
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง ก.พ. - พ.ค. 62                        PHD-N7F 

วนัแรก กรงุเทพฯ – นา่น – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตนิา่น – วดัภมูนิทร ์– วดัพระธาตชุา้งค า้  

                    วดัพระธาตแุชแ่หง้ – วดัพระธาตเุขานอ้ย 

07.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ ชัน้ 3 ประต ู14 

เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและสมัภาระ 

08.45 น. เหนิฟ้าสู ่จ.นา่น โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 8818   

10.05น. ถงึน่าน เปลีย่นขึน้รถตูป้รับอากาศ น าทา่นท าความรูจั้กเมอืงน่าฮักแหง่นีใ้หม้ากขึน้ใน 

พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น ชมงาชา้งด า สญัลักษณ์เมอืงน่านและเป็นงาชา้งด าหนึง่เดยีวในไทย 

ชมวดัภมูนิทรเ์ป็นวดัหลวง ตามพงศาวดารของเมอืงน่าน พระเจา้เจตบตุร

พรหมมนิทรเ์จา้ผูค้รองนครน่านไดส้รา้งวดัภมูนิทรข์ ึน้หลังจากทีค่รอง นคร

น่านได ้6 ปี มภีาพจติรกรรมหรอื “ฮบูแตม้” ในวดัภมูนิทรเ์ป็นชาดกในพทุธ

ศาสนาแตถ่า้พจิารณารายละเอยีดของวถิชีวีติของคนเมอืง ในสมัยนัน้ มี

ภาพทีน่่าสนใจอยูห่ลายภาพเชน่ ภาพปู่ มา่น ยา่มา่น กระซบิรกับรรลอื

โลก ภาพนีไ้ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นภาพทีง่ามเป็นเยีย่มของวดัภมูนิทร ์



12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารน า ชม 

  วดัพระธาตเุจดยีช์า้งค า้วรวหิาร เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรม 

  สารลีกิธาตไุวภ้ายใน นับเป็น ปชูนยีสถาน ส าคัญ เป็นเจดยี ์ทีไ่ดรั้บอทิธพิลทางดา้นศลิปะสโุขทัย  

 

15.00 น. น ากราบวดัพระธาตแุชแ่หง้ ไมเ่พยีงเป็นพระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงน่าน

เทา่นัน้ หากยังเป็นพระธาตปุระจ าชวีติของคนเกดิปีเถาะ จากพงศาวดาร

เมอืงน่านกลา่ววา่ พระยาการเมอืง เจา้นครน่านไดอ้ัญเชญิพระบรม

สารรีกิธาตจุาก กรงุสโุขทัย มาประดษิฐานไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ และ

ตามต านานกลา่ววา่ พระพทุธเจา้ไดเ้สด็จมาประทับสรงน ้าทีร่มิฝ่ัง แมน่ ้า

น่านทางทศิตะวนัออก ทีบ่า้นหว้ยไค ้และเสวยผลสมอแหง้ ซึง่พระยา

มลราชน ามาถวาย แตผ่ลสมอนัน้แหง้มาก พระพทุธเจา้จงึทรงน าผล

สมอนัน้ไปแชน่ ้ากอ่นเสวย และทรงพยากรณ์วา่ ตอ่ไปทีน่ีจ่ะมผีูน้ าพระ

บรมสารรีกิธาตมุาประดษิฐาน จงึเรยีกพระสถปูทีป่ระดษิฐานพระบรม

สารรีกิธาตแุหง่นีว้า่ พระธาตแุชแ่หง้ 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตเุขานอ้ย เก็บภาพตัวเมอืงน่านในมมุสงู 

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (2) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารน าทกุทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ.โรงแรม

เทวราช หรอืเทยีบเทา่  เชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  

วนัทีส่อง ดอยเสมอดาว – ผาหวัสงิห ์– วดัพระธาตภุปูอ – วดัรอ่งขุน่ – เชยีงราย    

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

07.00 น. ออกเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตศิรนีา่น ซึง่เป็นทีต่ัง้ของดอยเสมอดาวเป็นพืน้ทีท่ีม่ลีานกวา้งยนสนั

เขาเหมาะส าหรับการพักผอ่นชมววิทวิทัศนอ์ันสวยงาม ชมผาหวัสงิหเ์ป็นหนา้ผามรีปูรา่งหมอืนสงิโต

นอนหมอบหันหนา้ไปทางทศิตะวนัออกสามารถมองเห็นทวิทัศน ์ได ้360 องศา  

12.00 น. รับประทานอาหารเย็น(4) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารออกเดนิทางสู ่อเชยีงมว่น จพะเยา 

14.00น. น าทา่นกราบ พระธาตภุปูอ คอื พระธาตเุกา่แก ่ตามต านานกลา่วไวว้า่เมือ่ครัง้ทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

เดนิทางมาเผยแพรพ่ระพทุธศาสนาทีเ่ขาลกูนี้ ชาวบา้นตา่งน าเครือ่งอปุโภคไปถวาย และสิง่ทีม่มีาก

เป็นพเิศษคอืใบพลไูดน้ ามาถวายจนกองเป็นภเูขาพระพทุธองคไ์ดท้รงตรัสหา้มวา่ "พลพูอแลว้นะ" 

หรอืภาษาค าเมอืงวา่ "ปปูอแลว้" ดังนัน้พระธาตนุี ้จงึมชีือ่วา่ "พระธาตภปูอ" 

16.00น. น าทา่นสู ่วดัรอ่งขุน่ โดยมอีาจารยเ์ฉลมิชยั โฆษิตพพัิฒน ์จติรกรชัน้แนวหนา้ของประเทศไทย

ลักษณะเดน่ของวดัคอืพระอโุบสถทีป่ระดับตกแตง่ดว้ยสขีาวเป็นพืน้ประดับดว้ยกระจก 

18.00 น. น าทา่นเขา้พัก โรงแรมไดมอ่น ปารค์อนิ หรอื เทยีบเทา่ หลังจากนัน้ น าทา่นสมัผัสตลาดไนท์
พลาซา่เชยีงรายไดเ้วลาพากลับโรงแรมพักผอ่นตามอัธยาศัยผักผอ่นตามอธัยาศัย*อสิระอาหารเย็น* 

วนัทีส่าม เชยีงราย – ดอยตงุ – สวนแมฟ้่าหลวง – แมส่าย – กรงุเทพฯ    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(5) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

08.00น. น าทา่นกราบพระธาตดอยตงุสิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวดัเชยีงราย ตามต านานเลา่วา่ พระ

ธาตดุอยตงุสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้อชตุราช กษัตรยิผ์ูค้รองเมอืงโยนกนาคพันธุ ์พระมหากัสสปะได ้

อัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตlุสว่นพระรากขวญัเบือ้งซา้ย(กระดกูไหปลารา้) แลว้มอบใหแ้ก ่พระเจา้อชุ

ตราช ไดส้รา้งเจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตนัุน้ไวบ้นดอยแหง่นี ้น าชม สวนแมฟ้่าหลวง อยูด่า้นหนา้

พระต าหนักดอยตงุ มพีืน้ที ่10 ไร ่เป็นสวนดอกไมเ้มอืงหนาวอาท ิดอกซลัเวยีพทิเูนยี บโีกเนยี 

กหุลาบ ดอกล าโพง ไมม้งคลตา่ง ๆ ไมย้นืตน้ และซุม้ไมเ้ลีอ้ยมากกวา่ 70 ชนดิ รปูป้ันตอ่เนือ่ง ฝีมอื

ของคณุมเีซยีม ยบิอนิซอย หลังจากนัน้  

12.00 น. รับประทานอาหารเย็น(6) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารออกเดนิทาง  

14.00 น. น าทกุทา่นขา้มฝ่ัง ทา่ขีเ้หล็ก เลอืกหาซือ้สนิคา้ทีต่ลาดชายแดน แมส่ายเป็นอ าเภอเหนอืสดุของ

จังหวดัเชยีงรายและเหนอืสดุของประเทศไทย มเีขตแดนตอนเหนอืตดิกับประเทศพมา่ และมดีา่น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2


ชายแดนไทย-พมา่ เรยีกวา่ "ดา่นแมส่าย" สามารถผา่นดา่นขา้มไปยังจังหวดัทา่ขีเ้หล็กของพมา่ได ้

โดยมแีมน่ ้าสายเป็นพรมแดนทางธรรมชาต ิ

18.25 น. เหนิฟ้าสู ่จ.เชยีงราย โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 8723 
19.40 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทับใจ 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

            *** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์  เพิม่ทา่นละ 2,000  บาท*** 

อตัราคา่บรกิารวม   -  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป กลับ กรงุเทพฯ-น่าน-เชยีงราย-กรงุเทพฯ  

  ** สายการบนิทีใ่ช ้NOK AIR / LION AIR หรอื AIR ASIA ** 

- คา่รถตูป้รับอากาศ    

- คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามโปรแกรม  

- คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   

- มัคคเุทศก ์      

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการจอง -  มดัจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้ 

ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทัวรร์ายการนีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะคนืเงนิ

ทีล่กูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ ประโยชน์

 และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญ 

                                 *** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่17-19 ก.พ. 62 10,999 

2,000 
วนัที ่ 10-12/24-26 ก.พ. 62 , 3-5/10-
12/17-19/24-26 ม.ีค. 62  

9,999 

วนัที ่31 ม.ีค. - 2 เม.ย. 62 , 21-23/28-30 
เม.ย. 62 , 12-14 พ.ค. 62 

9,999 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2

