
 

 
 

วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวหิาร พษิณุโลก 

แพร ่– พระธาตชุ่อแฮ – พพิธิภณัฑบ์า้นคุม้วงศบ์รุี 

น่าน – กาแฟบา้นไทลื้อ – วดัศรมีงคล – ดอยเสมอดาว – เสาดินนานอ้ย – 

พระธาตแุช่แหง้ – รถพว่งชมเมืองน่าน – วดัภมูินทร ์– วดัม่ิงเมือง – 

ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน 

รายการท่องเที่ยวเมืองมนตเ์สน่หแ์ห่งลา้นนา 

จงัหวดัแพร่และน่าน 4 วนั 3 คืน 

Arcadia Cruise Center
191/2 Soi Suksaviddhaya, Sathorn Nua Road, Kwang Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 
Telephone : (662) 235 1133, 09 4993 8954
Facebook : Arcadia Cruise Center          Line : @arcadiacruisecente



ก าหนดการเดนิทางแบบยอ่ 

เทีย่วเมอืงมนตเ์สนห่แ์หง่ลา้นนา จงัหวดัแพร ่และ นา่น 

วนัทีเ่ดนิทาง เวลาเดนิทาง รายการ 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – พษิณุโลก – 

แพร ่

06:00 
06:30 
เทีย่ง 
บา่ย 

ค ่า 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สถานรีถไฟฟ้าชอ่งนนทร ีฝ่ังคงิพาวเวอร ์
ออกเดนิทางสูจ่.พษิณุโลก  
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวหิาร (วดัใหญ)่ 
เดนิทางตอ่ไปยงั จ.แพร ่ 
วดัพระธาตชุอ่แฮ 
รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

พกัโรงแรมภมูไิทย การเ์ดน้ หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
แพร ่– นา่น 

เชา้

เทีย่ง 
บา่ย 
ค ่า 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
พพิธิภณัฑบ์า้นคุม้วงศบ์รุ ี
เดนิทางตอ่ไปยงั จ.น่าน  
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่
กาแฟบา้นไทลือ้, วดัศรมีงคล 
รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

พกัโรงแรมน า้ทองนา่น หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
นา่น 

เชา้

เทีย่ง 
บา่ย 

ค ่า 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ดอยเสมอดาว, เสาดนินานอ้ย 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 
พระธาตแุชแ่หง้, น ัง่รถชมเมอืงนา่น, วดัภมูนิทร,์ วดัมิง่เมอืง 
ถนนคนเดนินา่น (กาดขว่งเมอืงนา่น) 
รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

พกัโรงแรมน า้ทองนา่น หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
นา่น – กรงุเทพฯ 

เชา้

เทีย่ง 
บา่ย 
ค ่า 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
เดนิทางกลับกรงุเทพฯ  
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่
รับประทานกว๋ยเตีย๋วรา้นดังทีน่ครสวรรค ์
เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 



 

วนัแรกของการเดินทาง  

(พฤหสัฯ ที่ 28 มกราคม 2564) 

กรุงเทพฯ – พษิณุโลก – วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวหิาร (พระพทุธชินราช) – 

วดัพระธาตชุ่อแฮ ่จ. แพร่ 
 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทร ีฝัง่คิงพาวเวอร ์

 เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกก่อนเดนิทาง 

06.30 น. นาํคณะออกเดนิทางสู่ จงัหวดัพษิณุโลก  

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

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัทีห่อ้งอาหาร จ.พษิณุโลก 

ช่วงบ่าย นาํทุกท่านกราบนมสัการ หลวงพ่อพระพุทธชินราซ ณ วดัพระศรีรตันมหาธาตุวรมหาวิหาร  หรือชื่อที่เรียกกนั

ท ัว่ไปว่า “วดัใหญ่” ต ัง้อยู่ที่ ถนนพทุธบูชา ริมฝัง่แม่นํา้น่าน ดา้นทศิตะวนัออก ตรงขา้มกบัศาลากลางจงัหวดัพษิณุโลกเป็น

พระอารามหลวงช ัน้เอก ชนิดวรมหาวหิาร เป็นที่รูจ้กัโดยท ัว่ไปในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่

ไดร้บัการยกย่องว่าสวยงามทีสุ่ดในประเทศไทย 

วดัพระศรีรตันมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวดัที่มปีระวตัิยาวนานมาตัง้แต่สมยักรุงสุโขทยั มสีถาปตัยกรรม ศิลปกรรม และ

ประตมิากรรมทีง่ดงามยิง่ ถอืไดว้่าเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมอนัล ํา้ค่าของเมอืงพษิณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัแพร่  

(วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวหิาร พษิณุโลก – วดัพระธาตชุ่อแฮ ่แพร ่ระยะทาง 180 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง 30 นาท)ี 

จากนัน้ นาํท่านไปสกัการะ “วดัพระธาตชุ่อแฮ” ซึ่งเป็นพระอารามหลวง เป็นพระธาตุประจาํปีเกิดปีขาลของชาวลา้นนา เป็น

ปูชนียสถานอนัศกัดิ์สิทธิ์ คู่บา้นคู่เมืองแพร่ ตามตาํนานกล่าวว่าสรา้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1879-1881 ในสมยัพระมหาธรรม

ราชาธริาช (ลไิท) พระธาตชุ่อแฮ เป็นเจดียท์ี่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซา้ยของพระพทุธเจา้  

เป็นเจดียท์รงแปดเหลีย่มย่อมมุไมส้ิบสองศิลปะเชียงแสนสูง 33 เมตร ฐานสี่เหลีย่ม กวา้งดา้นละ 11 เมตร สรา้งดว้ยอิฐ 

โบกปูนหุม้ดว้ยแผ่นทองเหลอืงลงรกัปิดทอง 

 

 

 

 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ที่หอ้งอาหาร 

ที่พกั พกัคา้งคืนที ่โรงแรมภมิูไทยการเ์ดน้ท ์ หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Wat_Phra_Si_Rattana_Mahathat,_Phitsanulok_(I).jpg


 

วนัที่สองของการเดินทาง  

(ศกุรท์ี่ 29 มกราคม 2564) 

จ. แพร ่: พพิธิภณัฑบ์า้นคุม้วงศบ์รุ ี

จ. น่าน : วดัศรมีงคล – กาแฟบา้นไทลื้อ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ช่วงเชา้ นาํท่านไปชม “พิพิธภณัฑบ์า้นคุม้วงศบ์ุรี” หรือ “บา้นวงศบ์ุรี” อาคารสีชมพูโดดเด่นอายุกว่า 100 ปี คุม้หลงัน้ี

อาคารแบบไทยผสมยุโรป สชีมพูอ่อน เป็นเรือนไมส้กัทองขนาดใหญ่ 2 ช ัน้ทรงไทยลา้นนาผสมยุโรป ประดบัตกตกแต่ง

ลวดลายดว้ยไมฉ้ลุทีเ่รยีกว่าลาย  “ขนมปงัขงิ” ตามความนิยมกนัในรชักาลที่ 5 ดา้นในประกอบดว้ยหอ้งที่น่าสนใจ คือหอ้ง

ของแม่เจา้บวัถา หอ้งรบัแขก หอ้งนอน ซึ่งแต่ละหอ้งมขีา้วของเครื่องใชต่้างๆ อาท ิตู ้เตียงนอน โตะ๊ เกา้อี้  โตะ๊เครื่องแป้ง 

ถว้ยชาม เครื่องเงนิ กาํปัน่เหลก็ อาวุธโบราณ พระพทุธรูปโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัน่าน 

 (คุม้วงศบ์รุ ีจ. แพร่ – ตวัเมืองน่าน  = ระยะทาง 117 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

 ถงึตวัเมืองน่าน และเดนิทางต่อไปอ าเภอปวั เพือ่ไปรบัประทานอาหารกลางวนั 

 (น่าน – ปวั = ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีห่อ้งอาหาร 

ช่วงบา่ย นาํท่านสู่ “กาแฟบา้นไทลื้อ” ซึ่งเป็นแลนดม์ารค์หลกัของเมอืงน่าน ดว้ยววิสวย ๆ ที่ท่านสามารถถ่ายรูปกบัทุ่งนา

ได ้รา้นกาแฟบา้นไทลื้อ อยู่ที่อาํเภอปวั จงัหวดัน่าน เป็นรา้นกาแฟของรา้นลาํดวนผา้ทอ รา้นขายของที่ระลกึและผา้ทอไทลื้อ 

ผา้ทอนํา้ไหล ลายโบราณชื่อดงัแห่งปวั อาํเภอปวัถือว่าเป็นอาํเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและ

วฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการแต่งกายแบบพื้นบา้น ไดแ้ก่ผา้ทอไทลื้อ นบัว่าเป็นเอกลกัษณ์อย่าง

หน่ึงของอาํเภอน้ี ผา้ทอส่วนใหญ่เมือ่ทอมาแลว้กม็กีารจาํหน่ายเป็นผลติภณัฑช์มุชน 

 

 

 

 

 

  

 (กาแฟบา้นไทลื้อ – วดัศรีมงคล) = ระยะทาง 13 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 17 นาท)ี 

 จากนัน้ นําท่านสู่ “วดัศรีมงคล” ตัง้อยู่ที่ตาํบลยม อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เป็นวดัเก่าแก่ที่ไดร้บัพระราชทาน

วสุิงคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆท์ีม่ชีื่อทีสุ่ดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ กง๋ บรเิวณดา้นหลงัวดัมลีานชมววิมทีศันียภาพที่ 

งดงาม มองเหน็ทุ่งนาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลบัซบัซอ้น บรเิวณนาขา้วมทีีพ่กัและรา้นกาแฟฮกัน่าน มี 



 

สะพานไมไ้ผ่เชื่อมจากตวัวดัสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได ้โดยทางวดัไดจ้ดัทาํเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลายจุด  

รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทย ๆ ใหพ้กัผ่อนหย่อนใจ ภายในวดัมสีิ่งที่น่าสนใจ ท ัง้วหิารหลวงที่มภีาพจิตรกรรมฝาผนงั

อนังดงาม โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่วดัภูมนิทร์

และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน รวมถงึพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัส ีซึง่รวมรวมของโบราณต่างๆ ใหไ้ดช้ม 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ที่หอ้งอาหาร 

ที่พกั พกัคา้งคืนที่ “โรงแรมน ้ าทอง น่าน” หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง  

(เสารท์ี่ 30 มกราคม 2564) 

ดอยเสมอดาว – เสาดินนานอ้ย – รา้นเฮอืนฝ้ายแม่จ าปี – วดัพระธาตแุช่แหง้ – 

นัง่รถรางชมเมือง – วดัภมูินทร ์– วดัมิ่งเมือง – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

 (น่าน – ดอยเสมอดาว = ระยะทาง 75.6 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท)ี 

ช่วงเชา้ นาํท่านเดินทางสู่ “ดอยเสมอดาว” อยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มสีภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มเีทอืกเขา

สูง สลบัซบัซอ้น วางตวัในแนวทศิเหนือ-ใต ้เป็นป่าตน้นํา้ลาํธาร ที่สาํคญัของแม่นํา้น่าน ซึ่งเป็นแหล่งนํา้ที่สาํคญัของคนใน

จงัหวดั มพีนัธุไ์มท้ี่สาํคญัหลายอย่าง และเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสตัวป่์า มจีุดเด่นทางธรรมชาติที่มทีวิทศันท์ี่สวยงาม ซึ่ง

ทาํใหอุ้ทยานแห่งน้ีมแีหล่งท่องเที่ยวหลากหลายแห่ง เช่น เสาดินและคอกเสอื ปากนาย แก่งหลวง จุดชมทวิทศันด์อยผาชู ้

ทวิทศันท์ ัง้สองฝัง่แมน่ํา้น่าน จดุชมววิ ดอยเสมอดาว และ ผาหวัสงิห ์

 

 

 

 

 

 

 (ดอยเสมอดาว – เสาดินนานอ้ย = ระยะทาง 19 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี 

จากนัน้ นาํท่านออกเดินทางสู่ “เสาดินนาน้อย” มลีกัษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรงัสแีดงปนสม้ รูปทรงต่าง ๆ 

กนัไป บา้งเป็นแท่งแหลม บา้งเป็นแท่งมนกลม แลว้แต่จะจินตนาการใหเ้ป็นรูปอะไร กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ 

คลา้ยกบัแพะเมอืงผีที่ จ. แพร่ โดยมป่ีาเต็งรงัขึ้นอยู่กระจดักระจาย สนันิษฐานว่าเสาดินนานอ้ยม ีอายุประมาณ 30,000-

10,000 ปีและเคยเป็นกน้ทะเลมาก่อน นอกจากน้ียงัคน้พบกาํไลหนิและขวานโบราณทีน่ี่ (ปจัจบุนัเกบ็รกัษาอยู่ที่ 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตน่ิาน) แสดงใหเ้หน็ว่าบรเิวณน้ีอาจเคยเป็น แหลง่อาศยัของ มนุษยยุ์คหนิเก่า 

 

 

 

 



 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัทีร่า้นอาหาร 

(นานอ้ย – พระธาตแุช่แหง้ = ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ช่วงบ่าย นาํท่านสู่ “พระธาตุแช่แหง้” เดิมเป็นวดัราษฎร ์ปจัจุบนัเป็นพระอารามหลวง ประดิษฐานอยู่ ณ อาํเภอภูเพียง 

จงัหวดัน่าน อยู่ห่างจากตวัเมอืงออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร องคพ์ระธาตุต ัง้อยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย ๆ เป็นสีทองสุกปล ัง่

สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล เน่ืองจากสูงถึง 2 เสน้ เป็นอนุสรณ์ของความรกัและความสมัพนัธร์ะหว่างเมอืงน่านกบัเมอืง

สุโขทยัในอดตี 

 

 

 

 

 

และนําท่านไป “นัง่รถพ่วงชมเมืองน่าน” ซึ่งอยู่ตรงขา้มกบัวดัภูมินทร์ รถจะเริ่มวิ่งออกไปยงัสี่แยกข่วงเมือง โดยผ่าน

สถานที่ต่าง ๆ เช่น วดัพระธาตุชา้งคํา้วรวหิาร วดัหลวงกลางเวยีงอีกแห่งที่มเีจดียส์ทีองอร่าม มฐีานเป็นชา้งลอ้มคํา้ไว ้ใน

วิหารประดิษฐานพระเจา้หลวง พระประธานที่มีพุทธลกัษณะงดงามผสมผสานเอกลกัษณ์ช่างเมอืงน่านกบัช่างสุโขทยัไว ้

ดว้ยกนั ผ่านอุโมงคต์น้ไม ้พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ น่าน เสาหลกัเมอืงน่าน หรือที่เรียกกนัว่าเสามิง่เมอืง เป็นตน้ โดยใช ้

เวลาชมรอบเมอืงประมาณ 45 นาท ี

 

 

 

 

 

 จากนัน้ นาํท่านสู่ “วดัภมิูนทร”์ ตัง้อยู่ทีบ่า้นภมูนิทร ์อาํเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ใกลก้บัพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตน่ิาน 

เดิมชื่อ “วดัพรหมมินทร”์ เป็นวดัที่แปลกกว่าวดัอื่น ๆ คือ โบสถแ์ละวิหารสรา้งเป็นอาคารหลงัเดียวกนัประตูไมท้ ัง้สี่ทิศ 

แกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมอืลา้นนาสวยงามมาก นอกจากน้ีฝาผนงัยงัแสดงถงึชีวติและ วฒันธรรมของยุคสมยัที่ผ่านมา  

ตามพงศาวดารของเมอืงน่าน วดัภูมนิทรส์รา้งขึ้นเมือ่ประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจา้เจตบุตรพรหมมนิทร ์เจา้ผูค้รอง 

เมอืงน่านไดส้รา้งขึ้นหลงัจากที่ครองนครน่านได ้6 ปี มปีรากฏในคมัภรีเ์มอืง เหนือว่าเดิมชื่อ “วดัพรหมมนิทร”์ ซึ่งเป็นชื่อ

ของเจา้เจตบตุรพรหมมนิทรผู์ส้รา้งวดัแต่ตอนหลงัชื่อวดัไดเ้พี้ยนไปจากเดิมเป็น “วดัภมูนิทร”์ 

 

 

 

 

 

และนาํท่านสู่ “วดัม่ิงเมือง” ตัง้อยู่ในตวัเมอืงน่าน เป็นทีป่ระดษิฐานเสาหลกัเมอืงของจงัหวดัน่าน สิ่งที่งดงามโดดเด่นของวดั

มิง่เมอืงที่ตอ้งทาํใหเ้ราตอ้งหยุดสตัน้ คือ ลวดลายปูนปัน้ที่ผนงัดา้นนอกของพระอุโบสถ มคีวามสวยงามวจิิตรบรรจงมาก



 

เป็นฝีมอืตระกูลช่างเชียงแสนซึ่งมคีวามวจิิตรงดงามมาก ภายในมภีาพจิตรกรรมฝาผนงัแสดงใหเ้ห็นวถิีชีวิตของชาวเมอืง

น่าน 

 

 

 

 

 

 

กอ่นม้ือค า่ ขอน าท่านไปเดินเล่นที่ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน บริเวณถนนผากองดา้นขา้งวดัภูมนิทร ์ถนนคนเดินกาด

ขว่งเมอืงน่าน จะมเีฉพาะวนัเสารอ์าทติยเ์ท่านัน้ เป็นถนนคนเดินที่เนน้ขายอาหาร มตี ัง้แต่ท ัว่ไปจนถงึอาหารทอ้งถิ่นใหเ้ลอืก

รบัประทานและหลากหลาย สามารถซื้ออาหารแลว้เขา้ไปนัง่ไดต้รงลานหนา้วดัภมูนิทร ์โดยมบีริการเสื่อและขนัโตกสาํหรบันัง่

รบัประทานอาหาร อีกท ัง้มสีนิคา้จากรา้นคา้ต่าง ๆ จากเมอืงน่านไม่ว่าจะเป็นงานฝีมอื เสื้อผา้ และของฝากของที่ระลกึ เช่น 

รูปภาพปู่มา่นย่ามา่น (กระซบิรกั), เสื้อยดืลายต่าง ๆ 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ที่หอ้งอาหาร 

ที่พกั พกัคา้งคืนที่ “โรงแรมน ้ าทอง น่าน” หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง  

(อาทติยท์ี่ 31 มกราคม 2564) 
น่าน – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

09.00 น. เชญิคณะพรอ้มกนัทีล่อ็บบี้ เพือ่เชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรม เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 (น่าน – เด่นชยั = ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงครึ่ง) 

12.00 น. แวะรบัประทานอาหารกลางวนั ทีร่า้นอาหารในอาํเภอเด่นชยั 

 ช่วงบา่ย นาํท่านเดนิทางต่อเพือ่กลบัสู่กรุงเทพฯ 

 (เด่นชยั – นครสวรรค ์= ระยะทาง 290 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 45 นาท)ี 

16.00 น. แวะรบัประทานกว๋ยเตีย๋วลูกชิ้นปลาเจา้อร่อย ทีน่ครสวรรค ์

  (นครสวรรค ์– กรุงเทพฯ = ระยะทาง 250 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 19.30 น. ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ. 

 



 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัที่เดินทาง 

ราคา (บาท/ท่าน) 

ผูเ้ดินทาง 8 ท่านต่อรถตู ้

มกราคม 2564 28 - 31 8,900.- 

 
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 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น  ค่าโทรศพัท ์ ซกัรดี มนิิบาร ์ และอื่น ๆ ทีผู่เ้ดนิทางส ัง่เอง 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจองและส ารองที่นัง่ 

1. เมือ่ทาํการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิ    

ของท่าน  

2. ชาํระมดัจาํท่านละ 5,000 บาท ภายใน  3 วนัหลงัการจอง เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง ถอืว่าท่านไดท้าํการสาํรองที่น ัง่เสร็จสมบูรณ ์     

โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด 

3. การชาํระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ กรุณาชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 45 วนั หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาที่บริษทักาํหนด      

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทาง และขอสงวนสทิธิ์ไมส่ามารถคืนเงนิมดัจาํใหท่้านไดไ้มว่่ากรณีใดก็ตาม 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

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

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

3. แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง นอ้ยกว่า 15 วนั  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์คืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมดทกุกรณี 
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หมายเหต ุ:  

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีร่้วมเดนิทางไมถ่งึตามทีก่าํหนดไว ้

2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่านํา้มนัขึ้นก่อนการเดนิทาง หรือมกีารปรบัราคาค่านํา้มนัและภาษี

นํา้มนั 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามความ

เหมาะสมของสถานที่และเวลา ท ัง้น้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสิ่งสาํคญั หรือเกิดเหตุสุดวิสยั       

จนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

มคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , ภยัธรรมชาติ, การยกเลกิเที่ยวบนิ, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, 

การก่อจราจล ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้ น หากสิ่งของที่มีค่าเกิดการสูญหาย อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผูเ้ดินทาง ,            

เกดิการโจรกรรม, อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางไปพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์     

ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

7. เมือ่ท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือชาํระค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไข และ

ขอ้ตกลงของหมายเหตทุ ั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 หอ้งอาหารของโรงแรมใหบ้รกิารอาหารประจาํ
ภาคและอาหารนานาชาต ิโดยนําเอาวตัถดุบิในทอ้งถิน่มาใชใ้นการปรงุอาหาร 

 
 

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 

 

       

 
NAMTHONGNAN HOTEL 

ทีอ่ยู ่: 321 หมู่ 6 ต.ดู๋ใต ้อ.เมอืงน่าน จงัหวดัน่าน 55000  โทรศพัท:์ +66 54 775 777 
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“สมัผสัความแตกตา่งทีล่งตวั ระหวา่งธรุกจิกบัการพกัผอ่น แบบสบายๆ ใจกลางเมอืงน่าน” 
 
สะดวกกบัการเดนิทางสู่จุดท่องเทีย่วไดโ้ดยง่าย พกัผ่อนในบรรยายกาศปลอดโป่งสบายกบัหอ้งพกัทีท่นัสมยั ตกแต่งภายใน
หลากหลายรูปแบบ พรอ้มสิง่อํานวยความสะดวกครบครนั การออกแบบอาคารทีโ่ดดเด่นทนัสมยัดว้ยหลงัคาโคมเปิด ปิด
อตัโนมตั ิคั่นกลางดว้ยสระว่ายนํ้าและบ่อปลาคารฟ์เพิม่ความเพลดิเพลนิภายในอาคารประกอบดว้ยรา้นอาหารและคอฟฟ่ีซ็
อป พรอ้มบรกิารดว้ยมติรไมตร ี

 


