กระซิบรัก..เสมอดาว น่านไง
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี ..อยู่ดี..
มีมคั คุเทศก์ดูแล

พัก.. ศศิดารา รีสอร์ท 2 คืน

วันแรก
05.20 น.
07.20 น.
08.35 น.

วัดภูมินทร์ – นัง่ รถรางชมเมือง – วัดช้างคา้ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พระธาตุแช่แห้ง
คณะพร้อมกัน ที่ สนามสุ วรรณภู มิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิิ น ไทยสไมล์ โดยมี เจ้าหน้ า ที่ จาก
Consortium Trip คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้ าสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 4310 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ ม
บนเครื่อง
คณะเดินทางถึ งสนามบินน่ าน รถตูป้ รับอากาศรอรับคณะ จังหวัดน่าน

09.00 น.

ท่ านชมความงามของ วัดภู มิน ทร์ เป็ นวัด หลวงตั้งอยู่ ในเมืองน่ า น ความพิเ ศษของวัดนี้ คือเป็ น วัด แห่ ง
เดียวในประเทศไทยที่ ส ร้างทรงจัตุรมุข ภายในวัดประดิ ษฐานพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ และมีจิตรกรรมฝา
ผนัง ชื่ อดังคือ ภาพจิ ตรกรรมปู่ ม่านย่าม่าน หรือกระซิบรัก ผลงานของหนานบัวผัน ไปวัดภู มิน ทร์แล้ ว
ต้องไม่ พลาดถ่ า ยรูปท่ ากระซิ บรัก นอกจากนี้ ยัง มีภ าพจิต รกรรมอื่น ๆ ที่ น่า สนใจ เช่น ภาพโมนาลิ ซ่ า
เมืองน่ าน ภาพแสดงตานานพื้ นบ้านและวิถีชีวิตของคนน่ านสมัยก่อน

10.00 น.

นาท่ า น นั ่งรถราง ชมความเป็ นอยู่ ของชาวเมื องน่ า น บรรยากาศการนัง่ ในรถราง ท่ า นจะได้สัมผัสมนต์
เส น่ ห์ข อง น่ า นเพิ่ ม มาก ยิ่ ง ขึ้ น เพราะก ารน าเสน อที่ แ สน จ ะ
สนุ ก สนานโดยมัคคุ เ ทศก์ประจ ารถที่ มีท้ ั ง มุ กตลก ทั้ ง ความรู ้ใ น
ความเป็ นมาในสถานที่ ต่ า ง ๆ โดยการสรุ ปที่ ไ ด้ใ จความ ฟั ง ได้
อย่างเข้าใจและเข้าถึ ง อารมณ์ในบรรยากาศของเมื องเล็ ก ๆ ที่ มีอัต
ลัก ษณ์ สองข้างทางที่ ส ะอาดตา กับวิถี ของผู ้คนที่ ไม่ รีบเร่ ง ท าให้
เราซึมซับและหลงเสน่ หข์ องเมื องน่ านเข้าไปอี กมากโข จุ ดจอดแวะ

11.00 น.

12.00 น.
บ่าย

ในสถานที่ ต่ าง ๆ ก็ได้ถู กเลื อกสรรมาให้ท่านแล้วเป็ นอย่า งดี ว่าที่ นี่คื อไฮไลท์ หรื อ แลนด์มาร์คของเมือง
น่ าน อาทิ เช่น เลี้ ยวผ่า นทางพิพิ ธภั ณฑ์ ตลาด ศาลหลัก เมือง วัด ศรีพ ันต้น คุ ้มเจ้า เทพมาลา วัด พระ
ธาตุชา้ งค้า คุม้ เจ้าราชบุตร วัดสวนตาล
นาท่ า นชมความงามน าท่ านเดิ น ชม วั ดมิ่ งเมือ ง ลัก ษณะเด่ นคื อ ลายปูน ปั้ น ที่ ผนั งด้านนอกของพระ
อุโบสถ มี ความสวยงามวิจิ ตรบรรจงมาก เป็ นฝี มือตระกู ลช่าง เชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายใน
มีภาพจิต รกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถี ชีวิตของชาวเมืองน่ าน ฝี มือช่างท้องถิ่ นยุ คปั จจุบัน และในบริเวณ
วัด ยัง เป็ นที่ ประดิษ ฐานเสาหลัก เมื อง ซึ่ง อยู่ ในศาลาจัตุ ร มุข ด้า นหน้ าพระอุ โบสถ เสาหลั ก เมื องสู ง
ประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้ว ยไม้แ กะลวดลาย ลงรักปิ ด ทอง ยอดเสาแกะสลั ก เป็ น รูปพรหมพักตร์มี
ชื่อ เมตตา กรุณ า มุทิ ตา อุเบกขา และที่ วดั นี้ ยังเป็ น ที่
ปร ะดิ ษ ฐ าน เส าห ลั ก เมื อ งข อ งจั งห วั ด น่ า น
เสาหลั ก เมื องน่ าน ซึ่ ง แต่ เ ดิ มเรี ย กว่ า “เสามิ่ งเมื อง”
เดิมเป็ น ไม้สักทองขนาดใหญ่ ลั กษณะเป็ นเสาทรงกลม
ส่ ว น หัว เส าเกล าเป็ น ดอก บัว ตู มฝั งไว้ก ั บพื้ นที่ ดิ น
โดยตรง ไม่ มี ศ าล ห รื อ อาคารครอบ แต่ อ ย่ า ง ใ ด
สันนิ ษฐานว่าอาจจะสร้างขึ้ นในสมัยเจ้าอัตถวรปั ญโญ เป็ น เจ้าผูค้ รองนครน่ าน เหตุเพราะแต่ก่อนมานั้ น
เมื อง น่ า นไม่ มี ค ติ ก ารสร้ า ง เสาหลั ก เมื อง น าท่ า นชม พ ร ะธ าตุ ช้า งค้ า วรวิ ห าร อยู่ ต รงข้า ม
พิพิ ธภั ณฑสถานแห่ งชาติ น่า น เป็ น ที่ ประดิษ ฐานพระบรม
สารีริกธาตุไว้ภ ายใน นั บเป็ น ปูชนี ย ์สถานส าคัญ เป็ นเจดี ย ์
ที่ ได้รบั อิทธิ พลทางด้านศิลปะสุ โขทั ย ภายในวัดประดิษฐาน
เจดียช์ า้ งค้า ซึ่ง เป็ นศิล ปะสมัย สุ โขทัย รอบเจดียม์ ีรูปปั้ นช้า ง
ปู น ปั้ นเพี ย งครึ่ งตัว ประดับอยู่ โดยรอบ พระธาตุ เจดี ย ์
สร้าง ด้วยอิฐถื อปูน มีสัณฐานเป็ นรูปสี่ เหลี่ ยมจัตุ รสั ซ้อนกัน
3 ชั้น ฐาน จาก ชั้น แรก สู ง ถึ ง ชั้ น ส องมี รู ปช้ า งค้ า อยู่ ใ น
ลัก ษณะ เหมื อนฐาน รองรับไว้ด ้ า นละ 6 เชื อก รวมทั้ งหมด 24 เชื อก ช้างแต่ ล ะตัวโผล่ ส่ วนหัวลอย
ออกมาครึ่ง ตัวขาหน้า ทั้งคู่ยื่นพ้นออกมาจาก เหลี่ ยมฐาน เหนื อขึ้ นไปเป็ น ฐานปั ทม์ (ฐานบัว) ซ้อนกัน 3
ชั้น และเป็ น องค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆัง ทาเป็ น ฐานเขี ยงรองรับ มาลัยลู ก แก้ว ลดหลั ่นกันไป
เป็ นส่ วนยอด ปั จจุบันพระธาตุเจดียช์ า้ งค้าได้รบั การบูรณะซ่อมแซม และหุน้ ด้วยแผ่น ทองเหลื องทั้งองค์มี
ความสวยงามมาก
 บริการอาหารเที่ ยง ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม(1)
น าท่ า นแวะพัก ผ่ อน ณ คาเฟ่ สุ ด กองดี ริ มแม่ น้ า น่ า น ก่ อน น าท่ า นเยี่ ย มชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่ งชาติ น่า น เดิ มเป็ น ที่ ประทับของ เจ้า ผู ้ครองนครน่ าน เรีย กว่า "หอค า" ภายในจัดแสดง ศิ ล ปะ
โบราณวัตถุ ต่ าง ๆ ประวัติศ าสตร์ และชีวิ ตความเป็ นอยู่ ของชาวพื้ นเมืองภาคเหนื อ และชาวเขาเผ่าต่า ง

ๆ สิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด คือ "งาช้างด า" ซึ่ ง ไม่ ท ราบประวัติ ความเป็ น มา สั น นิ ษฐานว่า เป็ น งาข้า งซ้า ย มี สี
น้ าตาลเข้มไปทางด า งาช้างดานี้ ถื อเป็ นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่ าน ด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ มี ซุม้ ต้น
ลี ลาวดี ที่ ขนเป็
ึ้ นแถวเรีย งรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง โน้ มเอี ยงเข้า หา กัน กลายเป็ นอุ โมงค์ต ้นไม้ยิ่ง ใหญ่
สวยงาม เรีย กได้ว่าเป็ นซิ กเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่ าน ก่อนนาท่ านเดิน ทางเข้าสั กการะ พระ
ธาตุแช่แ ห้ง พระบรมธาตุ แช่แห้ง พระธาตุ คู่บา้ นคู่เ มืองของชาวน่ าน พระบรมธาตุแช่แ ห้งเป็ นศิ ลปะการ
ก่อสร้า ง ที่ มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่ งหนึ่ ง ของภาคเหนื อที่ เป็ น ศิ ลปะการก่อสร้างที่ ได้รบั อิทธิ พ ล การ
ก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุ หริภุ ณไชย โดยมีลัก ษณะโดยรอบ ๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบ
องค์ ด้วยทองจังโกในส่ วน ของทางเดิน ขึ้ นสู่ องค์พระธาตุ น้ นั จะเป็ นตัวพญานาค หน้าบันเหนื อประตู
ทางเข้าลั กษณะของการปั้ น จะเป็ น ลายนาคเกี้ ยวที่ เป็ น เอกลักษณ์เ ฉพาะของ ช่ างฝี มือและของ ศิ ลปะ
ของจังหวัดน่ านโดยแท้จ ริง ชาวเมืองล้า นนามีค วามเชื่อกัน ว่า การ ได้เ ดิน ทางไปสั กการบู ชาก ราบไหว้
นมัสการองค์พระธาตุแ ซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่ า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทาได้รบั อานิ สงค์อย่า ง
แรงกล้า ทาให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ มาเบียดเบียน หน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้า

18.30 น.

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้า นอาหารนฤมล (2) หลังอาหาร *อิ สระในการเดิน เที่ ยวถนนคน
เดินบริเ วณวัดภู มินทร์ จะเลือกซื้อ เลื อกช้อป หรือเลื อกชิมอาหารพื้ นเมืองของน่าน ผลิตภั ณฑ์ของ
ฝากได้ตามชอบใจ นาท่ านกลับเข้าสู่ ที่พกั ที่ พกั ..ศศิดารา รีสอร์ท

วันที่สอง

เดอะวิว @ กิ่วลม – บ่อเกลือ – จุดชมวิว 1715 – ดอยภูคา - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - วัดศรีมงคล

07:00 น.
08:00 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของพี่พัก (3)
นาท่ านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่ บ่อเกลื อ ระหว่างทางแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิว่ ม่วง
ร้านกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน ทางที มงาน Soda จัดกาแฟ ชา บริการทุ กท่ าน ท่ านละ 1 แก้ว

10.30 น.

นาท่ านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์ มีชื่อเสี ยงในด้านการทาเกลื อบนภู เขาที่ ไม่มีที่ใดเหมือน
เกลื อสิ นเธาว์เพื่อบริโภคและจาหน่ ายเป็ นรายได้อีกทางหนึ่ ง บ่อเกลื อนี้ มีมาแต่โบราณและนาไปจาหน่ าย
ยังกรุงสุ โขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึ งสิ บสองปั นนาจี นตอนใต้ ปั จจุบนั การจะนาเกลื อ

12.00 น.
บ่าย

จากบ่อ ขึ้ นมาต้มทาเกลื อใช่ว่าจะกระทากัน ได้ง่าย ๆ ชาวบ้านจะต้องทาพิธีเ ลี้ ยงผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อ
เกลื อคือ เจ้าซางคา กันก่อน โดยจะทาทุ กปี ในวันแรม 8 คา่ เดือน 5 หรือที่ ชาวบ้านเรียกกันว่า "งาน
แก้ม" ในสมัยก่อนเคยทากันถึ ง 7 วัน แต่ปัจจุบนั ลดลงมา เหลื อเพียง 3 วันเท่ านั้นในอดีตชาวบ้าน
อาเภอบ่อเกลื อจะ ทา เกลื อขึ้ นเพื่อใช้ในครัวเรือน แต่เมื่อปั จจุบนั ถนนหนทางสะดวกมากขึ้ น การ
เดินทางเข้าเมือง ก็ง่าย ชาวบ้านจึงได้ นาเกลื อจากที่ นี่ออกไป จาหน่ ายยังหมู่บา้ นต่าง ๆ รวมถึ งต่าง
อาเภอก็มีปัจจุบนั
 บริการอาหารเที่ ยง ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว (4)
น าท่ าน เดิ น ท างสู่ ดอ ยภู ค า เป็ น ป่ าที่ มี ค วามอุ ด ม
สมบู ร ณ์ที่ มีท้ ั ง พื ช พรรณและสั ต ว์ป่าที่ มีค วามส าคัญ ต่ อ
ระบบนิ เ วศน์ รวมทั้ งเป็ นแหล่ ง ก าเนิ ดของแม่ น้ าหลาย
สาย เช่น แม่ น้ าน่ าน ลาน้ าปั ว ลาน้ าว้ า ที่ ค อยหล่ อเลี้ ยง
ชี วิ ต ของชาวจัง ห วัด น่ าน และยัง มี ค วามส าคัญ ท าง
ประวัติ ศ าสตร์ กล่ าวคือ เป็ น ที่ เ ชื่อ กัน ว่า เทื อกเขาดอยภู
คาเป็ นเมื องเก่าของบรรพบุรุษ ของคนเมืองน่ าน ระหว่า ง
ทางแวะจุด ชมวิว 1715 จุ ดชมวิ วที่ ส วยงามและเป็ นจุ ด Check In ที่ ไ ม่ค วรพลาด สมควรแก่ เวลาแวะ
สั ก ก าระ ศ าลเจ้ า พ่ อ ภู ค า บริ เ วณ นี้ ยั ง มี ต้ น ภู ค า
(Brettschneider sines ) พันธุ ์ ไม้ที่ไ ด้ชื่อ ว่าหายากที่ สุดใน
โลกชนิ ด หนึ่ ง เคยพบใน มณฑลยู นาน ของจีน ก่ อนจะสู ญ
พันธุ ์ ไป และมีการค้น พบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ ดอยภู ค า
จังหวัดน่ าน พัน ธุ ์ไม้ชนิ ดนี้ จึง หลงเหลื ออยู่ใ นโลกเพี ยงแห่ ง
เดียวเท่ า นั้น ที่ ประเทศไทย ในรอบหนึ่ ง ปี ชมพูภู คาจะออก
ดอกสี ชมพูเป็ นช่ อสวย สดใสเฉพาะในช่ วงเดือนกุ มภาพัน ธ์
เท่ านั้ นซึ่ง เป็ นช่ วง เวลาที่ ดี ที่สุด และบนดอยภู ค ายังมี ทิวทั ศน์แ ละธรรมชาติที่ส วยงามหลายแห่ ง ก่อน
นาท่ านเดินทางสู่ วั ดภูเก็ ต หมายถึ ง วัดบ้านเก็ตที่ อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภู เก็ ต เป็ น วัดที่ มีภูมิทั ศน์และ
วิว ที่ ส วยงามมี ล านชมวิว ที่ ส ามารถมองได้ กว้างถึ ง 180 องศา สามารถเห็น วิ วทุ่ ง นาแล้ วมี เทื อกเขา
อุทยานแห่งชาติ ดอยภู คา ด้านล่ างมีแ ม่น้ าไหลผ่าน ทางวัด ได้จดั ให้เป็ นเข ตอภัยทาน สามารถให้อาหาร
จากลานข้างบน ผ่านท่ อไหลลงไปให้กบั ฝู งปลาได้และนาท่ าน สัมผัส"ต้นดิกเดียม" ต้นไม้อารมณ์ขนั

จากนั้ น น าท่ านเข้า สู่ ร้า นกาแฟบ้า นไทลื้ อ ร้า นกาแฟชื่ อดังของจังหวัดน่ า น เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของร้า น
ลาดวนผ้าทอ ร้า นขายผ้า พื้ นบ้า นที่ มีของที่ ร ะลึ ก และผ้าทอไทลื้ อ ผ้าท อน้ า ไหล ลายโบราณต่ าง ๆ
สาหรับโซนร้า นกาแฟสไตล์ ของชุ มชนชาวไทลื้ อผสมล้านนา ภายในร้านมี เรือนไม้เก่ าที่ จ ัดโชว์เครื่ องไม้
เครื่องมือเก่า แก่ของชาวไทลื้ อมาประดับตกแต่งสวยงาม จะมี มุมนัง่ จิบกาแฟเป็ นกระท่ อมมุ งด้วยหลังคา
จาก สามารถมองเห็นวิ วทิ ว ทัศน์ ทุ่งนา สามารถเลื อกนั ่งชิล ๆ บรรยากาศอันเงี ยบสงบได้ตามอัธ ยาศัย
สมควรแก่ เวลาน าท่ า นเข้า สู่ วัด ศรีม งคล (ก๋ง) เป็ นวัด เก่าแก่ที่ได้รบั พระราชทานวิสุ ง คามสี มาตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่ อที่ สุดของวัดนี้ คือ หลวงปู่ ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งที่ น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่ มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนั งอัน งดงาม โดยเลี ยนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิ ตรกรชาวน่ า นเชื้ อสายไทลื้ อ ซึ่ ง
วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ วดั ภู มิน ทร์แ ละวัดหนองบัวของจัง หวัด น่ านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้
จัดทาเป็ นซุ ้มและจุดชมวิวให้ถ่า ยภาพหลายจุด รวมถึ งร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกั ผ่อนหย่อนใจ มี
ทัศนี ยภาพที่ งดงาม มองเห็นทุ่ งนาเขียวขจี และทิ วเขาของดอยภู คาเรียงรายสลับซับซ้อน

19.00 น.

 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารเฮือนเจ้านาง (5) หลังอาหารนาคณะเดินทางกลับที่ พกั
ศศิดารา รีสอร์ท

วันที่สาม
04.00 น.

อุทยานศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – พระธาตุเขาน้ อย - สนามบินน่ าน - กรุงเทพฯ
อรุณสวัสดิ์ ยามเช้ากับบรรยากาศอันเย็น สดชื่ น น าท่ า นเดิน ทางขึ้ นสู่ อุท ยานแห่งชาติศ รีน่า น อุ ทยาน
แห่งชาติศรี น่านได้รบั การจัดตั้งเป็ นอุท ยานแห่งชาติ ล าดับที่ 104 ของประเทศไทย พื้ นที่ โ ดยส่ ว นใหญ่
เป็ น เทื อกเขาสู งสลั บซับซ้อน ทอดยาววางตัวในแนวเหนื อใต้ โดยมีเ ทื อกเขาที่ ส าคัญคื อ ดอยแปรเมือง
ดอยขุ นห้วยฮึก ดอยขุ นห้วยหญ้ า ไทร และดอยหลวง มี ยอดเขาขุ นห้วยฮึกอยู่ทางทิ ศเหนื อของพื้ นที่ เป็ น
ยอดเขาที่ สู งที่ สุ ด คือ 1,234 เมตร ซึ่ง เทื อกเขาเหล่ านี้ ล้ วนเป็ นต้น น้ า ของล าน้ า น่ า นทั้ ง สิ้ น สถานที่
ท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ จะอยู่ตามลาน้ าน่ า น และยอดดอยสู ง ดอยเสมอดาวเป็ น ภู เขาที่ มีล านให้นัก ท่ องเที่ ย ว
พักผ่อนกางเต็นท์ และเป็ นจุดชมพระอาทิ ตย์ตกและชมพระอาทิ ตย์ขนึ้ ที่ วิวดีอีกที่ ห นึ่ งเลยที่ เดี๋ ยว ในช่ว ง
หน้าหนาวและฝนยังสามารถเห็นทะเลหมอกในตอนเข้า สาหรับผูท้ ี่ มากางเต็นท์นอนกลางคืนยังมีโอกาส
ที่ จะพบหิ้ งห้อยอีกด้วย ยอดดอยอีกแห่งหนึ่ งที่ มีความ
สวยงามไม่ แพ้ด อยอื่น ๆ คื อ ดอยเสมอดาว
และผาหัว สิ งห์ เป็ นลานกว้างตามสัน เขาที่ ช มพระอาทิ ต ย์ขึ้ นและตกได้ในจุ ด เดี ยวกัน ยามค า่ คืน ยัง
เปลี่ ย นเป็ น ลานดูดาวได้ด ้วยและเป็ น จุดกางเต็ นท์พ ักแรมของอุทยานฯมองเห็ นหน้ าผาหัวสิ ง ห์อยู่ ปลาย
สันเขา

08.00 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (6)

09.00 น.

คณะพร้อมกัน บริเ วณ ล็ อบบี้ คณะท าการ Check Out น าท่ านเดิ นทางโดยรถตูป้ รับอากาศ เดิ น ทาง
สักการะ พระพุ ทธมหา อุดมมงคลนันทบุรี ศรีน่าน ณ วัด พระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อย เป็ น ปู
ชนี ยส์ ถานที่ สาคัญ และ เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ งของ จ.น่ าน สันนิ ษฐานว่ามีอายุรุ่น ราวคราวเดียวกับพระธาตุ
แช่แห้ง ตั้งอยู่บนดอยเบาน้อย หน้า วัดมีทางขึ้ นเป็ นบันไดนาคขึ้ นไปยังด้านบน และทางรถขึ้ นถึ งตัววัดได้
เมื่อขึ้ นไปยืนบนยอดเขา จะมองเป็ นทิ วทัศน์ของเมืองน่ าน ได้อย่างชัดเจน สวยงดงาม

11.30 น.
12.40 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางเข้าสู่ สนามบินน่ าน
เหินฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภู มิ โดยสารการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 155 บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึ งสนามบินสุ วรรณภู มิ..โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทั บใจ

14.00 น.

วันเดินทาง

แถวที่ 1 หล ังคนข ับ

แถวที่ 2 แถวกลาง

แถวหลั งสุ ด

11 - 13 ธันวาคม 2563

12,590. -บาท

12,390.บาท

11,790. -บาท

30 ธันวาคม – 1 มกราคม 64

13,990. -บาท

13,790.บาท

13,290. -บาท

1 มกราคม – 3 มกราคม 64

12,990. -บาท

12,790.บาท

12,290. -บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม


ค่าตัวเครื
๋ ่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้าหนัก 20 ก.ก




ค่า รถตูป้ รับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
ค่าที่พกั ศศิดารา รีสอร์ท จานวน 2 คืน(ห้องละ 2 ท่ าน)




ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุ ในรายการ
ค่าอาหารเลิศรส จานวน 6 มือ้




ค่าไกด์ท้องถิน่ นาเที่ยว
ค่าประกันภัยอุบัตเิ หตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่ าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สงเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3%
 ทิปไกด์และคนขับ ท่ านละ 300 บาทต่อทริป
เงื่อนไขการจอง

- มัดจา 3,000 บาท / ท่าน วันหยุดติดต่อกัน มัดจา 5,000 บาท
ส่วนที่เหลือชาระก่ อนวันเดิ นทาง 7 วัน
- กรณี ที่มีการจองตา่ กว่า 6 คน บริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่
ลูกค้าได้ชาระไว้แล้วทัง้ หมด
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัย ของท่า นเป็ นสาคัญ
*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

