส่วยงาม 

11.30 น. น าท่านเขา้ชม วัดหนองบัว วัดไทลือ้ทีเ่ก่าแก ่ทีเ่ชือ่ว่าสรา้งขึน้ราว พ.ศ.2405 (ตรงกับในมัย รัชกาลที่ 

4)  

ใหท้่านกราบพระประธานเพือ่ขอพร และชมภาพจติรกรรมฝาผนังทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) ทีร่า้นอาหาร  

13.00 น. เดนิทางสู ่อ.บ่อเกลอื  ดว้ยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลอื เหนือเทอืกดอยขนุเขาทีลั่บซับซอ้นทางฟาก

ฝ่ัง 

ทศิตะวันออกของภาคเหนือ เป็นทีรู่จ้ักกันในชือ่เทอืกเขาหลวงพระบาง 

14.00 น. ท่านแวะถ่ายรูปที ่จุดชมววิสงูสดุ 1715 อุทยานแห่งชาตดิอยภูคา อุทยานแห่งชาตดิอยภูคาเป็นหนึง่ใน 

พืน้ทีอ่นุรักษ์ทีตั่ง้อยู่บนแนวเทอืกเขาหลวงพระบาง มเีน้ือทีป่ระมาณ 1,065,000 ไร่ (1,074 ตร.กม.)  

ครอบคลุมพืน้ที ่8 อ าเภอ ไดแ้ก ่อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิอ าเภอทุ่งชา้ง อ าเภอเชยีงกลาง อ าเภอปัว  

อ าเภอท่าวังผา อ าเภอสันตสิขุ อ าเภอแม่จรมิ อ าเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่าน "ดอยภูคาหลังคาเมอืงน่าน"  

พืน้ทีแ่ห่งน้ีไดร้ับสมญานามว่า "ขนุเขาใตท้ะเล" เพราะสามารถพบพชืดกึด าบรรพ ์และสสุานหอย 218  

ลา้นปี อยู่บนภูเขา และน าท่านเดนิทางสู ่อ.บ่อเกลอื 

15.00 น. เดนิทางถงึ อ.บ่อเกลือ  น าท่านชมแหล่งผลติเกลือสนิเธาว์ เกลือภูเขาแห่งเดียวในประเทศ ชมการ

ผลติ 

เกลอืแบบชาวบา้น ทีม่มีาแต่โบราณ ถอืว่าเป็นแหล่งเกลอืขนาดใหญ่ของทางภาคเหนือ 

17.00 น. น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรมอูปแกว้ รสีอรท์ อ.ปัว 

18.00 น. บรกิารอาหารค ่า(4) ทีร่า้นอาหาร 

ทีพ่ัก โรงแรมอูปแกว้ รสีอรท์ อ.ปัว 

วันทีส่ามของการเดนิทาง 

น่าน-หอศลิป์รมิน่าน-พระธาตุแชแ่หง้-งาชา้งด า-วัดภูมนิทร-์ภาพเขยีนปู่ ม่านย่าม่าน-วัดชา้งค ้า 

07.00 น. รุ่งอรุณยามเชา้ รับประทานอาหารเชา้(5) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. อ าลาที่พัก น าท่านเดนิทางสู่ ตัวเมืองน่าน ตามเสน้ทางที่ลัดเลาะไปตามสันเขา ทวิทัศน์ที่งดงามยาม

เชา้ 

10.00 น. น าท่านเขา้ชม หอศลิป์รมิน่าน กอ่ตัง้และด าเนนิการโดยศลิปินชาวน่าน วนัิยปราบรปิู อาคารหอศลิป์ ซึง่ 

เป็นอาคาร 2 ชัน้ มีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมผลงานศิลปะของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานการ

สรา้งสรรค ์

และรูปแบบทีม่เีอกลักษณ์โดดเด่นเป็นทีย่อมรับกันโดยจัดนทิรรศการประจ าปีในรูปแบบกึง่ถาวรขณะน้ีมี 

ผลงานงานจติรกรรมและประตมิากรรมของผูก้อ่ตัง้ ประมาณ 200 ชิน้ 

11.00 น. เดนิทางถงึตัวเมืองน่าน น าท่านกราบนมัสการปูชนียสถานที่เลื่องชือ่ทีสุ่ดของน่าน คือ วัดพระธาตุแช่

แหง้ 

พระธาตุประจ าปีเถาะ หรือปีกระต่าย ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หนา้บันไดเหนือประตู

ทางเขา้ 

พระวหิารเป็นปูนป้ันลายนาคเกีย้ว ถอืเป็นเอกลักษณ์ของศลิปกรรมเมอืงน่าน 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(6) ทีร่า้นอาหาร 

13.30 น. น าท่านเดนิเทีย่วชมสถานทีส่ าคัญของ จ.น่าน ชม พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตน่ิาน เดมิเป็นทีป่ระทับของ 

เจา้เมืองน่าน ในพพิธิภัณฑน้ี์ม ี“งาชา้งด า” น ามาจากเชยีงตุง นับว่าเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิคู่์บา้นคู่เมอืงของ

ชาว 

น่าน และชมโบราณวัตถุต่างๆไดภ้ายในพพิธิภัณฑ ์

14.30 น. น าท่านเที่ยวชมวัดต่างๆที่ส าคัญ อาท ิวัดภูมนิทร์ จุดเด่นของวัดน้ีคือเป็นวัดที่สรา้งทรงจัตุรมุขหนึ่ง

เดยีว 
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ในประเทศไทย ทีดู่คลา้ยตัง้อยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อกีทัง้ยังมภีาพจติรกรรมฝาผนังฝีมอืชาวไทยลือ้ 

อันวจิติรพสิดาร ชมภาพ “ปู่ ม่านย่าม่าน” เทีย่วชม วัดชา้งค ้า  เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน ส าหรับเจา้ผู ้

ครองนครใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพธิีส าคัญทางพุทธศาสนาและพธิีถือน ้าพพิัฒน์สัตยาตามศลิาจารึก

หลัก 

ที ่74 ซึง่ถูกคน้พบภายในวัด  

16.00 น. เทีย่วชม วัดมิง่เมอืง เป็นวัดทีตั่ง้ของเสาหลักเมอืงน่าน ตัววหิารเป็นลายปูนปั้นปราศจากสสีันอันวจิติร 

บรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถงึแมจ้ะเป็นฝีมอืของจติรกรยุคใหม่ ก็มสีสีันลายเสน้สวยงามและบอกเล่า 

เรือ่งราวประวัตศิาสตรช์าวเมอืงน่านไดอ้ย่างครบถว้น  

16.45 น. จากนั้นน าท่านสู ่วัดศรีพันตน้ วัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทีเ่ป็นสทีองเหลืองอร่ามสะดุดตา ลวดลายป็น

ป้ัน 

ทีส่วยงาม รูปปั้นพญานาคเจ็ดเศยีร หนา้วหิาร  

17.30 น. น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรมเทวราช  จ.น่าน ใหท้่านพักผ่อนตามอสิระ 

18.30 น. บรกิารอาหารค ่า(7) ทีร่า้นอาหาร  

19.30 น. หลังอาหาร น าท่านเดนิเทีย่ว ถนนคนเดนิน่าน (เฉพาะวันเสารแ์ละอาทติย)์ เพลดิเพลนิกับการจับจ่าย 

สนิคา้พืน้เมอืงและอาหารการกนิพืน้เมอืง ในบรรยากาศยามค ่าคนื ไดต้ามอสิระ 

ทีพ่ัก โรงแรมเทวราช จ.น่าน  

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง 

น่าน-แพร่- พระธาตุชอ่แฮ-นครสวรรค-์กรุงเทพฯ 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(8) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. อ าลาทีพ่ัก น าท่านเดนิทางสู ่จ.แพร่ 

10.00 น. ถงึ จ.แพร่ น าท่านสักการะ พระธาตุชอ่แฮ พระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงของ จ.แพร่ และเป็นพระธาตุประจ าปี

เกดิ 

ปีขาล(เสอื) ตามความเชือ่ของลา้นนา ใหท้่านไดส้ักการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(9) ทีร่า้นอาหาร 

12.30 น. เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ แวะใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากทีข่ึน้ชือ่ อาท ิใสอ่ั้ว แหนม หมูยอ น ้าพรกิหนุ่ม 

และของฝากทางเหนือ อ.เด่นชัย และออกเดนิทางสูจ่ังหวัดนครสวรรค ์ใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอสิระบน

รถ 

17.00 น. บรกิารอาหารค ่า(10) ทีร่า้นอาหาร จ.นครสวรรค ์

22.00 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา
ท่านละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 
1 ท่าน 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 
ท่าน (มี

เตยีงเสรมิ) 

เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มเีตยีง
เสรมิ) 

ผูใ้หญ่  
พักหอ้งเดีย่ว 

 

06-09 กมุภาพันธ ์2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

07-10 กมุภาพันธ ์2563  7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

13-16 กมุภาพันธ ์2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

20-23 กมุภาพันธ ์2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

27 กมุภาพนัธ ์-01 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

05-08 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

12-15 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

19-22 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

26-29 มนีาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

03-06 เมษายน 2563 (วันจักร)ี 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 
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11-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 8,499.- 8,499.- 7,999.- 7,599.- 1,600.- 

12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 8,499.- 8,499.- 7,999.- 7,599.- 1,600.- 

23-26 เมษายน 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

หมายเหตุ   เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง  

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตัว,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถ่ายรูป, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสือ้กันหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวท่าน อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีต่างๆ(ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ท่องเทีย่วตามรายการ  

2.ค่าอาหาร 10  มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

3.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร์ 

4.ค่าพาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

5.ค่าเครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

6.ค่ามัคคุเทศก ์ทีค่อยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 

2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ จากอุบัตเิหตุ วงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบุ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.ค่าอาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ), ค่าโทรศัพทแ์ละค่าเครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.ค่าใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ส าหรับชาวต่างชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.ค่าทปิมัคคุเทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่น่ังเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิค่ามัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ต๋ัวเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่ามัดจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทัวร ์

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทัวรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัวรท์ัง้หมด  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทางไม่ถึง

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมกีารปรับ   

ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 



 

ทวัร์ไทย หลงฮกั...รกัษน่์าน น่านนคร-ดอยเสมอดาว-บ่อเกลือ 4 วนั 2 คืน โดยรถตูป้รับอากาศ 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้น้ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของที่มีค่า อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรอืช าระค่าทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

 

 


