
 

 

รหัสทัวร B2B2000753 
ทัวรนาน นานนคร ดอยเสมอดาว บอเกลือ หลงฮัก...รักษนาน 4 วัน 2 คืน 
ชมวิวดอยเสมอดดาว – วัดหนองบัว - จุดชมวิว 1715 – บอเกลือ – พระธาตุแชแหง 
วัดชางคํ้า – งาชางดํา - วัดภูมินทร ภาพเขียนปู�มานยามาน - พระธาตุชอแฮ 
 

 
 
 
 



 

 

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 
พัก โรงแรม อ.ปว 1 คืน และ จงัหวัดนาน 1 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วันที่เดินทาง  
06-09,07-10(วันมาฆบูชา),13-16,20-23กุมภาพันธ,  
27 กุมภาพันธ - 01 มีนาคม63 

7,299.- 

05-08,12-15,19-22,26-29  มีนาคม 2563 7,299.- 
03-06(วันจักรี),23-26 เมษายน 2563 7,299.- 
11-14,12-15 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต) 8,499.- 

 
วันแรกของการเดินทาง 
กรุงเทพฯ - นาน 
19.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนาม

กีฬากองทัพบกถนนวิภาวดีรังสิต  เจาหนาที่มัคคุเทศก รอใหการตอนรับทานและ
คอยอํานวยความสะดวก 

19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จ.นาน โดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการ
อาหารกลอง(1) ขนมปงนํ้าผลไม และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญทานพักผอนบน
รถ 
 
 



 

 

วันที่สองของการเดินทาง 
ชมวิวดอยเสมอดาว – วัดหนองบัว - จุดชมวิวสูงสุด 1715 อุทยานแหงชาตดิอยภูคา  
- บอเกลือ 
05.30 น. รุงอรุณที่ อ.นานอย จ.นาน นําทานลางหนาลางตา ณ จุดพักรถปم�มนํ้ามัน  จากนั้น

เดินทางขึ้นสู อุทยานแหงชาติศรีนาน ขึ้นสู ดอยเสมอดาว ใหทานไดชมวิวทิวทัศน
ของทะเลหมอกยามเชาที่สวยงาม อากาศที่หนาวเย็น และชมจุดชมวิว ผาหัวสิงห 
ใหทานไดสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ยามเชา  

07.30 น. บริการอาหารเชา(2) ที่รานอาหาร อ.นานอย 
08.30 น. เดินทางสู อ.ทาวังผา ตามเสนทางลอยฟ�าที่อยูบนสันเขาที่สวยงาม เชิญทาน

พักผอน ชมวิวทิวทัศนสองขางทางที่สวยงาม 
11.30 น. นําทานเขาชม วัดหนองบัว วัดไทลื้อที่เกาแก ที่เชื่อวาสรางขึ้นราว พ.ศ.2405  

(ตรงกับในมัย รัชกาลที่ 4) ใหทานกราบพระประธานเพื่อขอพร และชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่เกาแกและสวยงาม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(3) ที่รานอาหาร  
13.00 น. เดินทางสู อ.บอเกลือ  ดวยถนนลอยฟ�า จากปว-บอเกลือ เหนือเทือกดอยขุนเขาที่

ลับซับซอนทางฟากฝم�งทิศตะวันออกของภาคเหนือ เปนที่รูจักกันในชื่อเทือกเขา
หลวงพระบาง 

14.00 น. ทานแวะถายรูปที่ จุดชมวิวสูงสุด 1715 อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติ
ดอยภูคาเปนหนึ่งในพื้นที่อนุรักษที่ตั้งอยูบนแนวเทือกเขาหลวงพระบาง มีเนื้อที่
ประมาณ 1,065,000 ไร (1,074 ตร.กม.) ครอบคลุมพื้นที่ 8 อําเภอ ไดแก 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอทุงชาง อําเภอเชียงกลาง อําเภอปว อําเภอทาวังผา 
อําเภอสันติสุข อําเภอแมจริม อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน "ดอยภูคาหลังคาเมือง
นาน" พื้นที่แหงนี้ไดรับสมญานามวา "ขุนเขาใตทะเล" เพราะสามารถพบพืชดึกดํา
บรรพ และสุสานหอย 218 ลานป อยูบนภูเขา และนําทานเดินทางสู อ.บอเกลือ 

15.00 น. เดินทางถึง อ.บอเกลือ  นําทานชมแหลงผลิตเกลือสินเธาว เกลือภูเขาแหงเดียวใน
ประเทศ ชมการผลิตเกลือแบบชาวบาน ที่มีมาแตโบราณ ถือวาเปนแหลงเกลือ
ขนาดใหญของทางภาคเหนือ 

17.00 น. นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมอูปแกว รีสอรท อ.ปว 
18.00 น. บริการอาหารคํ่า(4) ที่รานอาหาร 

ที่พัก โรงแรมอูปแกว รีสอรท อ.ปว 
 
 



 

 

วันที่สามของการเดินทาง 
น า น  – ห อ ศิ ล ป� ริ ม น า น  – พ ร ะ ธ า ตุ แ ช แ ห ง  – ง า ช า ง ดํ า  – วั ด ภู มิ น ท ร   
- ภาพเขียนปู�มานยามาน - วัดชางคํ้า 
07.00 น. รุงอรุณยามเชา รับประทานอาหารเชา(5) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. อําลาที่พัก นําทานเดินทางสู ตัวเมืองนาน ตามเสนทางที่ลัดเลาะไปตามสันเขา 

ทิวทัศนที่งดงามยามเชา 
10.00 น. นํ าท านเขาชม หอศิลป� ริมน าน กอตั้ งและดําเนินการโดยศิลปนชาวน าน  

วินัยปราบริปู อาคารหอศิลป� ซึ่งเปนอาคาร 2 ชั้น มีจุดมุงหมายที่จะรวบรวม
ผลงานศิลปะของศิลปนไทยรวมสมัยที่มีผลงานการสรางสรรค และรูปแบบที่มี
เอกลักษณโดดเดนเปนที่ยอมรับกันโดยจัดนิทรรศการประจําปในรูปแบบกึ่งถาวร
ขณะนี้มผีลงานงานจิตรกรรมและประติมากรรมของผูกอตั้ง ประมาณ 200 ชิ้น 

11.00 น. เดินทางถึงตัวเมืองนาน นําทานกราบนมัสการปูชนียสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของนาน
คือ วัดพระธาตุแชแหง พระธาตุประจําปเถาะ หรือปกระตาย ทางขึ้นสูองคพระธาตุ
เปนตัวพญานาค หนาบันไดเหนือประตูทางเขาพระวิหารเปนปูนปم�นลายนาคเกี้ยว 
ถือเปนเอกลักษณของศิลปกรรมเมืองนาน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(6) ที่รานอาหาร 
13.30 น. นําทานเดินเที่ยวชมสถานที่สําคัญของ จ.นาน ชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน 

เดิมเปนที่ประทับของเจาเมืองนาน ในพิพิธภัณฑนี้มี “งาชางดํา” นํามาจากเชียงตุง 
นับวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของชาวนาน และชมโบราณวัตถุตางๆไดภายใน
พิพิธภัณฑ 

14.30 น. นําทานเที่ยวชมวัดตางๆที่สําคัญ อาทิ วัดภูมินทร จุดเดนของวัดนี้คือเปนวัดที่สราง
ทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคลายตั้งอยูบนหลังพญานาค 2 ตัว อีกทั้ง
ยั งมี ภ าพ จิ ต รก รรมฝาผนั งฝ มื อ ช าว ไทยลื้ อ อั น วิ จิ ต รพิ สด าร  ชมภ าพ  
“ปู�มานยามาน” เที่ยวชม วัดชางคํ้า  เปนวัดหลวงในเขตนครนาน สําหรับเจาผู
ครองนครใชเปนสถานที่ประกอบพิธีสําคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือนํ้าพิพัฒนสัต
ยาตามศิลาจารึกหลักที ่74 ซึ่งถูกคนพบภายในวัด  

16.00 น. เที่ยวชม วัดมิ่งเมือง เปนวัดที่ตั้งของเสาหลักเมืองนาน ตัววิหารเปนลายปูนปم�น
ปราศจากสีสันอันวิจิตรบรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถึงแมจะเปนฝมือของจิตรกรยุค
ใหม ก็มีสีสันลายเสนสวยงามและบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรชาวเมืองนานได
อยางครบถวน  

16.45 น. จากนั้นนําทานสู วัดศรีพันตน วัดที่มีเอกลักษณโดดเดนที่เปนสีทองเหลืองอราม
สะดุดตา ลวดลายปนปم�นที่สวยงาม รูปปم�นพญานาคเจ็ดเศียร หนาวิหาร  



 

 

17.30 น. นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมเทวราช  จ.นาน ใหทานพักผอนตามอิสระ 
18.30 น. บริการอาหารคํ่า(7) ที่รานอาหาร  
19.30 น. หลังอาหาร นําทานเดินเที่ยว ถนนคนเดินนาน (เฉพาะวันเสารและอาทิตย) 

เพลิดเพลินกับการจับจาย 
สินคาพื้นเมืองและอาหารการกินพื้นเมือง ในบรรยากาศยามคํ่าคืน ไดตามอิสระ 

ที่พัก โรงแรมเทวราช จ.นาน  
 

วันที่สี่ของการเดินทาง 
นาน – แพร – พระธาตุชอแฮ – นครสวรรค - กรงุเทพฯ 
07.00 น. บริการอาหารเชา(8) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. อําลาท่ีพัก นําทานเดินทางสู จ.แพร 
10.00 น. ถึง จ.แพร นําทานสักการะ พระธาตุชอแฮ พระธาตุคูบานคูเมืองของ จ.แพร  

และเปนพระธาตุประจําปเกิดปขาล(เสือ) ตามความเชื่อของลานนา ใหทานได
สักการะเพ่ือความเปนสิริมงคล 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(9) ที่รานอาหาร 
12.30 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ แวะใหทานไดเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ ใสอั่ว แหนม 

หมูยอ นํ้าพริกหนุม และของฝากทางเหนือ อ.เดนชัย และออกเดินทางสูจังหวัด
นครสวรรค ใหทานไดพักผอนตามอิสระบนรถ 

17.00 น. บริการอาหารคํ่า(10) ที่รานอาหาร จ.นครสวรรค 
22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
ราคาทาน

ละ  
(พักหองละ 
2-3 ทาน) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก

กับผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กไมเกิน 12 
ป พักกับ

ผูใหญ 2 ทาน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 
2 ทาน (ไม

มีเตียง
เสริม) 

ผูใหญ  
พักหอง
เดี่ยว 

 

06-09 กุมภาพันธ 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 
07-10 กุมภาพันธ 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 
13-16 กุมภาพันธ 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 
20-23 กุมภาพันธ 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 

27 กุมภาพันธ -  
01 มีนาคม 2563 

7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 
1,100.- 

05-08 มีนาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 
12-15 มีนาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 
19-22 มีนาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 
26-29 มีนาคม 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 
03-06 เมษายน 2563  

(วันจักรี) 
7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 

1,100.- 

11-14 เมษายน 2563  
(เทศกาลสงกรานต) 

8,499.- 8,499.- 7,999.- 7,599.- 
1,600.- 

12-15 เมษายน 2563   
(เทศกาลสงกรานต) 

8,499.- 8,499.- 7,999.- 7,599.- 
1,600.- 

23-26 เมษายน 2563 7,299.- 7,299.- 6,799.- 6,399.- 1,100.- 
หมายเหต ุ  เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง  
 

สิ่งที่ควรนําติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป, โทรศพัทมือถือ, แบตสํารอง, ที่ชารตโทรศัพท, อุปกรณกันแดด, รมพับ, เสื้อกัน
หนาว, ผาพันคอ 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน, ยาสีฟน, แชมพูสระผม, ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่
มีการคางคืน) 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ  
2.คาอาหาร 10  ม้ือ ตามที่ระบุในรายการทัวร 
3.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
4.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
5.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
6.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7.คาประกันอุบตัิเหตใุนระหวางการเดินทาง (คาประกนัอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดนิทาง 
วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกิน
ทานละ 1,000,000 บาท  
ตามเงื่อนไขกรมธรรม 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม
ตางหาก,คารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตัว) 
2.คาอาหารมื้อท่ีไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ), คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 

3.คาใชจายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน 
6.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 
1.กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล, ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจอง สําหรับออกใบแจงหนี้และใบ
รับเงินของทาน  
2.ชําระมัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพ่ือเปนการยืนยันการจองจึงจะถือวาไดทําการสํารองที่
นั่งเสร็จสมบูรณ โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบรษิัทฯ ดังรายละเอียด 
3.ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ยกเลิกทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  



 

 

4.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพ่ือใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบรษิัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร
ทั้งหมด  
 

หมายเหตุ : กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหต ุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดินทางไมถึงตามที่กําหนดไว  
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อ   ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน   สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ" 
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติ เหตุจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง 
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน   ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 


