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สมัผสัความสวยงามทางธรรมชาติและศิลปวฒันธรรม 

จงัหวดัน่าน  

4 วนั 3 คืน 

เดินทางโดย สายการบินไทยสมายล ์

วนัท่ี 19-22 ธนัวาคม 2563 
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09.00น.          คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ

ช้ัน 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์ D 
 โดย สายการบินไทยสมายล์ เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับดูแลด้าน

เอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง  

10.55น. ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานน่านโดยสายการบนิไทยสมายล ์

เท่ียวบินท่ี WE154 

12.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่าน รบัสัมภาระและน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั
เมืองน่าน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเสนียน ริมน า้น่าน 
 น าคณะเดินทางไปยงัอ าเภอเชียงกลาง 
 จิบกาแฟท่ีรา้นบา้นไทลือ้ เลือกซือ้ผา้ทอพืน้เมืองอันเล่ืองลือ เป็นของฝาก

จากทอ้งถ่ิน 
 วัดหนองแดง หรือ วัดไทลือ้ เป็นวดัท่ีสรา้งมานานกว่า 200 ปี แต่ยงัคงมี

ความสมบูรณท์างดา้นศิลปกรรม อาจเป็นเพราะแรงศรทัธาของชาวเมือง
น่าน ท่ีช่วยกนัท านบุ  ารุงปฏิสงัขรณม์าโดยตลอด ซึ่งสนันิษฐานว่าแต่เดิมวดั
หนองแดง ถูกสร้างขึน้จากความศรัทธาของ  ชาวไทลื้อ และ ชาวไท
พวน ตัง้แต่เม่ือปี พ.ศ.2330 

 พระธาตุจอมกิตติ  ตัวพระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาอย่างสง่างาม สามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล มีสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม รายล้อมไปด้วย
บรรยากาศของทุ่งนาและภูเขา พระธาตุแห่งนี ้เป็นท่ีเคารพนับถือของ
ชาวบา้น ดว้ยภายในบรรจพุระเกศาของพระพทุธเจา้ โดยจะมีชาวบา้นแวะ
เวียนขึน้มาไหวพ้ระท าบญุไม่ขาดสาย บรเิวณวดัยงัมีจดุชมวิวนาขา้ว สวย ๆ 
อีกดว้ย 

 น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ักแสงทองรีสอรท์ หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัเสารท่ี์ 19 ธนัวาคม 2563 

กรงุเทพฯ-เชียงกลาง 
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ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารในรีสอรท์ 

 
 

 
  

 
 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

       เดินทางสู่ดอยภคูา ตัง้อยู่ท่ี อุทยานแหง่ชาตดิอยภูคา โดยครอบคลมุพืน้ท่ี
ใน 8 อ าเภอ คือ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ  าเภอทุ่งชา้ง อ าเภอเชียงกลาง 
อ าเภอปัว อ าเภอท่าวงัผา อ าเภอสนัติสขุ อ าเภอแม่จรมิ และอ าเภอบ่อเกลือ 
มีพืน้ท่ีประมาณ 1,065,000 ไร่ เป็นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่
ไพศาล ท่ีมีทัง้พืชพรรณและสตัวป่์าท่ีมีความส าคญัต่อระบบนิเวศน ์รวมทัง้
เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น า้หลายสาย เช่น แม่น า้น่าน ล าน า้ปัว ล าน า้วา้ ท่ี
คอยหล่อเลีย้งชีวิตของชาวจงัหวดัน่าน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่อเกลือวิว 
เขา้สู่อ  าเภอบ่อเกลือเป็นอ าเภอเล็กๆ มีช่ือเสียงในดา้นการท าเกลือบนภเูขา 
ชม บ่อเกลือโบราณ เป็นแหล่งผลิตเกลือโบราณ อายุกว่า 800 ปีการท า
เกลือโบราณท าดว้ยวิธีการต้ม โดยจะตักน า้เกลือขึน้จากบ่อมาพักไว้ใน
ภาชนะขนาดใหญ่ แล้วต้มในกระทะประมาณ 4-5 ชั่ วโมง ให้น า้ค่อยๆ 
ระเหยไปจนเกลือตกผลึก จากนัน้ตกัเกลือใส่ตะกรา้ท่ีแขวนไวเ้หนือกระทะ
เพ่ือใหส้ะเด็ดน า้ จนน า้ในกระทะใกลแ้หง้หมด จึงตกัน า้เกลือจากบ่อมาใส่
ลงไปใหม่ ท าแบบนีซ้  า้ไปมาเรื่อยๆ 
เดินทางผ่านเสน้ทางถนนลอยฟ้าท่ีขึน้ช่ือและเป็นท่ียอมรบัของนกัท่องเท่ียว
จากทั่วโลกในความสวยงามของทศันียภาพบนถนนสายนี ้

 

วนัอาทิตยท่ี์ 20 ธนัวาคม 2563 

ดอยภคูา-บ่อเกลือโบราณ 
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วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตั้งอยู่ท่ีต  าบลยม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เป็นวัด
เก่าแก่ท่ีไดร้บัพระราชทานวิสงุคามสีมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท่ี์มีช่ือ
ท่ีสุดของวัดนีคื้อ หลวงปู่ ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพท่ี
งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลบัซบัซอ้น 
บริเวณนาขา้วมีท่ีพกัและรา้นกาแฟฮกัน่าน มีสะพานไมไ้ผ่เช่ือมจากตัววัด
สามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได ้โดยบรเิวณลานชมวิว ทางวดัไดจ้ดัท าเป็น
ซุม้และจดุชมวิวใหถ่้ายภาพหลายจดุ 

 น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก น่านบูตคิ โฮเทล แอนด ์รีสอรท์หรือเทยีบเทา่ 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 
 

 
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมภาพจิตกรรมฝาผนงัอนัลือช่ือ ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ท่ี วัดภ ูมินทร์ 

เดิมช่ือ "วัดพรหมมินทร"์ เป็นวัดท่ีแปลกกว่าวดัอ่ืนๆ คือ โบสถ์ และวิหาร
สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งส่ีทิศ แกะสลักลวดลายโดย
ช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิตและ 
วฒันธรรมของยคุสมยัท่ีผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่านภาพปู่ ม่านย่า
ม่าน ซึง่เป็นค าเรยีกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทลือ้ในสมยัโบราณกระซบิสนทนากัน 
ผูช้ายสกัหมึก ผูห้ญิงแต่งกายไทลือ้อย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่นี ้
มีความประณีตมาก ภาพนีไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นภาพท่ีงามเป็นเย่ียมของ
วดัภมูินทร ์
จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุชา้งค า้วรวิหาร เดิมมีช่ือเรียกว่า "วัดหลวง" 
หรอื “วดัหลวงกลางเวียง” ตัง้อยู่ตรงขา้มพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติน่าน (หอ
ค า) สรา้งขึน้ในปีสมยัพระเจา้ปู่ แข็ง พ.ศ.1949 เป็นวดัหลวงในเขตนครน่าน 
เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพธีิส าคญัทางพทุธศาสนา และพธีิถือน า้พิพฒัน์

 

วนัจนัทรท่ี์ 21 ธนัวาคม 2563 

วดัภมิูนทร-์วดัม่ิงเมือง-พิพิธภณัฑส์ถาน 
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สตัยาในอดีตตามศิลาจารกึหลกัท่ี 74 ซึง่ถกูคน้พบภายในวดักล่าวว่า พญา
พลเทพฤาชยั เจา้เมืองน่านไดป้ฏิสงัขรณบ์รูณะวิหารหลวงเม่ือ พ.ศ. 2091 
ลกัษณะสถาปัตยกรรมของวดัพระธาตชุา้งค า้นี ้สะทอ้นใหเ้ห็นอิทธิพลของ
ศิลปะ สุโขทยั อาทิ เจดียท์รงลงักา (ทรงระฆงั) รอบฐานองคพ์ระเจดียก่์อ
อิฐถือปูนและป้ันเป็นรูปชา้งครึ่งตัว ดา้นละ 5 เชือก และท่ีมุมทั้งส่ีอีก 4 
เชือก ดคูลา้ยจะเอาหลงัหนนุ หรือ “ค า้” องคเ์จดียไ์ว ้ลกัษณะคลา้ยวดัชา้ง
ลอ้ม จงัหวดัสโุขทยั และถายในวิหารประดิษฐานพระพทุธรูปส ารดิยืนปาง
ประทานอภยั อายรุาวครึง่หลงัพทุธศตวรรษท่ี 19 ตรงกบัสมยัสโุขทยัตอน
ปลาย มีลกัษณะคลา้ยพระพทุธรูปปางประทานอภยัท่ีวดัราชธานี จงัหวดั
สโุขทยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮอืนฮอม 
จากนัน้ชมท่ีประดิษฐานเสาหลกัเมืองของจงัหวดัน่าน วัดมิ่งเมือง ลายปนู
ป้ันท่ีผนงัดา้นนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็น
ฝีมือตระกลูช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนงัแสดงใหเ้ห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างทอ้งถ่ินยุคปัจจุบนั 
และในบรเิวณวดัยงัเป็นท่ี ประดิษฐานเสาหลกัเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตรุมขุ 
ดา้นหนา้พระอโุบสถ เสาหลกัเมืองสงูประมาณ 3 เมตร ฐานประดบัดว้ยไม้
แกะลวดลาย ลงรกัปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตร ์

 หลงัจากนัน้พาทุกท่านไปชิมรา้นขนมช่ือดงัประจ าจงัหวดัน่าน มาน่านไม่
ควรพลาดดว้ยประการทัง้ปวง ขนมหวานป้านิ่มเจา้ของรา้นยืนขายเองหนา้
รา้น มีเมนยูอดฮิต คือ ไอติมบวัลอยไข่หวาน 
ชมวิวเมืองน่าน นมัสการพระธาตุเก่าแก่ ท่ี วัดพระธาตุเขาน้อย ความ
สวยงาม ภาพด้านหลังของ พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน 
พระพทุธรูปปางประทานพร สีทองอรา่ม 

ค ่า              รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารเฮอืนเจ้านาง 
                                             น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก น่านบูตคิ โฮเทล แอนด ์รีสอรท์หรือเทยีบเทา่ 
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เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้สกัการะ พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตคุู่บา้นคู่เมืองของชาวน่าน 
สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สรา้งขึน้เม่ือปี  
พ.ศ. 1891 เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีได้มาจากกรุงสุโขทัย เป็น
โบราณสถาน ท่ีงดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของลา้นนา 
หลังจากนั้น ถ่าย รูปสวยๆ พร้อมได้ความรู ้ เ ก่ียวกับประวัติ  และ                             
โบราณวัตถุชิน้ส  าคัญของเมืองน่านกันท่ี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 
ภาพของซุม้ลีลาวดี ท่ีขึน้เป็นแถวเรยีงราย 2 ขา้งทางเดิน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮอืนภูคา 
ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่าน เพ่ือเดินทาง
กลบักรุงเทพฯ 

    15.45 น. เดินทางกลบัสู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) โดยสายการบนิ 
ไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE159 

17.05น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ  
พรอ้มความประทบัใจ 

  

 

วนัองัคารท่ี 22 ธนัวาคม 2563 

พระบรมธาตแุช่แหง้ 
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ก าหนดเดนิทางวันที ่19-22 ธันวาคม 2563  
           

อัตราค่าบริการ   

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 23,900 บาท 

พักห้องเดีย่ว เพิม่ท่านละ 3,500 บาท 

เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปี (นอนพกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  เพิ่มเตียง) ส่วนลด ลด 1,000 บาท 
เด็กอายไุม่เกิน 2 - 6 ปี (นอนพกัรว่มกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมเ่พิ่มเตียง) ส่วนลด ลด 3,000 บาท 

 
***กจิกรรมและสถานทีท่อ่งเทีย่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 

อัตราค่าบริการรวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยดั ไป-กลบั  
- ค่าบรกิารน าเท่ียว และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ  
- ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ  
- ประกนัอบุตัิเหต ุวงเงิน 1,000,000.-บาท(ค่ารกัษาพยาบาลไม่เกิน 500,000.-บาท)  

**ตามเง่ือนไขกรมธรรม*์* 
อัตรานีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพเิศษ  

นอกเหนือรายการท่ีก าหนด 
- ค่าท าหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบการเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) 
- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ  

 

• การช าระเงนิ 

• ช าระเงนิค่ามัดจ า 10,000 บาท 

• ช าระเงนิส่วนทีเ่หลือภายใน 20 วันก่อนการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ : * ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลิกล่วงหนา้มากกว่า 30 วนัก่อนวนัเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 15-30 วนัก่อนวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายครึง่หนึ่งของค่าทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดินทางขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดของการเดินทาง 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ 

จะหกัเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรยีกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว ค่าปรบัการ
ยกเลิกท่ีพกัและบรกิารอ่ืนๆ 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว 
1. ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางล่าชา้ไม่อาจเรยีกรอ้งสิทธิใดๆ ได ้
2. หากท่านไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตามไม่อาจเรยีกรอ้งสิทธิใดๆ ได ้
3. บรษัิทในฐานะตวัแทน ไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆ ตอ่การบาดเจ็บ และสญูหายของทรพัยส์ิน หรอื

ค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัเกิดจากความล่าชา้ของท่าน 
4. กรณีเกิด อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน และ ปัญหาทางการเมือง ไม่อาจเรยีกรอ้งสิทธิ

ใดๆ ได ้
5. กรณีท่ีลกูคา้ลืมของหรอืท าของหล่นหายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรบัผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร ์หรอืของบรษัิทฯ หากแต่จะช่วยด าเนินการประสานงานใหอ้ย่างสดุความสามารถ  
 

กรุณาโอนเงนิมาที ่บัญช ีชือ่ “บริษัท อะราวดเ์ดอะเวลิด ์จ ากัด” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรงัสติ 196 – 0 – 8810 – 66 

ธนาคารกสกิรไทย สาขาการบนิไทย 046 – 8 – 4548 – 82 

ธนาคารกรุงศร ีสาขาถนนบางนา-ตราด 333-1-8385-71 
สอบถาม ส ารองทีน่ั่ง ยนืยันการโอนเงนิ ได้ที ่061-421-0110 และ 061-421-2680 

ด าเนินการโดย  บรษัิท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั 
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจทอ่งเทีย่วเลขที่ 11/09394 
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แบบฟอรม์การส ารองทีน่ั่ง ทริปน่าน 4 วัน 3 คนื วันที ่19-22 ธันวาคม 2563  
 

  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 23,900  บาท 
 พักห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 3,500  บาท 
 เดก็อายุต ่ากว่า 2 ปี (นอนพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เพิม่เตยีง) ส่วนลด  ลด 1,000 บาท 
 เดก็อายุไม่เกิน 2 - 6 ปี (นอนพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เพิม่เตยีง) ส่วนลด  ลด 3,000 บาท 
1. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ Surname__________________________________ 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________________________________________________  
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรดระบุ_____________________________________________ 

2. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ Surname__________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรดระบุ_____________________________________________ 
 
3. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ Surname__________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรดระบุ_____________________________________________ 
 
4. Name (Mr./Mrs./Miss) _______________________________ Surname__________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________________________________ 
 ทานเน้ือววั   ไม่ทานเน้ือววั    แพอ้าหาร: โปรดระบุ_____________________________________________ 
 
ท่านต้องการห้องพักแบบใด กรุณาระบุ :  
  TWIN / พกัคูส่องเตียง      DOUBLE / พกัคูเ่ตียงเดียว  SINGLE /พกัเด่ียว   TRP / พกัสามทา่นสามเตียง  
 
ชื่อผู้จอง โปรดระบุทุกข้อ:  คณุ____________________________________________________________________  
เบอรมื์อถือ _____________________________Email address: ___________________________________________ 
ท่ีอยู ่: __________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
** หมายเหตุ กรุณาช าระเงนิมัดจ า ภายใน 24 ชั่วโมงท่ีท าการจองมิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีอาจจะปลอ่ย
ท่ีนั่งวา่งใหก้บัทา่นท่ีพรอ้มช าระคา่มดัจ าก่อน และใหท้า่นท่ีไมพ่รอ้มวางมดัจ าเป็น Waiting list แทน ** 

 กรุณาส่งแฟกซ์ ใบจอง, ใบโอนเงิน, ส าเนาบัตรประชาชน มาที ่Fax: 02-019-8039 Email: aroundtheworld01234@gmail.com 

mailto:aroundtheworld01234@gmail.com

