เปิ ดพีเรียดใหม่ !! กรกฎาคม - สิงหาคม 64
** แถมฟรี!! น้ าหนักกระเป๋า 20 ก.ก **
(1)

วันแรก

สนามบินน่าน - วัดมิง่ เมือง - ศาลพระหลักเมืองน่าน – Swensen’s @กาดน่าน
วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน - เข้าสู่ที่พกั ( ตัวเมืองน่าน )

06.00 น.

08.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD )
ป้ ายต้ อนรับ โดยมีไกด์รอต้ อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
บริการ SNACK BOX (1)
ออกเดินทางสู่ จ. น่าน โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 172

09.45 น.

เดินทางถึง สนามบิน จ.น่าน หลังจากรับสัมภาระแล้ ว ให้ ท่านทาธุระส่วนตัว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดมิง่ เมือง เป็ นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลักเมือง ของจังหวัดน่าน
ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้ านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก
เป็ นฝี มือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดง
ให้ เห็นวิถชี ีวิตของชาวเมืองน่าน ฝี มือช่างท้ องถิ่นยุคปัจจุบัน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (2)

จากนั้น นาท่านเดินทางไปร้ าน Swensen’s @กาดน่าน สาขาเดียวเลยก็ว่าได้ ที่มีเอกลั กษณ์
เฉพาะตัวด้ วยการตกแต่งร้ าน สไตล์บ้านไทลื้อ ตามแบบฉบับของชาวน่านแท้ ๆ บอกเลยว่าร้ าน
สวยมาก ใครไปจังหวัด น่ านช่ วงนี้ต้ องห้ ามพลาดไปเช็คอิน ให้ ได้ จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่
วัดพระธาตุเขาน้อย เป็ นวัดที่ต้ังอยู่บนเขาโดยเป็ นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ด้ านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็ น
พระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทาจากทองคาหนัก
27 บาท ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้ อย่างสุดลูกหูลูกตา แบบ 360 องศา

(2)

เย็น

อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ท่านได้สนุ กกับการช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินน่าน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่าน เมืองเก่า หน้ าวัดภูมินทร์ ตลาดกลางคืนที่น่ี เปิ ด
แค่ 3 วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจานวนมาก ขอแนะนา คือ ข้ าวซอย
ไก่ และ ขนมจีนนา้ เงี้ยว

นาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ กั โรงแรมน้าทองน่าน ( ตัวเมืองน่าน )
วันที่สอง

วัดศรีมงคล - อ.ปั ว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้ อ - ชุมชนไทลื้ อ ร้านลาดวน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 – ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือ
สินเธาว์ – เข้าสู่ที่พกั ( ตัวเมืองน่าน )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (3)

นา
จากนั้นนาท่านเดินทางไป “วัดศรีมงคล” (ก๋ง) เป็ นวัดเก่าแก่ท่ไี ด้ รับพระราชทานวิสงุ คามสีมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ท่มี ีช่ ือที่สดุ ของวัดนี้คือ หลวงปู่ ก๋ง ด้ านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมี
ทัศ นี ย ภาพที่งดงาม มองเห็น ทุ่ งนาเขี ย วขจี และทิวเขาของดอยภูค าเรี ย งรายสลั บ ซั บ ซ้ อ น
บริเวณนาข้ าวมีท่ีพักและร้ านกาแฟฮักน่าน
มีสะพานไม้ ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไป
เดิ น เล่ น ถ่ าย ภ าพ ได้ จาก นั้ น น าท่ าน
เดินทางสู่ อ.ปั ว ทางตอนเหนือของจังหวัด
น่ าน น าท่ านเดิ นทางสู่ วัดภู เก็ต ที่ม าของ
ชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทาง
ภาคเหนื อ เรียกว่ า “ภู” ส่วนคาว่ า “เก็ต”
มาจากวัดตั้งอยู่ ในพื้ นที่บ้านเก็ต ดังนั้ นจึง
ได้ ช่ ือ ว่ า “วัด ภูเก็ต ” ตามลั ก ษณะที่ต้ั งที่ระเบี ยงวัด จะมี ท่ีให้ อาหารปลา การให้ อ าหารปลา
จะต้ อ งเทลงท่ อ ประปาสีฟ้ า แล้ ว อาหารปลาจะไหลผ่ านท่ อ ยาวลงไปที่ บ่ อ ด้ า นล่ าง จากวิ ว
(3)

ระเบียงวัดจะได้ ชมวิวทุ่งนาข้ าวเขียวขจี ของร้ านตูบนาไทลื้อ ร้ านกาแฟเจ้ าดัง เป็ นวิวสวยๆ ที่
ต้ องถ่ายรูปความงดงามเป็ นที่ระลึก

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้ อ ร้ านกาแฟที่ต้ังอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา ตัวร้ านเป็ น
ลักษณะบ้ านแบบไทลื้อ และยังมีมุม ถ่ายรูปสวยๆ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่
ระลึกผ้ าทอไทลื้อ ผ้ าทอนา้ ไหลลายโบราณ ของดีของเมืองปั วได้ ที่ ร้านลาดวนผ้าทอ จากนัน้
นาท่านแวะถ่ายรูป “ถนนหมายเลข 3 Unseen แห่ งใหม่ของจังหวัดน่าน คือ “โค้ งเลข 3” อยู่
บนทางหลวงสายสันติสุข – บ่อเกลือ โดยโค้ งเลข 3 นี้ มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่ลัด
เลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ข้ างทางที่ป กคลุ มด้ วยต้ นไม้ ของเส้ นทางนี้ ท าให้ เมื่อขับรถมาถึง
บริเวณจุดดังกล่าว จะมองเห็นเส้ นถนนที่โค้ ง ดูคล้ ายกับเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (4)

(4)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จุ ดชมวิว 1715 เป็ นจุ ดแวะพั กชมวิวที่สวยงาม เป็ นจุ ดชมวิวที่สูง
ห่ างจากระดับนา้ ทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้ อน จากนั้นนาท่านชม บ่อเกลือ
สินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทาบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบ้ านจะตักนา้ เกลือจากบ่อ
ใต้ ดินแล้ วให้ ไหลมาตามรางท่อไม้ ไผ่ เพื่อที่จะนานา้ เกลือมาต้ มให้ เหลือแต่ เม็ดเกลือเรียกว่ า
"เกลือภูเขา" ซึ่งชาวบ้ านจะนามาบริโภค และกรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให้ กบั นักท่องเที่ยว ซึ่ง
ก็จะมีการเพิ่มไอโอดีนให้ ด้วย สามารถนามาขัดผิวและทาอาหารได้ อย่างปลอดภัย
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5)

นาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ กั โรงแรมน้าทองน่าน ( ตัวเมืองน่าน )
วันที่สาม

สักการะขอพรพระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – เช็คอิน
แลนด์มาร์คดัง @วัดภูมินทร์ ชมภาพจิ ตรกรรมฝาผนัง “ปู่ ม่านย่าม่าน”
ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee- ซื้ อของฝาก - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (6)

นาท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่ แห้ง เป็ นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็ นสถานที่บรรจุ พระ
บรมสารีริกธาตุท่ไี ด้ มาจากสมัยสุโขทัย เป็ นศิลปะการก่อสร้ างที่มีความวิจิตรงดงามมากมีความ
เชื่อกันว่าผู้ท่ไี ด้ มาสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ ง จะทาให้ ชีวิตอยู่ดี มีสขุ ปราศจากโรคภัยต่างๆ
การงานเจริญก้ าวหน้ า อนุ โมทนา จากนั้น
น าท่ าน เดิ น ท างสู่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ าน
แห่ งชาติน่าน เคยเป็ นศาลากลางจังหวัด
น่ า น ก่ อ นเปลี่ ย นเป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่ งชาติ อ ย่ า งเป็ นทางการในปี พ .ศ.
2517 ไฮไลท์สาคัญคือ งาช้างดา ซึ่งเป็ น
ของคู่ บ้ านคู่ เ มื อ ง ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่ งชาติ น่ านยังมี ซุ ้ม ลี ล าวดี ถือ เป็ นอีก
หนึ่งจุ ดที่ต้องไม่ พลาด ต้ นลีลาวดีเรียงกัน
(5)

เป็ นแนวยาว อิสระให้ ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางไป วัดภูมินทร์ พาท่าน
ไปชมภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง ที่ โด่ ง ดั ง และถื อ ว่ า เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งน่ า นเลยที เดี ย ว
“ปู่ ม่ านย่าม่ าน” หรือ หนุ่ มกระซิบ โดยเป็ นภาพชายหญิ งคู่หนึ่งกาลังกระซิบสนทนาและมี
ชื่อเสียงว่ าเป็ นภาพ "กระซิ บรักบันลือโลก" ซึ่งได้ รับการยอมรับว่ าเป็ นผลงานที่ปราณีตและ
เป็ นภาพที่โดดเด่นประจาวัดภูมินทร์

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (7)
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟี่ ) อีก 1 สถานที่
ท่องเที่ยวเมืองน่านที่ไม่ควรพลาด ร้ านกาแฟที่ตกแต่งแนวยุโรปย้ อนยุค ร้ านตกแต่งสวยงาม

แถมบรรยากาศดีอกี ด้ วย ให้ ท่านได้ สมั ผัสความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่านโดยเมล็ดกาแฟสาย
พันธุ์อาราบิก้าแท้ 100 % ที่ปลูกบนดอยสวนยาหลวง ทางร้ านมีจาหน่ายเมล็ดกาแฟคั่ว และ
กาแฟดริปซอง จากนั้นก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ นาท่าน แวะซื้ อของฝาก เมืองน่านก่อน
กลับกรุงเทพฯ
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน นาท่านเช็คอินตัว๋ เครื่องบินและสัมภาระ
19.10 น.

เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน 179

20.25 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
------------------------------(6)

** เงือ่ นไขการสารองที่นงกรุ
ั ่ ณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

อัตราค่าบริการ :
กาหนดการเดินทาง

ราคา / ท่าน

สายการบิน

วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 64 ( วันอาสาฬหบู ชา)

12,999

นกแอร์ (DD)

วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 64 ( วันเข้าพรรษา)

12,999

นกแอร์ (DD)

วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 64 ( วันเข้าพรรษา)

12,999

นกแอร์ (DD)

วันที่ 03 – 05 สิงหาคม 64 ( โปรโมชัน่ )

9,999

นกแอร์ (DD)

** ค่าพักเดีย่ ว 2,000 บาท / ไม่มีราคาเด็ก
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป – กลับ ( สายการบินนกแอร์ )

 แถมฟรี!! น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง 20 ก.ก.










คนขับ + รถตูป้ รับอากาศตลอดการเดินทาง
ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
ค่าที่พัก 2 คืน ห้ องละ 2 – 3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับห้ องพักเป็ นแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า หรือ กรณีระบุพักห้ อง DBL มาแล้ วห้ องเต็มหรือไม่มีขอปรับเป็ นห้ อง
TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน ต้ องพักเป็ นห้ อง TRP เท่านั้น
ค่าอาหาร 7 มื้ อ ( ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์)
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาหรับชาวไทย
ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าประกันคุม้ ครองโควิด 19 (คุม้ ครองรายปี ) หากได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็ นครัง้ แรก
ว่าติดเชื้ อโควิด 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท )
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เงือ่ นไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้ องมีสญ
ั ชาติไทยและพานักอยู่ในประเทศไทย และอายุ 1-99 ปี
2. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทาประกันภัยได้ เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้ องไม่เป็ นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐ เนื่องจาก
ต้ องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ก่อนทาประกันภัย
4. ผู้ขอเอาประกันต้ องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ ป่วยเป็ นโรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเอดส์
โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
5. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้ มีอาชีพเป็ นแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือนักบิน หรือผู้ท่ที างาน
เกี่ยวข้ องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
6. การประกันภัยนี้ไม่ค้ ุมครองผู้เอาประกันภัยที่จะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือนนับจาก
วันที่เริ่มคุ้มครอง
7. การประกันภัยนี้ มีระยะเวลารอคอย (waiting period) 14 วันสาหรับกรมธรรม์ปีแรก
8. การประกันภัยนี้ค้ ุมครองเฉพาะการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
9. ผู้เอาประกันต้ องกรอกใบคาขอเอาประกันภัยให้ ครบถ้ วน พร้ อมแนบบัตรประชาชน

อัตรานี้ ไม่รวม
✓ ค่าทิปไกด์ ( 300/คน/ทริป)
✓ ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
✓ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ
✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 300 บาท / ท่าน / ทริป
✓ ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

เงือ่ นไขในการจองและการยกเลิก
1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผ้ ูเดินทางไม่ถงึ 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้
บริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 10 วัน
2. ยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน , ค่ามัด
จารถตู้ ,ค่ามัดจาโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ
3. ยกเลิกทัวร์ น้อยกว่า 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ 100% ( เนื่องจากทุกอย่างมีการจ่ายขาดแล้ว )
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ ริบเงินมัดจา
5. เลือ่ นการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 45 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน
การเดินทางได้
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การชาระเงิน

1. วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 5,000 บาท
2. ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมายเหตุ
 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาทีร่ ถออกเดินทาง ทาให้ท่าน
ตกทริปท่องเทีย่ วท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มี
การคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์
และจะไม่คืนเงินค่ าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่ าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับ
บริษัทฯ เป็ นการชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริ ษั ท ฯจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆทั้ ง สิ้ น หากเกิด สิ่ง ของสู ญ หายจากการโจรกรรมและหรื อ เกิ ด
อุบัติเหตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่
จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ า แต่ ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่ มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการ
นั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
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