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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด
Line ID: @chaitour

น่าน..กระซิบรัก ชมทะเลหมอกยามเช้า
อาทิตย์ที่ 27 - พุธที่ 30 กันยายน 2563

1. วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – น่าน

10.00 น.

สมาชิกพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ทางเข้าประตูท่ี …
(กรุ ณานา บัตรประชาชน ติดตัวไปด้วย)
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
11.40 น.
ออกเดินทางสูจ่ งั หวัดน่าน โดย แอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3552
12.55 น.
ถึง ท่าอากาศยานน่าน เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถตูป้ รับอากาศ เดินทางสูต่ วั เมืองน่าน
อาหารกลางวันที่ ...
15.00 น.
นาท่านเข้าที่พกั
ที่พกั น่านบูติครีสอร์ท (พัก 3 คืน)

ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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17.00 น.
นาชม วัดศรีพันต้ น สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผูค้ รองนครน่านแห่งราชวงศ์ภคู า (ครองน่านระหว่าง พ.ศ.
1950-1969) ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตัง้ เด่นเป็ นสง่ามีสีทองระยิบระยับ ด้านหน้ามีจิตรกรรมปูนปั้นที่อ่อนช้อยงดงาม
โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร ภายในวิหารมีการเขียนภาพลายเส้นพระประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติการกาเนิด
เมืองน่าน จากนัน้ นาท่านขึน้ ชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้ อย เป็ นปูชนียสถานที่สาคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามี
อายุรุน่ ราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง กลางลานปูนเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธมหาอุตมงคล- นันท
บุรีศรีเมืองน่าน
อาหารค่าที่ .......

2. วันที่สองของการเดินทาง

ชมทะเลหมอกที่ดอยเสมอดาว - น่าน

04.00 น.
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมพระอาทิตย์ขึน้ และทะเลหมอกที่ดอยเสมอดาว ที่น่ียงั สามารถชม
ผาหัวสิงห์ ได้อีกด้วย
07.30 น.
อาหารเช้าที่....
เดินทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้ อย ที่เกิดจากการกัดกร่อนทางธรรมชาติ โดยลมและนา้ แหว่งเว้าเป็ นรู ปทรง
แปลกตา ดูแล้วงดงามมาก จากนัน้ นาชม วัดบ่อแก้ ว ที่ อ.นาหมื่น ภายในวัดมีพระธาตุบ่อแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่บู า้ นคู่เมือง
ของอาเภอนาหมื่น ความโดดเด่น คือ เป็ นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา พระอุโบถมีสีขาวทัง้ หลังงดงามวิจิตรด้วย
ลวด ลายแกะสลักปูนปั้นประดับกระจกสีต่างๆ ด้านหลังวัดสามารถมองเห็นวิวของทุ่งนาเขียวขจี
เดินทางกลับ อ.เมือง
อาหารกลางวันที่ .....
ช่ วงบ่ าย ชมบรรยากาศโดยรอบเมือ งน่ าน และชมวัดต่างๆ อาทิ วั ดภู มิ นทร์ เป็ น วัด หนึ่ งเดีย วในประเทศไทยที่ มี
พระอุโบสถทรงจตุรมุข มีพระประธานจตุรพักตร์กับนาคสะดุง้ ขนาดใหญ่ แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางล าตัว กรม
ศิลปากรได้สนั นิษฐานว่าเป็ นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย
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พร้อมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังทรงคุณค่า วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร มีเจดียช์ า้ งล้อมทรงสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600
ปี ต่อด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาช้างดา” วัตถุโบราณสาคัญเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง มีอุโบสถเป็ นสีเงิน
เหมือนวัดร่องขุ่นในจังหวัดเชียงรายและมีศาลหลักเมืองประดิษฐานที่วดั นีด้ ว้ ยกราบไหว้ขอพรตามอัธยาศัย
อาหารค่าที่ .....
หลังอาหารพลาดไม่ได้กบั ขนมหวานขึน้ ชื่อ บัวลอยป้านิ่ม

3. วันที่สามของการเดินทาง

เที่ยวอำเภอปัว – จิบช็อคโกแลตที่ Cocoa Valley

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่อาเภอท่าวังผา นาชม วัดศรีมงคล เป็ นวัดที่อนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ได้เป็ นอย่างดี มีทิวทัศน์ท่ี
สวยงามเป็ นธรรมชาติและเป็ นจุดที่สามารถมองเห็นวิวยอดดอยภูคา นอกจากนัน้ ภายในวัดยังได้ตกแต่งสถานที่มีมมุ ให้
ท่านได้ถ่ายรูปและมีรา้ นกาแฟวิวหลักล้านเป็ นกาแฟที่ปลูกในจังหวัดน่านไว้บริการท่านที่ มาเยี่ยมเยือนอีกด้วย จากนัน้ ชม
และเลือกซือ้ ผ้าพืน้ เมือง อาทิ ผ้าทอไทลือ้ ผ้าทอนา้ ไหลลายโบราณของอาเภอปั วที่ ร้านลาดวนผ้าทอ
อาหารกลางวันที่ .....
เดินทางสู่ อ.ปั ว อาเภอเล็กๆ แสนโรแมนติก เหมาะกับการใช้ชีวิตเรียบง่าย และเงียบสงบ โดยพืน้ ที่สว่ นใหญ่เกือบทัง้ หมด
เป็ นทุ่งนา ช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ต้นข้าวกาลังเจริญเติบโต เขียวขจี สวยงามมาก สะกดทุกสายตาของผูม้ าเยือน
แน่นอน นอกจากธรรมชาติแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี ที่น่าสนใจไม่นอ้ ย นาชม วัดภูเก็ต เป็ นชื่อที่
ตัง้ ขึน้ ตามชื่อหมู่บา้ น จัดเป็ นวัดที่มีภูมิทศั น์และวิวที่สวยงาม ด้านหลังวัดติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็ น
ภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าวัดภูเก็ตเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขนึ ้ ที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองน่าน ด้านล่างวัดมี
แม่ นา้ ไหลผ่านเป็ นลาธารให้ฝูงปลาและสัตว์นา้ อยู่อาศัย ทางวัดจึงจัดให้เป็ นเขตอภัยทานสาหรับท่านที่มาเที่ยวชม
สามารถให้อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้ ภายในวัดมีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์จิตรกรรมฝา
ผนังสามมิติ ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปั ว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่ศกั ดิ์สิทธิ์
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จากนัน้ มาสัมผัสประสบการณ์การทาช็อคโกแลตแบบ Real Cocoa Experience ที่ Cocoa Valley จุดเด่นของที่น่คี ือการ
ทาช็อคโกแลตเอง จากต้นโกโก้ท่ีปลูกแบบอินทรีย ์ มาตรฐาน Earthsafe อินทรียว์ ิถีไทย ใช้เวลากว่า 3 ปี ในการดูแลต้น
โกโก้จนได้ผลโกโก้ และนามาผ่านกรรมวิธีตงั้ แต่ขนั้ ตอนการหมัก การตาก ใช้เวลากว่า 1 เดือนในการแปรรู ปเป็ นเมล็ด
โกโก้ แล้วมาแปรรูปเป็ นช็อคโกแลตแท้ 100 % ให้ท่านจิบช็อคโกแลตเย็นพร้อมขนมหวานแสนอร่อย เท่านัน้ ยังไม่พอ
มาสนุกสุดฟิ นกับการทา Chocolate Bar ที่เป็ นของตัวเอง เอากลับบ้านไปเป็ นของฝากได้อีกด้วย
สมควรแก่เวลา เดินทางกลับ อ.เมือง พาท่านไปเดินชิลๆ เพลินๆ เลือกซือ้ ของฝากพืน้ เมืองต่างๆ ที่ถนนคนเดิน
อาหารค่าที่ .....

4. วันที่สี่ของการเดินทาง

ทำ “ตุงค่าคิง” - สักการะพระธาตุแช่แห้ง – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่าน นั่ งรถราง ชมเมืองเก่า แวะชม โฮงเจ้ าฟองคา สร้างจากไม้สกั หลังใหญ่สไตล์ลา้ นนา บ้านเก่าอายุเกือบ200
ปี โฮงเจ้าฟองคาเป็ นบ้านของเจ้าฟองคา เชือ้ สายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผูค้ รองนครองค์ท่ี 62 คาว่า “ โฮง ” เป็ นคา
พืน้ เมืองล้านนา หมายถึง คุม้ หรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไท โฮงเจ้าฟองคาเป็ นบ้านไม้สกั ยกใต้ถุนสูง รู ปแบบ
ล้านนาโบราณ หลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบือ้ งดินขอ ประกอบด้วยเรือน 4 หลัง แบ่งเป็ นห้องต่างๆ ทัง้ นอน ห้องรับแขก
ห้องครัว ทัง้ หมดเชื่อมต่อกันด้วยนอกชานและทางเดิน บันไดทางขึน้ บ้านอยู่ดา้ นหน้ามีหลังคาคลุม สาหรับไม้สกั ที่ใช้
สร้างบ้านนัน้ ใช้วิธีการผ่าและซ้อมถากด้วยขวานและมีด การประกอบตัวบ้านจึงไม่ไ ด้ใช้ตะปู แต่จะใช้วิธีเจาะไม้และเข้า
ไม้โดยใช้สลักไม้
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จากนัน้ นาท่านไปชุมชนบ้านพระเกิด เพื่อเรียนรู แ้ ละทา “ตุงค่าคิง” คือ ตุงที่มีขนาดความยาว เท่ากับความสูงของผูท้ าตุง
ตามความเชื่อของชาวล้านนา เชื่อว่า การทา “ตุงค่าคิง” ทาเพื่อสะเดาะเคราะห์ หรือ สืบชะตา บาบัดทุกข์โศก โรคภัย
ภยันตราย ให้หมดไปจากตัวเรา นามาซึ่งความสุข ความเจริญรุง่ เรือง ประสบแต่สิ่งดีงาม
สักการะ พระธาตุแช่ แห้ ง พระธาตุค่บู า้ นคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี สร้างเพื่อบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุซ่งึ ได้มาจากกรุ งสุโขทัยกราบไหว้ขอพรตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านชม หอศิลป์ ริมน่ าน เป็ นแหล่งรวมศิลปะ
และวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ก่อตัง้ และดาเนินการโดยศิลปิ นชาวน่าน คุณวินยั ปราบริปู ภายในจัดแสดงภาพจิตรกรรม
ประติมากรรมต่างๆ รวมถึงภาพวาดสาคัญของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับเมืองน่านก็มี
จัดแสดงไว้ท่นี ่ดี ว้ ยบรรยากาศร่มรื่นโอบล้อมด้วยธรรมชาติ
อาหารกลางวันที่ ....
หลังอาหาร เดินทางสูส่ นามบินตรวจเช็คสัมภาระก่อนทาการเช็คอิน
16.15 น
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดย แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3557
17.25 น.
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ รับสัมภาระตรวจเช็คให้ครบถ้วนถูกต้อง
 เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ

กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ
@
@

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยว เพิม่

15,700.- บาท
2,700.- บาท

หมายเหตุ อัตราค่าบริการนี ้ ต้องมีผเู้ ดินทางไม่ต่ากว่า 12 ท่าน
อัตรานี้รวม

1.
2.
3.
4.
5.

รถตูป้ รับอากาศท่องเที่ยวน่าน ตามรายการ
ที่พกั พักห้องละ 2 ท่าน
อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชีย ดอนเมือง – น่าน – ดอนเมือง
ราคาท่านละ 4,000 – 7,000.- บาท
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
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เงื่อนไขการจอง

ยืนยันการเดินทางโดย ชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่ง สาเนาบัตรประชาชน
ค่าบริการส่วนที่เหลือ ชาระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง หรือ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2563
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 30 วัน หักค่าบริการตามที่เกิดขึน้ จริง
2. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน หักค่าบริการ 50 %
3. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน หักค่าบริการ 100 %
สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

สเปรย์แอลกอฮอล์ , Face shield , จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (Social distancing)
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด
โอนเข้าบัญชี นายศุภชัย ตันพันธุ ์
ธ. กรุ งศรีอยุธยา สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์
เลขที่ 800-9-77446-9
โอนแล้วกรุณาส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour / ส่งแฟกซ์มาที่ 0 2211 0119

ติดต่อ : 080 571 5551, 065 635 1997

Line ID : @chaitour

E-mail : domestic@chaitour.co.th

โทรสาร. 0 2211 0119

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

.

www.chaitour.co.th

