
                             

พกัปวั1คนื เมอืงนา่น1คนื ราคา 6,999 บาท เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 
วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง/กรุ๊ป 

3-6 ธันวาคม 64 6,999 ไมม่รีาคาเด็ก 1,500 30 

30 ธันวาคม-2 มกราคม 65 6,999  1,500 30 

 
 

18.00น.  จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวัดน่าน  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ11ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย  

 
 

 
 

เชา้        เดนิทางถงึ จังหวัดน่าน แวะจุดพักรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธรุะสว่นตัว 
 เมอืงน่านบรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  )เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู ้ ( วัดพระธาตุเขานอ้ย อยู่บนยอดดอยเขา

นอ้ยมอีงคพ์ระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญ่ตัง้สง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยงาม เดนิทางสูเ่สน้ทางสันตสิขุ-บอ่
เกลอื  น าทา่นแวะ คาเฟ่เดอะววิ@กิว่ม่วง ชมววิทวิทัศนภ์เูขาเขยีวขจ ี แวะถา่ยรูปจุดชมววิ โคง้หมายเลข3 

เดนิทางสู่ อ.บอ่เกลอื                                                                                                                                                                                                                                                     

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2)  
 น าท่านเดนิทางสู ่บ่อเกลอืโบราณ บ่อเกลอืสนิเธาวภ์ูเขาหนึง่เดยีวในโลก  อัศจรรยเ์กลอืภูเขาหนึง่เดียวใน

โลก สะปัน จุดชมววิสะพาน ชมบรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธิ ์ หยุดเวลาคาเฟ่ รา้นกาแฟววิหลักลา้น

ลอ้มรอบดว้ยสายหมอกและขุนเขาสลับซับซอ้นที่สวยงาม แวะชมววิ ถ่ายรูปสวยงาม จุดชุมววิภูคา 1715 

เดนิทางสู ่อ าเภอปัว แวะ วัดภเูก็ต วัดทีม่ภีมูทัิศนแ์ละววิทีส่วยงาม มรีะเบยีงชมววิทุง่นากวา้งใหญห่ลังวัด 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่3) 

 ทีพ่ักแรม : โรงแรม ชมพูภคูา รสีอรท์ หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 
 

 
 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4)  
 น าท่านขึน้รถโคช้เดนิทางสู ่ รา้นกาแฟไทลือ้และล าดวนผา้ทอ ใหท้่านอสิระชมววิ จบิเครือ่งดืม่ กาแฟ และ

จบิบรรยากาศสไตลไ์ทลือ้พืน้บา้น เดนิทางสู่เมอืงน่านเฮอืนฮังต่อ กาแฟน่าน รา้นกาแฟบรรยากาศด ีมมีมุ

ใหถ้า่ยรูปสวยๆ มกีาแฟรสชาตอิร่อย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ทาน ถา่ยภาพตามอัธยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5) 
 วัดมิง่เมอืง วัดสขีาวเมอืงน่าน สกัการะศาลหลักเมอืงน่าน  วัดภมูนิทร ์ภาพกระซบิรักบันลอืโลก  วัดพระ

ธาตุชา้งค ้าวรวหิาร เป็นวัดทีม่คีวามงดงามมากสรา้งขึน้โดยพญาภูเข่ง อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบดว้ยวหิาร

ขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ภายในวัดยังประดิษฐานเจดีย์ชา้งค ้าทรงลังกา สูงตระหง่าน 
ถา่ยรูป อโุมงคล์ลีาวด ี 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที6่) 
ทีพ่ักแรม : โรงแรมน ้าทองน่านหรอืโรงแรม ด ิอมิเพรส น่าน หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่7) 
พระธาตุแชแ่หง้ เป็นพระธาตุประจ าคนเกดิปีเถาะ พระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงของชาวน่าน สันนษิฐานว่าม ีอายุ

ราว 600 ปี พญาการเมอืงโปรดใหส้รา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1891 เพือ่บรรจุพระบรมสารรีกิธาต ุทีไ่ดม้าจาก กรุง

สุโขทัย เป็นศลิปะการก่อสรา้ง ที่มีความวจิติรงดงาม ของภาคเหนือ ที่ไดร้ับอทิธพิลการก่อสรา้งมาจาก
เจดยีพ์ระธาตหุรภิณุไชยเดนิทางจากน่านสูจ่ังหวัดแพร่  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่8) 
แวะ วัดพระธาตชุอ่แฮ พระธาตปุระจ าปีขาล เดนิทางกลับ 

 เดนิทางตอ่กลับสูก่รุงเทพฯ (ใชเ้วลาประมาณ 8ชัว่โมง) ถงึปลายทาง นนทบรุเีวลาโดยประมาณ23.00น.โดยสวัสดภิาพ 

  
 

วนัที ่1     จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูจ่งัหวดันา่น                                                                                                                             

วนัที ่3     รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ-เฮอืนฮงัตอ่กาแฟนา่น-วดัมิง่เมอืงศาลหลกัเมอืง-วดัภูมนิทร-์วดัพระธาตชุา้งคํา้- 

               อุโมงคล์ลีาวด ี 

วนัที ่4    พระธาตแุช่แหง้ - แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ-เดนิทางกลบันนทบรุถีงึปลายทางประมาณ 23.00 น. 

วนัที ่2   เมอืงน่าน-วดัพระธาตเุขานอ้ย-เดอะววิ@กิว่มว่ง-โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า-บอ่เกลอืสนิเธาว-์ชมววิสะพานบา้นสะปนั- 

            จุดชมววิภูคา1715 - ปวั - วดัภูเก็ต 



                             
 

 

 

 

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอื

วันหยุดต่างๆหรือการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชน์
ของทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
- ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

- เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศและค่าน ้ามัน 

• คา่บรกิารคนขับรถ 

• คา่ทปิไกด ์

• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้
ทัง้นี้ย่อมอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

 มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที่ 

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตสํุาคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จังหวัดน่านตอ้งแสดงเอกสารดังตอ่ไปนี้  (อยา่งใดอย่างหนึง่) 

- ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดรั้บวัคซนี (ไมน่อ้ยกวา่ 14วัน) Sinovac  2เข็ม  /Sinopharm 2เข็ม/ AstraZeneca 1เข็ม/Moderna 2เข็ม/J&J 1 เข็ม / Pfizer 2 

เข็ม วัคซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด)  

- มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีร่ับรอง โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) ไมเ่กนิ72ชัว่โมงและ

มเีอกสารรับรอง 

- ตอ้งลงทะเบยีนใน (QR CODE) ‘น่านปลอดภัย’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ 

หากไมม่เีอกสารการรับวัคซนีตอ้งกักตัว14วันตามขอ้ก าหนดจังหวัด 

 

เงือ่นไขการจอง 


