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1. วันแรกของการเดินทาง                        กรุงเทพฯ – น่าน 

 
 
 
 
 
 

  

05.30 น. สมาชิกพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ทางเข้าประตทูี่ 9 - 10  
   (กรุณาน า บัตรประชาชน ติดตัวไปด้วย)  
   เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก       บริการอาหารเช้าบนเคร่ือง 
 07.30 น.  ออกเดินทางสูจ่งัหวดัน่าน โดย สายการบินแอร์เชีย เที่ยวบิน FD ………  
 08.50 น. ถึง ท่าอากาศยานน่าน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศน าท่านชมภาพเขียนในต านานที่ วัดหนองบัว  

จากนัน้เดินทางสูอ่ าเภอท่าวงัผา ชม วัดศรีมงคล เป็นวดัที่อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมของท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี มีทิวทศัน์ที่ 
สวยงามเป็นธรรมชาติและเป็นจดุที่สามารถมองเห็นวิวยอดดอยภคูา นอกจากนัน้ภายในวดัยงัได้ตกแต่งสถานที่มีมมุให้ท่าน 
ได้ถ่ายรูปสวยๆ มร้ีานกาแฟและสินค้าของชาวบ้านมาจ าหน่ายให้เลือกซือ้กนัด้วย  

 อาหารกลางวนัที่ ... 

 
                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

ชมพูภูคา น่าน   เดินทาง  

 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

5-7 มีนาคม 2562 

12-14 มีนาคม 2562 
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หลงัอาหารแวะชมและเลือกซือ้ผ้าพืน้เมืองที่ ร้านล าดวนผ้าทอ จากนัน้ชม วัดภูเก็ต เป็นชื่อที่ตัง้ขึน้ตามชื่อหมู่บ้าน จดัเป็น
วดัที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม ด้านหลงัวดัติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ใน
ยามเช้าวดัภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึน้ที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองน่าน ด้านล่างวดัมีแม่น า้ไหลผ่านเป็นล าธารให้
ฝงูปลาและสตัว์น า้อยู่อาศยั  ทางวดัจึงจดัให้เป็นเขตอภยัทานส าหรับท่านที่มาเที่ยวชมสามารถให้อาหารจากลานข้างบน
ผ่านท่อไหลลงไปให้กบัฝงูปลาได้ ภายในวดัมีอโุบสถทรงล้านนาประยุกต์จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ ประดิษฐาน "หลวงพ่อ
แสนปัว หรือ หลวงพ่อพทุธเมตตา" ที่ศกัด์ิสิทธ์ิ จากนัน้แวะชมเคร่ืองเงินที่ ดอยซิลเวอร์แฟคตอร่ี 
อาหารค ่าที่ ....... 
ที่พกั    โรงแรมน่านบตูิก ( พกั 2 คืน) 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

2. วันที่สองของการเดินทาง                    อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู ่อทุยานแห่งชาติดอยภคูา น าท่านชม ดอกชมพภูคูา เป็นดอกไม้หายากซึง่จะออกดอกบานเพียงปีละครัง้เท่านัน้ 
ในช่วงระหว่างเดือนกมุภาพนัธ์ – เดือนมีนาคมของทกุปี ซึง่ปีนีก้็เร่ิมออกดอกอวดโฉมให้ได้ชมกนัแล้วบริเวณริมถนน
เส้นทางปัว – บ่อเกลือ   
อาหารค ่าที่ .....บ่อเกลือวิว 
หลงัอาหารน าท่านชม สถานทีผ่ลิตเกลือบนภเูขา ที่เรียกกนัว่า เกลือสินเธาว์  เพื่อบริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้ บ่อเกลือ
แห่งนีม้ีมาแต่โบราณสง่ขายทัง้กรุงสโุขทยั  เชียงใหม่ หลวงพระบาง เชียงตงุ สิบสองปันนา ฯลฯ ก่อนนีม้ีบ่อเกลือหลายบ่อ
แต่ปัจจบุนัได้แห้งไปเกือบหมดเหลือเพียงสองบ่อซึง่ตัง้อยู่ที่บ้านบ่อหลวง ชมขัน้ตอนการท าและเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ตาม
อธัยาศยัเป็นการอดุหนนุชาวบ้าน น าท่านชมและเลือกซือ้สนิค้าพืน้เมืองที่ ร้านจางตระกลู  
อาหารค ่าที่ ..... 
หลงัอาหารพลาดไม่ได้กบัขนมหวานขึน้ชื่อ บวัลอยปา้นิ่ม 
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3. วันที่สามของการเดินทาง                          น่าน – กรุงเทพฯ           

 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

สักการะ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี สร้างเพื่อบรรจุพระบรม
สารีริกธาตซุึ่งได้มาจากกรุงสโุขทยักราบไหว้ขอพรตามอธัยาศยั  จากนัน้น าท่านชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นแหล่งรวมศิลปะ
และวฒันธรรมของจงัหวดัน่าน ก่อตัง้และด าเนินการโดยศิลปินชาวน่าน คุณวินยั ปราบริป ูภายในจดัแสดงภาพจิตรกรรม 
ประติมากรรมต่างๆ รวมถึงภาพวาดส าคญัของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เก่ียวกบัเมืองน่านก็มี
จดัแสดงไว้ที่นี่ด้วยบรรยากาศร่มร่ืนโอบล้อมด้วยธรรมชาติ  

อาหารกลางวนัที่ .... 
ชมบรรยากาศโดยรอบเมืองน่าน และชมวัดต่างๆ อาทิ วัดภูมินทร์ เป็นวัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มี พระอุโบสถทรง
จตรุมขุ มีพระประธานจตรุพกัตร์กับนาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอโุบสถเทินไว้กลางล าตวั กรมศิลปากรได้สนันิษฐาน
ว่าเป็นพระอุโบสถจตรุมุขหลงัแรกของประเทศไทย วดัพระธาตุช้างค า้วรวิหาร มีเจดีย์ช้างล้อมทรงสโุขทยั  วดัมิ่งเมือง มี
อุโบสถเป็นสีเงินเหมือนวัดร่องขุ่นในจังหวัดเชียงรายและมีศาลหลักเมืองประดิษฐานที่วัดนีด้้วยกราบไหว้ขอพรตาม
อธัยาศยั และตรงข้ามกนัก็มี วดัศรีพนัต้น ซึง่เป็นวดัที่มีอโุบสถสีทองทัง้หลงัสวยงามมาก  
จากนัน้น าชมเคร่ืองเงินเมืองน่านที่ ศนูย์เคร่ืองเงินชมพภูคูา  
อาหารเย็นที่ ร้านรันเวย์ 
สมควรแก่เวลาเดินทางสูส่นามบินตรวจเช็คสมัภาระก่อนท าการเช็คอิน 
16.55 น  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD ……… 

20.10 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ รับสมัภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วนถกูต้อง 
  เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 

 
หมายเหตุ   ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ  

   

@ ผู้ใหญ่ (6 – 7 ท่าน)     ท่านละ  16,200.- บาท 

@ ผู้ใหญ่ (8 – 9 ท่าน)     ท่านละ  14,700.- บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม      1,800.- บาท 
 

*** หมายเหตุ  กรณีจองตั๋วเครื่องบินเอง หัก  5,000 บาท 

 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  ค่าตัว๋สายการบินนกแอร์ ไป – กลบั กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)  –  น่าน   
        (น า้หนกักระเป๋าท่านละ 20 กิโลกรัม) 

   2.  รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ 
   3.  ที่พกัตามที่ระบ ุ(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
   4.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
   6.  ประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท   
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท 
           -  เด็กอาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และผู้ใหญ่อาย ุ76 – 85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนั 

               -  ผู้ เอาประกนัภยัอายเุกิน 85 ปี (ไม่คุ้มครอง) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 
        7. มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์            

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  21 วนัก่อนการเดินทาง  

การยกเลิก  1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15 วนั หกัค่าบริการ 50 % 

   2. ยกเลิกในวนัเดินทางหรือ น้อยกว่า 7 วนั หกัค่าบริการ 100 % 
 
 

      ติดต่อ  :    ต๋อม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

