
 

 

 
 

รายการท่องเท่ียว 
แพร่ – น่าน มนตเ์สน่หแ์ห่งล้านนา 4 วนั 3 คืน 
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รายการเดินทาง 
พิษณุโลก – แพร่  – น่าน 4 วนั 3 คืน 

 

วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – พิษณุโลก – 

แพร่ 

05.00 
07.05 
08.00 

 
เทีย่ง 
บ่าย 
เยน็ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2  
เดนิทางสูพ่ษิณุโลก โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD 3308 
ถงึ ท่าอากาศยานพษิณุโลก 
กราบนมสัการ วดัพระศรีรตันมหาธาตุฯ น าชม สวนบวัอมรรตัน์  
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
สกัการะ วดัพระธาตชุ่อแฮ 
รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 

พกัท่ี โรงแรมเฮือนนานา หรือ ระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
แพร่ – น่าน 

เชา้ 
เทีย่ง 
บ่าย 

 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ชม พิพิธภณัฑค์ุ้มวงศบ์รีุ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ชม กาแฟบา้นไทลือ้, วดัศรีมงคล 
รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 

พกัท่ี โรงแรมน่านตรึงใจ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
น่าน 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ชมทวิทศัน์ ดอยเสมอดาว  
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
สกัการะ พระธาตแุช่แห้ง และ นัง่รถชมเมืองน่าน 
เดนิเล่น กาดขว่งเมืองน่าน  (เปิดเฉพาะวนัศกุร ์– อาทิตย ์เท่านัน้) 
รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 

พกัท่ี โรงแรมน่านตรึงใจ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 
น่าน – กรงุเทพฯ 

เชา้ 
 
 

เทีย่ง  
18.35 น. 

 
19.40 น. 

เยีย่มชม ตลาดเช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ชม วดัภมิูนทร ์และ วดัม่ิงเมือง 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานน่านนคร 
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 177 
ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรกของการเดินทาง  
กรงุเทพฯ – วดัพระศรีรตันมหาธาตฯุ (พระพทุธชินราช) – สวนบวัอมรรตัน์ – 
วดัพระธาตชุ่อแฮ  

 

05.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชัน้ 3 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ 
เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเซีย พบเจา้หน้าที ่บรษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัทา่นและอ านวยความสะดวกใน
การเดนิทาง   

07.05 น. เดนิทางสูจ่งัหวดัพษิณุโลก โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่FD 3308 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 55 นาท)ี 

08.00 น. ถงึทา่อากาศยานพษิณุโลก หลงัรบัสมัภาระแลว้  

น าท่านกราบนมสัการ “พระพทุธชินราซ ณ วดัพระศรีรตันมหาธาตุวรมหาวิหาร” หรอืทีเ่รยีกกนัทัว่ไป

ว่า “วดัใหญ่” เป็นทีป่ระดษิฐาน พระพุทธชนิราช พระพุทธรูปทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าสวยงามทีสุ่ดในประเทศ

ไทย วดัพระศรรีตันมหาธาตุวรมหาวหิาร ถอืไดว้า่เป็นมรดกอนัล ้าคา่ของประเทศไทย 

 

 
เดนิทางต่อไปยงั “สวนบวัอมรรตัน์” จุดเชค็อนิสุดชคิ สวนบวัพนัธุ์วคิตอเรยี หรอื บวักระด้งยกัษ์ แหล่ง
เพาะพนัธุบ์วัหลากชนิด และ เปิดเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรแบบผสมผสานแห่งใหม่  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัแพร่ 
บา่ย น าท่านสกัการะ “พระธาตุช่อแฮ” พระอารามหลวง พระธาตุประจ าปีเกิดปีขาล ตามความเชื่อของชาว

ลา้นนา เป็นปูชนียสถานอนัศกัดิส์ทิธิค์ู่บ้านคู่เมอืงแพร่ เป็นเจดยี์ที่ประดษิฐานพระเกศาธาตุและพระบรม
สารรีกิธาตุพระศอกซา้ยของพระพุทธเจา้ เป็นเจดยีท์รงแปดเหลีย่มย่อมมุไมส้บิสองศลิปะเชยีงแสน 

 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 
 พกัท่ี โรงแรมเฮือนนานา หรือระดบัเทียบเท่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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วนัท่ีสองของการเดินทาง พิพิธภณัฑค์ุ้มวงศบ์รีุ – กาแฟบา้นไทลือ้ – วดัศรีมงคล 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
หลงัเชค็เอา้ท ์น าทา่นไปชม “พิพิธภณัฑค์ุ้มวงศบ์รีุ” บา้นไมส้กัสชีมพโูดดเด่น อายกุวา่ 100 ปี บา้นหลงันี้
เป็นอาคารแบบไทยผสมยุโรป สรา้งดว้ยไมส้กัทอง ประดบัตกแต่งลวดลายดว้ยไมฉ้ลุทีเ่รยีกว่าลายขนมปัง
ขิง ตามความนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้านในประกอบด้วยห้องที่น่าสนใจ คือห้องของแม่เจ้าบัวถา 
หอ้งรบัแขก หอ้งนอน ซึ่งแต่ละหอ้งมขีา้วของเครื่องใชต้่าง ๆ อาท ิตู้ เตยีงนอน โต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะเครื่องแป้ง 
ถว้ยชาม เครือ่งเงนิ ก าปัน่เหลก็ อย่างน่าชม 

 
 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย  น าท่านสู่ “กาแฟบ้านไทลื้อ” ซึง่เป็นแลนดม์ารค์ของเมอืงปัว ดว้ยววิสวย ๆ ทีท่่านสามารถถ่ายรูปได ้รา้น

กาแฟบ้านไทลื้อ เป็นรา้นกาแฟของรา้นล าดวนผา้ทอ รา้นขายของที่ระลกึและผา้ทอไทลื้อ ผา้ลายน ้าไหล 
ลายโบราณชือ่ดงัแห่งเมอืงปัว 

 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่“วดัศรีมงคล” หรอื วดับา้นก๋ง วดัสวยเก่าแก่ประจ าจงัหวดัน่าน เหมาะแก่การไปไหวพ้ระ
ท าบุญ ชมววิทุง่นาสวยๆ และ เดนิชมพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงภาพวาด และ วตัถุโบราณ 
หลงัเกบ็ภาพความประทบัใจ น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง น่าน 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 
 

 พกัท่ี โรงแรมน่านตรึงใจ หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง ดอยเสมอดาว – พระธาตแุช่แห้ง – นัง่รถชมเมือง – กาดข่วงเมืองน่าน 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูจุ่ดชมววิที ่“ดอยเสมอดาว” ในสว่นของอุทยานแหง่ชาตศิรน่ีาน มสีภาพป่าทีอุ่ดมสมบูรณ์ 

มเีทอืกเขาสงู สลบัซบัซอ้น เป็นป่าตน้น ้าล าธารทีส่ าคญัของแม่น ้าน่าน มจีุดเด่นทางธรรมชาตทิีม่ทีวิทศัน์ที่
สวยงาม ซึ่งท าใหอุ้ทยานแห่งนี้มแีหล่งท่องเทีย่วหลากหลายแห่ง เช่น เสาดนิและคอกเสอื ทวิทศัน์ทัง้สอง
ฝัง่แม่น ้าน่าน จุดชมววิดอยเสมอดาว และ ผาหวัสงิห ์

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ “พระธาตุแช่แห้ง” เดมิเป็นวดัราษฎร ์ปัจจุบนัเป็นพระอารามหลวง องค์พระธาตุตัง้อยู่

บนเนินเขาลูกเตี้ยๆ เป็นสทีองสุกปลัง่สามารถมองเหน็ไดแ้ต่ไกล เนื่องจากสงูถงึ 55 เมตร เป็นอนุสรณ์ของ
ความรกัและความสมัพนัธร์ะหวา่งเมอืงน่านกบัเมอืงสุโขทยัในอดตี 

 
 

ผอ่นคลายอรยิาบถโดยการ  “นัง่รถชมเมืองน่าน” รถรางจะเริม่วิง่ออกจากสีแ่ยกขว่งเมอืง ผา่นชมสถานที่
ต่าง ๆ เช่น วดัพระธาตุช้างค ้าวรวหิาร วดัหลวงกลางเวยีงอีกแห่งที่มีเจดีย์สทีองอร่าม, อุ โมงค์ต้นไม้, 
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิน่าน, เสาหลกัเมอืงน่าน โดยใชเ้วลาชมรอบเมอืงประมาณ 45 นาท ี
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ก่อนมือ้ค ่า น าทา่นไปเดนิเล่นที ่“ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน” (กาดขว่งเมอืงน่าน เปิดเฉพาะวนัศุกร ์– 
อาทติยเ์ท่านัน้) เป็นถนนคนเดนิทีเ่น้นขายอาหาร และมอีาหารทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกรบัประทานหลากหลาย ท่าน
สามารถเลอืกซื้ออาหารแล้วเขา้ไปนัง่ได้ตรงลานหน้าวดัภูมนิทร์ อกีทัง้มสีนิคา้จากรา้นคา้ต่างๆ และ ของ
ฝากของทีร่ะลกึ  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยั 
 

 พกัท่ี โรงแรมน่านตรึงใจ หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง วดัภมิูนทร ์– วดัม่ิงเมือง – กรงุเทพฯ 

เชา้วนันี้ ส าหรบัท่านที่สนใจ ขอแนะน าท่านไปเยี่ยมชมวถิชีวีติของชาวเมอืงน่านที่ “ตลาดเช้า” จบัจ่าย
สนิคา้จ าพวกอาหารการกนิต่างๆ ก่อนเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านสู ่“วดัภมิูนทร”์ เดมิชื่อ “วดัพรหมมนิทร์” โบสถแ์ละวหิารสรา้งเป็นอาคารหลงัเดยีวกนั
แบบจตุรมขุ ประตไูมท้ัง้สีด่า้นแกะสลกัลวดลายโดยชา่งฝีมอืลา้นนาสวยงามมาก สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ พ.ศ. 
2139 โดย เจา้เจตบุตรพรหมมนิทร ์เจา้ผูค้รองเมอืงน่าน 

 

 
แลว้น าท่านเดนิทางต่อไปยงั “วดัม่ิงเมือง” เป็นทีป่ระดษิฐานเสาหลกัเมอืงน่าน สิง่ทีง่ดงามโดดเด่นของวดั
มิง่เมอืง คอืลวดลายปนูปั้นทีผ่นงัดา้นนอกของพระอุโบสถ ฝีมอืตระกูลช่างเชยีงแสนซึง่มคีวามวจิติรงดงาม
มาก ภายในมภีาพจติรกรรมฝาผนงัแสดงใหเ้หน็วถิชีวีติของชาวเมอืงน่าน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานน่านนคร 
18.35 น. เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD177 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชม. 05 นาท)ี 
19.40 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 
เส้นทางพิษณุโลก – แพร่ – น่าน 4 วนั 3 คืน 

 

วนัเดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผูเ้ดินทาง 8 ท่าน  
ต่อ 1 รถตู้ 

ผูเ้ดินทาง 6 ท่าน  
ต่อ 1 รถตู้ 

พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 12,900.- 13,900.- 

ห้องเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 2,600.- 2,600.- 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิเสน้ทาง กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – พษิณุโลก โดยสายการบนิไทยแอรเ์อซยี (รวมน ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั) 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิเสน้ทาง น่าน – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสายการบนินกแอร ์(รวมน ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมัแลว้) 

*** ราคาสายการบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้*** 
✓ รถตูป้รบัอากาศ  VIP พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
✓ ทีพ่กัตามรายการ 3 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)  
✓ คา่ยานพาหนะทีร่ะบุในรายการทวัร ์
✓ คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
✓ มคัคุเทศกด์แูลอยา่งใกลช้ดิ 
✓ คา่ประกนัชวีติกรณีอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ ทา่นละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
✓ คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัราค่าบริการไม่รวม: 
 คา่สว่นต่างของตัว๋เครือ่งบนิทีเ่พิม่ขึน้  หากวนัเดนิทางตรงกบัชว่งเทศกาลวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัต่างๆ  ทีน่อกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท์, คา่ซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆ ทีท่า่นสัง่เอง 

 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 
1. เมื่อท าการจองทวัร ์กรุณาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์

ทีผ่กูกบัแอปเป๋าตงัของผูเ้ดนิทางดว้ย  
2. ช าระคา่ทวัรต์ามจ านวน  หลงัหกัเงนิรฐัสนบัสนุน 40% ไมเ่กนิทา่นละ 5,000 บาท ผา่นแอปเป๋าตงัเทา่นัน้  

 

เงื่อนไขการยกเลิก โครงการทวัรเ์ท่ียวไทย 
หลงัช าระค่าทวัรผ์า่นแอป”เป๋าตงั”เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี 
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หมายเหต ุ:  
1. ในการเดนิทางแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางไม่ต ่ากวา่ 8 ท่านต่อ 1 รถตู ้ถา้ผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื เลื่อนการเดนิทาง  
2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน ้ามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาคา่น ้ามนัและภาษนี ้ามนั 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ  หรอื  รายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมติ้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสิง่ส าคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่
สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

5. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, 
การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทัง้สิน้หากสิง่ของทีม่คีา่เกดิการสญูหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของ
ตวัผูเ้ดนิทางเอง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทางเอง 

7. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดินทางไปพรอ้มคณะ ถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์    ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรอืช าระค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

 
ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 

1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ทางบรษิทัฯ จะมมีาตรการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก์่อนขึน้รถทุกครัง้ 

 

 
 


