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1. วันแรกของการเดินทาง                  กรุงเทพฯ – น่าน 

 
 
 
 
 
 

 10.00 น. สมาชิกพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ทางเขา้ประตทูี่ … 
   (กรุณาน า บัตรประชาชน ติดตัวไปด้วย)  
   เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก         
 11.40 น.  ออกเดินทางสูจ่งัหวดัน่าน โดย แอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3552 
 12.55 น. ถึง ท่าอากาศยานน่าน เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตูป้รบัอากาศ เดินทางสูต่วัเมืองน่าน 
 อาหารกลางวนัที่ ... 
 15.00 น. น าท่านเขา้ที่พกั  

ที่พกั    น่านบตูิครีสอรท์ (พกั 3 คืน) 
 

 

น่าน..กระซบิรกั ชมทะเลหมอกยามเชา้ 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
   Line ID: @chaitour 

           อาทติยท์ี ่27 - พธุที ่30 กันยายน 2563  



น่าน |  2 

17.00 น. น าชม วัดศรีพันต้น สรา้งโดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่านแห่งราชวงศภ์คูา (ครองน่านระหว่าง พ.ศ. 
1950-1969) ภายในวดัมีวิหารที่สวยงาม ตัง้เด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยบั ดา้นหนา้มีจิตรกรรมปนูป้ันที่อ่อนชอ้ยงดงาม
โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร ภายในวิหารมีการเขียนภาพลายเสน้พระประวตัิของพระพทุธเจา้ และประวตัิการก าเนิด
เมืองน่าน จากนัน้น าท่านขึน้ชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปชูนียสถานที่ส  าคญัและเก่าแก่ สนันิษฐานว่ามี
อายรุุน่ราวคราวเดียวกบัพระธาตแุช่แหง้ กลางลานปนูเป็นที่ประดิษฐานพระพทุธรูปปางลีลา พระพทุธมหาอตุมงคล- นนัท
บรุีศรีเมืองน่าน 
อาหารค ่าที่ ....... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

2. วันที่สองของการเดินทาง  ช มท ะ เ ล หมอกท ี ่ ด อย เ ส มอดาว  -  น ่ า น            
  

04.00 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมพระอาทิตยข์ึน้และทะเลหมอกที่ดอยเสมอดาว ที่นี่ยงัสามารถชม 
ผาหวัสิงห ์ไดอ้ีกดว้ย 
07.30 น. อาหารเชา้ที่.... 
เดินทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ที่เกิดจากการกัดกร่อนทางธรรมชาติ โดยลมและน า้ แหว่งเวา้เป็นรูปทรง      
แปลกตา ดแูลว้งดงามมาก จากนัน้น าชม วัดบ่อแก้ว ที่ อ.นาหมื่น ภายในวดัมีพระธาตบุ่อแกว้ สิ่งศกัด์ิสิทธิ์คู่บา้นคู่เมือง
ของอ าเภอนาหมื่น ความโดดเด่น คือ เป็นวัดที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบลา้นนา พระอุโบถมีสีขาวทัง้หลงังดงามวิจิตรดว้ย      
ลวด ลายแกะสลกัปนูป้ันประดบักระจกสีต่างๆ ดา้นหลงัวดัสามารถมองเห็นวิวของทุ่งนาเขียวขจี 
เดินทางกลบั อ.เมือง 
อาหารกลางวนัที่ ..... 
ช่วงบ่าย ชมบรรยากาศโดยรอบเมืองน่าน และชมวัดต่างๆ อาทิ วัดภูมินทร์ เป็นวัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มี            
พระอุโบสถทรงจตุรมุข มีพระประธานจตุรพักตรก์ับนาคสะดุง้ขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไวก้ลางล าตัว กรม
ศิลปากรไดส้นันิษฐานว่าเป็นพระอโุบสถจตรุมขุหลงัแรกของประเทศไทย  
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พรอ้มชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัทรงคณุค่า วัดพระธาตุช้างค ้าวรวิหาร มีเจดียช์า้งลอ้มทรงสโุขทยั มีอายุเก่าแก่กว่า 600 
ปี ต่อดว้ย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาชา้งด า” วตัถุโบราณส าคญัเมืองน่าน   วัดมิ่งเมือง มีอุโบสถเป็นสีเงิน
เหมือนวดัรอ่งขุ่นในจงัหวดัเชียงรายและมีศาลหลกัเมืองประดิษฐานที่วดันีด้ว้ยกราบไหวข้อพรตามอธัยาศยั  
อาหารค ่าที่ ..... 
หลงัอาหารพลาดไม่ไดก้บัขนมหวานขึน้ชื่อ บวัลอยปา้นิ่ม 
 
 
 

  

 

 
 
 

 

3. วันที่สามของการเดินทาง  เที่ยวอำเภอปวั – จิบช็อคโกแลตที่ Cocoa Valley           

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู่อ  าเภอท่าวังผา น าชม วัดศรีมงคล เป็นวัดที่อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี มีทิวทัศนท์ี่
สวยงามเป็นธรรมชาติและเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวยอดดอยภูคา นอกจากนัน้ภายในวดัยงัไดต้กแต่งสถานที่มีมมุให้
ท่านไดถ้่ายรูปและมีรา้นกาแฟวิวหลกัลา้นเป็นกาแฟที่ปลกูในจงัหวดัน่านไวบ้ริการท่านที่มาเยี่ยมเยือนอีกดว้ย จากนัน้ชม
และเลือกซือ้ผา้พืน้เมือง อาทิ ผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน า้ไหลลายโบราณของอ าเภอปัวที่ รา้นล าดวนผา้ทอ 
อาหารกลางวนัที่ ..... 
เดินทางสู ่อ.ปัว อ าเภอเล็กๆ แสนโรแมนติก เหมาะกบัการใชช้ีวิตเรียบง่าย และเงียบสงบ โดยพืน้ที่สว่นใหญ่เกือบทัง้หมด
เป็นทุ่งนา ช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ตน้ขา้วก าลงัเจริญเติบโต เขียวขจี สวยงามมาก สะกดทุกสายตาของผูม้าเยือน
แน่นอน นอกจากธรรมชาติแลว้ ยงัมีแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม ประเพณี ที่น่าสนใจไม่นอ้ย น าชม วัดภูเก็ต เป็นชื่อที่
ตัง้ขึน้ตามชื่อหมู่บา้น จดัเป็นวดัที่มีภูมิทศันแ์ละวิวที่สวยงาม ดา้นหลงัวดัติดกับทุ่งนาที่กวา้งไกลพรอ้มดว้ยฉากหลงัเป็น
ภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเชา้วดัภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยข์ึน้ที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองน่าน ดา้นล่างวดัมี
แม่ น า้ไหลผ่านเป็นล าธารใหฝู้งปลาและสัตวน์  า้อยู่อาศัย  ทางวัดจึงจัดใหเ้ป็นเขตอภัยทานส าหรบัท่านที่มาเที่ยวชม
สามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบนผ่านท่อไหลลงไปใหก้ับฝูงปลาได ้ภายในวดัมีอุโบสถทรงลา้นนาประยุกตจ์ิตรกรรมฝา
ผนงัสามมิติ ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพทุธเมตตา" ที่ศกัด์ิสิทธิ์   
   
 
 
 
 

https://travel.mthai.com/region/169162.html
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จากนัน้ มาสมัผสัประสบการณก์ารท าช็อคโกแลตแบบ Real Cocoa Experience ที่ Cocoa Valley จดุเด่นของที่นี่คือการ
ท าช็อคโกแลตเอง จากตน้โกโกท้ี่ปลกูแบบอินทรีย ์มาตรฐาน Earthsafe  อินทรียวิ์ถีไทย ใชเ้วลากว่า 3 ปีในการดแูลตน้
โกโกจ้นไดผ้ลโกโก ้และน ามาผ่านกรรมวิธีตัง้แต่ขัน้ตอนการหมัก การตาก ใชเ้วลากว่า 1 เดือนในการแปรรูปเป็นเมล็ด
โกโก ้ แลว้มาแปรรูปเป็นช็อคโกแลตแท ้100 % ใหท้่านจิบช็อคโกแลตเย็นพรอ้มขนมหวานแสนอรอ่ย เท่านัน้ยงัไม่พอ  
มาสนกุสดุฟินกบัการท า Chocolate Bar ที่เป็นของตวัเอง เอากลบับา้นไปเป็นของฝากไดอ้ีกดว้ย 
สมควรแก่เวลา เดินทางกลบั อ.เมือง พาท่านไปเดินชิลๆ เพลนิๆ เลือกซือ้ของฝากพืน้เมืองต่างๆ ที่ถนนคนเดิน 
อาหารค ่าที่ ..... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

4. วันที่สี่ของการเดินทาง  ทำ “ตุงค่าคิง” - สักการะพระธาตุแช่แห้ง – กรุงเทพฯ           

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่าน น่ังรถราง ชมเมืองเก่า แวะชม โฮงเจ้าฟองค า สรา้งจากไมส้กัหลงัใหญ่สไตลล์า้นนา บา้นเก่าอายุเกือบ200
ปี  โฮงเจา้ฟองค าเป็นบา้นของเจา้ฟองค า เชือ้สายของเจา้อนนัตวรฤทธิเดชเจา้ผูค้รองนครองคท์ี่ 62  ค าว่า “ โฮง ” เป็นค า
พืน้เมืองลา้นนา หมายถึง คุม้ หรือที่อยู่อาศัยของเจา้นายลา้นนาไท  โฮงเจา้ฟองค าเป็นบา้นไมส้กัยกใตถุ้นสูง รูปแบบ
ลา้นนาโบราณ หลงัคาทรงจั่วมุงดว้ยกระเบือ้งดินขอ ประกอบดว้ยเรือน 4 หลงั แบ่งเป็นหอ้งต่างๆ ทัง้นอน หอ้งรบัแขก 
หอ้งครวั  ทัง้หมดเชื่อมต่อกันดว้ยนอกชานและทางเดิน บันไดทางขึน้บา้นอยู่ดา้นหนา้มีหลงัคาคลุม ส  าหรบัไมส้กัที่ใช้
สรา้งบา้นนัน้ ใชวิ้ธีการผ่าและซอ้มถากดว้ยขวานและมีด การประกอบตวับา้นจึงไม่ไดใ้ชต้ะป ูแต่จะใชวิ้ธีเจาะไมแ้ละเขา้
ไมโ้ดยใชส้ลกัไม ้  
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จากนัน้น าท่านไปชุมชนบา้นพระเกิด เพื่อเรียนรูแ้ละท า “ตงุค่าคิง” คือ ตงุที่มีขนาดความยาว เท่ากับความสงูของผูท้  าตงุ 
ตามความเชื่อของชาวลา้นนา เชื่อว่า การท า “ตุงค่าคิง” ท าเพื่อสะเดาะเคราะห ์หรือ สืบชะตา บ าบัดทุกขโ์ศก โรคภัย 
ภยนัตราย ใหห้มดไปจากตวัเรา น ามาซึ่งความสขุ ความเจรญิรุง่เรือง ประสบแต่สิ่งดีงาม      

สกัการะ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวน่าน สนันิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี สรา้งเพื่อบรรจุพระบรม
สารีริกธาตซุึ่งไดม้าจากกรุงสโุขทยักราบไหวข้อพรตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นแหล่งรวมศิลปะ
และวฒันธรรมของจงัหวดัน่าน ก่อตัง้และด าเนินการโดยศิลปินชาวน่าน คุณวินยั ปราบรปิ ูภายในจดัแสดงภาพจิตรกรรม 
ประติมากรรมต่างๆ รวมถึงภาพวาดส าคญัของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เก่ียวกบัเมืองน่านก็มี
จดัแสดงไวท้ี่นี่ดว้ยบรรยากาศรม่รื่นโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติ  

อาหารกลางวนัที่ .... 
หลงัอาหาร เดินทางสูส่นามบินตรวจเช็คสมัภาระก่อนท าการเช็คอิน 
16.15 น  ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดย แอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 3557 

17.25 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ รบัสมัภาระตรวจเช็คใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
  เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 

 

หมายเหตุ   ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
 

อัตราค่าบริการ  
   

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ  15,700.- บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม    2,700.- บาท 
 

หมายเหต ุอตัราค่าบรกิารนี ้ตอ้งมีผูเ้ดินทางไม่ต ่ากว่า 12 ท่าน 
 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถตูป้รบัอากาศท่องเที่ยวน่าน ตามรายการ 
   2.  ที่พกั พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
   3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้
   4.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ  
   5.  ประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท   
        -  วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท 
        6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์           

อัตรานี้ไม่รวม 
 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินสายการบินแอรเ์อเชีย ดอนเมือง – น่าน – ดอนเมือง 
ราคาท่านละ 4,000 – 7,000.- บาท 

2. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
   3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
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เงื่อนไขการจอง   
 ยืนยนัการเดินทางโดย ช าระมดัจ า ท่านละ  10,000  บาท พรอ้มสง่ ส  าเนาบตัรประชาชน 
 ค่าบรกิารสว่นที่เหลือ ช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หรือ ภายในวนัที่ 27 สิงหาคม 2563 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง        
 1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อน 30 วนั หกัค่าบรกิารตามที่เกิดขึน้จรงิ 
 2. ยกเลิกการเดินทาง นอ้ยกว่า 30 วนั หกัค่าบรกิาร 50 % 
 3. ยกเลิกการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนั หกัค่าบรกิาร 100 % 

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง  

สเปรยแ์อลกอฮอล ์, Face shield , จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (Social distancing)  
ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
โอนเข้าบัญชี   นายศุภชัย ตันพันธุ ์
ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย ์
เลขที ่800-9-77446-9 
โอนแลว้กรุณาสง่ใบ Pay In ผา่นทาง Line @ chaitour  / สง่แฟกซม์าที่ 0 2211 0119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดตอ่  :  080 571 5551, 065 635 1997  

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

 จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
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