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กรุงเทพฯ - พษิณุโลก : วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวหิาร – แพร่ : พระธาตชุ่อแฮ 

พพิธิภณัฑบ์า้นคุม้วงศบ์รุี–น่าน: กาแฟไทลื้อ–วดัศรมีงคล–เมืองน่านถนนคนเดินกาดข่วง–  

ดอยเสมอดาว–เสาดินนานอ้ย–พระธาตแุช่แหง้–วดัภมูินทร–์วดัม่ิงเมือง–กรุงเทพฯ  

รายการท่องเที่ยวเมืองมนตเ์สน่หแ์ห่งลา้นนา 

จงัหวดัแพร่และน่าน   

เดินทางระหว่างวนัที่ 19 - 22 พฤศจกิายน 2563  

 

                                                                                 @Arcadiacruisecente           Arcadiacruisecenter  0 235 1133 / 06 3635 5987                        
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วนัแรกของการเดินทาง  

วนัที่ 19 พฤศจกิายน 2563 (พฤหสับดี) 

กรุงเทพฯ – จ. พษิณุโลก : วดัพระศรรีตันมหาธาตุวรมหาวหิาร (หลวงพอ่พระพทุธชินราช) 

จ. แพร่ : วดัพระธาตุช่อแฮ่ 
 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทร ีฝัง่คิงพาวเวอร ์ 

 เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกก่อนเดนิทาง 

06.30 น. นาํคณะออกเดนิทางสู่ จงัหวดัพษิณุโลก  

 (กรุงเทพฯ – พษิณุโลก = ระยะทาง 379 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 

 ช่วงบา่ย นาํทกุท่านกราบนมสัการ หลวงพ่อพระพทุธชินราซ ณ วดัพระศรีรตันมหาธาตุวรมหาวหิาร  หรือช่ือที่เรียกกนัทัว่ไป

ว่า "วดัใหญ่" ตัง้อยู่ที่ ถนนพุทธบูชา ริมฝัง่แม่น ้ าน่าน ดา้นทิศตะวนัออก ตรงขา้มกบัศาลากลางจงัหวดัพิษณุโลกเป็น                  

พระอารามหลวง ชัน้เอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รูจ้กัโดยทัว่ไปในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพทุธชินราช พระพุทธรูป    

ที่ไดร้บัการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย 

วดัพระศรีรตันมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวดัที่มปีระวตัิยาวนานมาตัง้แต่สมยักรุงสุโขทยั มสีถาปตัยกรรม ศิลปกรรม และ

ประตมิากรรมทีง่ดงามยิง่ ถอืไดว้่าเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมอนัล ํา้ค่าของเมอืงพษิณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางไป จงัหวดัแพร่  

(วดัพระศรีรตันมหาธาตุวรมหาวิหาร จ. พษิณุโลก – วดัพระธาตุช่อแฮ่ จ. แพร่ = ระยะทาง 180 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

จากนัน้ นําท่านไปสกัการะ “วดัพระธาตุช่อแฮ” ซึ่งเป็นพระอารามหลวง เป็นพระธาตุประจาํปีเกิดปีขาลของชาวลา้นนา                          

เ ป็นช นียสถานอ ันศักดิ์ สิทธิ์ คู่ บ า้น คู่ เมือ งแพ ร่  ตามตําน านกล่ า วว่ าสร ้า งขึ้ น เมื่ อ  พ .ศ .  1879-1881 ในสม ัย                             

พระมหาธรรมราชาธิราช (ลไิท) พระธาตุช่อแฮ เป็นเจดียท์ี่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซา้ย                

ของพระพทุธเจา้ เป็นเจดยีท์รงแปดเหลีย่มย่อมมุไมส้บิสองศิลปะเชียงแสนสูง 33 เมตร ฐานสี่เหลีย่ม กวา้งดา้นละ 11 เมตร 

สรา้งดว้ยอฐิ โบกปูนหุม้ดว้ยแผ่นทองเหลอืงลงรกัปิดทอง 

 

 

 

 

 
  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ค า่ รบัประทานอาหารคํา่   

ที่พกั พกัคา้งคืนที ่โรงแรมภมิูไทยการเ์ดน้ หรอืเทยีบเท่า 
 
 

วนัที่สองของการเดินทาง  

วนัที่ 20 พฤศจกิายน 2563 (ศุกร)์ 

จ. แพร่ : พพิธิภณัฑบ์า้นคุม้วงศบ์ุรี  

จ. น่าน : วดัศรีมงคล – กาแฟบา้นไทลื้อ – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ช่วงเชา้ นาํท่านไปชม “พพิธิภณัฑบ์า้นคุม้วงศบ์ุรี” หรือ “บา้นวงศบ์ุรี” อาคารสชีมพูโดดเด่นอายุกว่า 100 ปี คุม้หลงัน้ีอาคาร

แบบไทยผสมยุโรป สชีมพูอ่อน เป็นเรือนไมส้กัทองขนาดใหญ่ 2 ช ัน้ทรงไทยลา้นนาผสมยุโรป ประดบัตกตกแต่งลวดลาย

ดว้ยไมฉ้ลุที่เรียกว่าลาย  “ขนมปงัขงิ” ตามความนิยมกนัในรชักาลที่ 5 ดา้นในประกอบดว้ยหอ้งที่น่าสนใจ คือหอ้งของ               

แม่เจา้บวัถา หอ้งรบัแขก หอ้งนอน ซึ่งแต่ละหอ้งมขีา้วของเครื่องใชต่้างๆ อาทิ ตู ้เตียงนอน โตะ๊ เกา้อี้  โตะ๊เครื่องแป้ง                

ถว้ยชาม เครื่องเงนิ กาํปัน่เหลก็ อาวุธโบราณ พระพทุธรูปโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัน่าน 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 

หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านสู่ “กาแฟบา้นไทลื้อ” (เชิญท่านอสิระตามอธัยาศยั) ซึง่เป็นแลนดม์ารค์หลกัของเมอืงน่าน ดว้ยววิ

สวยๆ ทีท่่านสามารถมาถ่ายรูปกบัทุ่งนาสเีขยีวขจไีด ้รา้นกาแฟบา้นไทลื้อ ต ัง้อยู่ที ่ตาํบลศิลาแลง อาํเภอปวั จงัหวดัน่าน เป็น

รา้นกาแฟของรา้นลาํดวนผา้ทอ รา้นขายของที่ระลกึและผา้ทอไทลื้อ ผา้ทอนํา้ไหล ลายโบราณชื่อดงัแห่งปวั อาํเภอปวัถอืว่า

เป็นอาํเภอทีม่ชีาวไทลื้ออยู่มากที่สุด ชาวไทลื้อมปีระเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเอง  โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องการแต่งกาย

แบบพื้นบา้น ไดแ้ก่ ผา้ทอไทลื้อ เอกลกัษณอ์ย่างหน่ึงของอาํเภอน้ี ผา้ทอส่วนใหญ่เมือ่ทอมาแลว้กม็กีารจาํหน่ายเป็น

ผลติภณัฑช์มุชน 

 

 

 

 

 
  

 จากนัน้ นาํท่านสู่ “วดัศรมีงคล” ตัง้อยู่ทีต่าํบลยม อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  เป็นวดัเก่าแก่ที่ไดร้บัพระราชทานวสุิงคามสมีา

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ก๋ง ดา้นหลงัวดัมีลานชมวิว ซึ่งมีทศันียภาพที่งดงาม                   

มองเหน็ทุ่งนาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลบัซบัซอ้น บริเวณนาขา้วมทีี่พกัและรา้นกาแฟฮกันน่าน มสีะพานไม ้

ไผ่เชื่อมจากตวัวดัสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได ้โดยบริเวณลานชมวิว ทางวดัไดจ้ดัทาํเป็นซุม้และจุดชมวิวใหถ้่ายภาพ
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หลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้กัผ่อนหย่อนใจ  ภายในวดัมสีิ่งที่น่าสนใจ ท ัง้วหิารหลวงที่มภีาพจิตรกรรม

ฝาผนงัอนังดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่                    

วดัภมูนิทรแ์ละวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน รวมถงึพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัส ีซึง่รวมรวมของโบราณต่างๆใหไ้ดช้ม 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ 

ที่พกั พกัคา้งคืนที่ โรงแรมศศิดารารสีอรท์ น่าน หรอืเทยีบเท่า 
  

 

วนัที่สามของการเดินทาง  

วนัที่ 21 พฤศจกิายน 2563 (เสาร)์ 

ดอยเสมอดาว - เสาดินนานอ้ย – วดัพระธาตุแช่แหง้ – นัง่รถรางชมเมือง 

วดัภมิูนทร ์– วดัม่ิงเมือง 

   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 ช่วงเชา้ นาํท่านเดนิทางสู่ “ดอยเสมอดาว” อยู่ในส่วนของอทุยานแห่งชาตศิรน่ีาน มสีภาพเป็นป่าทีอ่ดุมสมบูรณ ์มเีทอืกเขาสูง 

สลบัซบัซอ้น วางตวัในแนวทศิเหนือ-ใต ้เป็นป่าตน้นํา้ลาํธาร ที่สาํคญัของแม่นํา้น่าน ซึ่งเป็นแหล่งนํา้ที่สาํคญัของคนในจงัหวดั 

มพีนัธุไ์มท้ี่สาํคญัหลายอย่าง และเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสตัวป่์า มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่มีทิวทศัน์ที่สวยงาม ซึ่งทาํให ้

อทุยานแห่งน้ีมแีหลง่ท่องเทีย่วหลากหลายแห่ง เช่น เสาดนิและคอกเสอื ปากนาย แก่งหลวง จุดชมทิวทศันด์อยผาชู ้ทวิทศัน์

ท ัง้สองฝัง่แมน่ํา้น่าน จดุชมววิ ดอยเสมอดาว และ ผาหวัสงิห ์

 

 

 

 

 

จากนัน้ นาํท่านออกเดินทางสู่ “เสาดินนาน้อย” มีลกัษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรงัสีแดงปนสม้ รูปทรงต่างๆ              

กนัไป บา้งเป็นแท่งแหลม บา้งเป็นแท่งมนกลม แลว้แต่จะจินตนาการใหเ้ป็นรูปอะไร กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่    

คลา้ยกบัแพะเมืองผีที่ จ. แพร่ โดยมป่ีาเต็งรงัขึ้นอยู่กระจดักระจาย สนันิษฐานว่าเสาดินนานอ้ยม ีอายุประมาณ 30,000-

10,000 ปีและเคยเป็นกน้ทะเลมาก่อน นอกจากน้ียงัคน้พบกําไลหินและขวานโบราณที่ น่ี  (ปัจจุบนัเก็ บรกัษาอยู่ที่

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตน่ิาน) แสดงใหเ้หน็ว่าบรเิวณน้ีอาจเคยเป็น แหลง่อาศยัของ มนุษยยุ์คหนิเก่า 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   

ช่วงบ่าย นาํท่านสู่ “พระธาตุแช่แหง้” เดิมเป็นวดัราษฎร ์ปจัจุบนัเป็นพระอารามหลวง ประดิษฐานอยู่ ณ อาํเภอภูเพียง  

จงัหวดัน่าน อยู่ห่างจากตวัเมืองออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร องคพ์ระธาตุต ัง้อยู่บนเนินเขาลูกเตี้ยๆ เป็นสีทองสุกปล ัง่

สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล เน่ืองจากสูงถึง 2 เสน้ เป็นอนุสรณ์ของความรกัและความสมัพนัธ ์ระหว่างเมืองน่านกบั                   

เมอืงสุโขทยัในอดตี 

 

 

 

 
 

และนําท่านไป “นั ่งรถรางชมเมือง น่าน” ซึ่งอ ยู่ตรงขา้มกับว ัดภูมินทร์ รถจะเริ่มวิ่ งออกไปย ังสี่แยกข่วงเมือง                         

โดยผ่านสถานที่ต่างๆ เช่น วดัพระธาตุชา้งคํา้วรวิหาร วดัหลวงกลางเวียงอีกแห่งที่มเีจดียส์ีทองอร่าม มฐีานเป็นชา้งลอ้มคํา้                  

ไวใ้นวหิารประดิษฐานพระเจา้หลวง พระประธานที่มพีทุธลกัษณะงดงามผสมผสานเอกลกัษณ์ช่างเมอืงน่านกบัช่างสุโขทยัไว ้

ดว้ยกนั, อุโมงคต์น้ไม,้ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ จ. น่าน, เสาหลกัเมืองน่าน หรือที่เรียกกนัว่า “เสามิ่งเมือง” เป็นตน้                        

โดยใชเ้วลาชมรอบเมอืงประมาณ 45 นาท ี

 

 

 

 

  

 จากนัน้ นาํท่านสู่ “วดัภมิูนทร”์ ตัง้อยู่ทีบ่า้นภมูนิทร ์อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ใกลก้บัพพิธิภณัฑสถาน-แห่งชาตน่ิาน                 

เดิมชื่อ "วดัพรหมมินทร"์ เป็นวดัที่แปลกกว่าวดัอื่นๆ คือ โบสถแ์ละวิหารสรา้งเป็นอาคารหลงัเดียวกนัประตูไมท้ ัง้สี่ทิศ 

แกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมอืลา้นนาสวยงามมาก นอกจากน้ีฝาผนงัยงัแสดงถึงชีวิตและ วฒันธรรมของยุคสมยัที่ผ่านมา                 

ตามพงศาวดารของเมอืงน่าน วดัภูมนิทรส์รา้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจา้เจตบุตรพรหมมนิทร ์เจา้ผูค้รอง                   

เมอืงน่านไดส้รา้งขึ้นหลงัจากทีค่รองนครน่านได ้6 ปี มปีรากฏในคมัภรีเ์มอืง เหนือว่าเดมิชื่อ "วดัพรหมมนิทร"์ ซึ่งเป็นชื่อของ

เจา้เจตบตุรพรหมมนิทรผู์ส้รา้งวดัแต่ตอนหลงัชื่อวดัไดเ้พี้ยนไปจากเดิมเป็น “วดัภมูนิทร”์ 
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และนาํท่านสู่ “วดัม่ิงเมือง” ตัง้อยู่ในตวัเมอืงน่าน เป็นที่ประดิษฐานเสาหลกัเมอืงของจงัหวดัน่าน สิ่งที่งดงามโดดเด่นของวดั

มิง่เมอืงทีต่อ้งทาํใหเ้ราตอ้งหยุดสตัน้ คือ ลวดลายปูนปัน้ทีผ่นงัดา้นนอกของพระอุโบสถ มคีวามสวยงามวจิิตรบรรจงมากเป็น

ฝีมอืตระกูลช่างเชยีงแสนซึง่มคีวามวจิติรงดงามมาก ภายในมภีาพจติรกรรมฝาผนงัแสดงใหเ้หน็วถิชีวีติของชาวเมอืงน่าน 

 

 

 

 

 

 กอ่นม้ือค า่ ขอน าท่านไปเดินเล่นที่ “ถนนคนเดินน่าน” หรอื กาดข่วงเมืองน่าน บรเิวณถนนผากองดา้นขา้งวดัภมูนิทร ์         

 หมายเหต ุ: ที ่“ถนนคนเดินน่าน” หรอื กาดข่วงเมืองน่าน จะมเีฉพาะวนัเสาร ์- อาทติย ์เท่านัน้ ซึง่มจีดุศูนยก์ลาง 

อยู่บริเวณวดัภูมนิทร ์ถนนผากอง ใจกลางเมอืงน่าน เป็นถนนคนเดินที่เนน้ขายอาหาร มตี ัง้แต่ท ัว่ไปจนถึงอาหารทอ้งถิ่น                 

ใหเ้ลือกรบัประทานและหลากหลาย สามารถซื้ออาหารแลว้เขา้ไปนัง่ทานไดต้รงลานหนา้วดัภูมินทร ์โดยมีบริการเสื่อและ

ขนัโตกสาํหรบันัง่รบัประทานอาหาร อีกท ัง้มสีนิคา้จากรา้นคา้ต่างๆ จากเมอืงน่านไม่ว่าจะเป็นงานฝีมอื เสื้อผา้ และของฝาก

ของทีร่ะลกึ เช่น รูปภาพปู่มา่นย่ามา่น (กระซปิรกั), เสื้อยดืลายต่างๆ ความใหญ่ของถนนคนเดินน่าน ค่อนขา้งยาวพอสมควร                      

พอๆ กบัถนนคนเดนิทีเ่ชยีงใหม ่

 

 

 

               

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ 
 

ที่พกั พกัคา้งคืนที ่โรงแรมศศิดารารสีอรท์ น่าน หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง  

วนัที่ 22 พฤศจกิายน 2563 (อาทติย)์ 
เที่ยวตลาดเชา้ น่าน – แพร่ –  นครสวรรค ์–  กรุงเทพฯ 

  

เชา้วนัน้ี สาํหรบัท่านทีต่ื่นเชา้ ขอเสนอรายการนาํท่านเยี่ยมชมวถิชีวีติของชาวเมอืงน่าน เยี่ยมชมตลาดเชา้ จบัจ่ายสนิคา้ของฝาก

พื้นเมอืง ก่อนนาํท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
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09.00 น. เชญิคณะพรอ้มกนัทีล่อ็บบี้ เพือ่เชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรม  

นาํท่านออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
 

(จากน่าน –แพร ่= ระยะทาง 142 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

จากนัน้ นาํท่านออกเดนิทางต่อเพือ่กลบัสู่กรุงเทพฯ โดยแวะรบัประทานอาหารคํา่ระหว่างทาง 

 22.30 น. ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ. 

 

***************************** 
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ใบเสนออตัราค่าบรกิาร 

วนัที่เดินทาง ราคาผูเ้ดินทาง 8-9 ท่าน / 1 รถตู ้

วนัที ่19 - 22 พฤศจกิายน 2563 8,900 บาท 

 

 สิง่ที่ควรจดัเตรยีม เพือ่ความพรอ้ม และสะดวกในการเดินทาง 

 เสื้อผา้ทีส่วมใส่สบายๆ , ชดุสุภาพสาํหรบัเขา้วดั 

 ของใชส้่วนตวัทีจ่าํเป็น อาท ิ หมวกกนัแดด  แว่นตากนัแดด  กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 

 ยาประจาํตวั   

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ  VIP 9 ทีน่ ัง่ พรอ้มนํา้มนัและคนขบันาํเที่ยวตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทีพ่กัตามรายการ 3 คืน (หอ้งละ 2 ท่าน)  

 อาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ    

 ค่าทปิคนขบัรถ  

 ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ค่าประกนัภยัอบุตัเิหตุการเดนิทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลงในกรมธรรม ์

 มคัคุเทศกท์ีค่อยใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิ  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น  ค่าโทรศพัท ์ ซกัรดี มนิิบาร ์ และอื่น ๆ ทีผู่เ้ดนิทางส ัง่เอง 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจองและส ารองที่นัง่ 

1. เมื่อทาํการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิ    

ของท่าน  

2. ชาํระมดัจาํท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการจอง เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง ถอืว่าท่านไดท้าํการสาํรองทีน่ ัง่เสรจ็สมบูรณ์ 

โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด 

3. การชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลอื กรุณาชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 45 วนั หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาที่บริษทักาํหนด ทาง

บรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทาง และขอสงวนสทิธิ์ไมส่ามารถคืนเงนิมดัจาํใหท่้านไดไ้มว่่ากรณีใดก็ตาม 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต่ 45 - 31 วนั  ทางบรษิทัฯ จะคืนเงนิมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 - 16 วนั   ทางบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ 75% ของท ัง้หมด 

3. แจง้ยกเลกิก่อนการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์คืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมดทุกกรณี 
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หมายเหต ุ:  

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีร่้วมเดนิทางไมถ่งึตามทีก่าํหนดไว ้

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่านํา้มนัขึ้นก่อนการเดินทาง หรือมกีารปรบัราคาค่านํา้มนั

และภาษนีํา้มนั 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ท ัง้น้ีโดยคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นสิ่งสาํคญั หรือเกิดเหตุ

สุดวสิยั       จนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , ภยัธรรมชาติ, การยกเลกิเที่ยวบนิ, การนดัหยุดงาน, การ

ประทว้ง, การก่อจราจล ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากสิ่งของที่มีค่าเกิดการสูญหาย อ ันเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผูเ้ดินทาง ,            

เกดิการโจรกรรม, อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไมเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์     

ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

7. เมือ่ท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือชาํระค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไข 

และขอ้ตกลงของหมายเหตุท ัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19 : 

1. ผูร่้วมเดนิทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

2. ก่อนขึ้นรถทกุคร ัง้ ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไขแ้ละลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอล ์

 

*********************************************** 
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                                              31  Sasibutr  Road Amphoe  Muang Phrae, Phrae  54000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Phoom Thai Garden Hotel ตัง้อยู่ในจงัหวดัแพร ่โรงแรมทีม่เีสน่หแ์ห่งนีต้ ัง้อยู่ท่ามกลางสวนหย่อมเขตรอ้น มบีรกิารนวด ใหบ้รกิาร
หอ้งพกัพรอ้มระเบยีงส่วนตวั บรกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (Wi-Fi) ฟร ีและบรกิารทีจ่อดรถสว่นตวัฟร ี

 
Phoom Thai Garden Hotel ใหบ้รกิารหอ้งพกัทีต่กแต่งแบบไทย ๆ ภายในหอ้งพกัมเีคเบลิทวี ีมนิิบาร ์และเคร ือ่งปรบัอากาศ 

ผูเ้ขา้พกัสามารถเพลดิเพลนิกบัการจบิเคร ือ่งดืม่ทีร่ะเบยีงส่วนตวัของหอ้งพกัไดต้ามตอ้งการ หอ้งอาหารของโรงแรมใหบ้รกิารอาหารประจ า
ภาคและอาหารนานาชาต ิโดยน าเอาวตัถดุบิในทอ้งถิน่มาใชใ้นการปรงุอาหาร 

 
 

OUR FACILITIES AND SERVICE 
 Reading Corner with Free Internet    Garden Terrace Bar 

 Gifts and Souvenirs Shop      Laundry Service 

 Complimentary Shuttle Transfers    Complimentary use of Bicycle 

 Traditional Thai Massages     Tour Information Desk 

 Air/Train Ticketing Service     Room Service (06:00 – 21:00) 

 24 Hours Concierge      Car / Bus Parking Lot 

 

      ******************************
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SASIDARA RESORT NAN 

ทีอ่ยู่ : 629 หมู่ 4 ไชยสถาน อ.เมือง จงัหวดัน่าน 55000  โทรศพัท:์ +66 54 774 483 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

น่านตัง้อยู่ในหุบเขาอนัเขยีวชอุ่มของธรรมชาตแิละวฒันธรรมทางตอนเหนือน่านเป็นจดุหมายปลายทางทีน่่าสนใจทีใ่หค้ณุ
ไดส้มัผสักบัวถิชีวีติทีโ่ดดเดน่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ดว้ยความทีเ่ป็นจงัหวดัทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตแิละ
ขนบธรรมเนียมประเพณีดัง้เดมิชาวน่านจงึเป็นมติรและสภุาพ พวกเขาใชช้วีติตามวถิแีห่งพุทธศาสนาเน่ืองจากมวีดั
มากมายทีต่ ัง้รกรากอยู่ในจงัหวดัทีเ่งยีบสงบและเงยีบสงบแห่งนี ้

ศศดิาราเป็นรสีอรท์ขนาดเล็กทีผ่สมผสานความเงยีบสงบและสิง่อ านวยความสะดวกทีท่นัสมยัในบรรยากาศอบอุน่ รสีอรท์มี
ทุกสิง่ทีคุ่ณจนิตนาการถงึอาชพีของคณุไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางการสาธติงานฝีมอืการแสดงในภมูภิาคการท่องเทีย่วเชงิ
นิเวศและสุขภาพประสบการณว์ถิชีวีติในทอ้งถิน่และอืน่ ๆ และเรามั่นใจว่าบรกิารทัง้หมดนีจ้ะท าใหคุ้ณฝันถงึ ประสบการณ์
การเดนิทางทีน่่าจดจ าเป็นจรงิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


