
                             

NNFD03 โปรแกรม นา่น สะปนั ปวั บอ่เกลอื 3วนั2คนื

เมอืงนา่น1คนื พกัปวั1คนื ราคาเดยีว 9,999 บาท  
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่/
กรุป๊ 

4-6 ธันวาคม 64 9,999 ไมม่รีาคาเด็ก 1,500 8 

10-12 ธันวาคม 64 9,999 (ทารก 0-2 ปี ราคา) 1,500 8 

31 ธันวาคม64-2 มกราคม 65 (ไมร่่วมโครงการ) 9,999 1,500 1,500 8 

1-3 มกราคม 65 9,999  1,500 8 

 
 

 
12.30น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

15.10น.  บนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานน่านนคร สายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3556 
16.30น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานน่านนคร รับสัมภาระเรยีบรอ้ย น าท่านขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางท่องเทีย่ว 

เดินทางสู่พระธาตุแช่แหง้ เป็นพระธาตุประจ าคนเกดิปีเถาะ พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวน่าน 

สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดใหส้รา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรม

สารรีกิธาต ุทีไ่ดม้าจาก กรุงสโุขทัย เป็นศลิปะการกอ่สรา้ง ทีม่คีวามวจิติรงดงาม ของภาคเหนือ ทีไ่ดร้ับ
อทิธพิลการกอ่สรา้งมาจากเจดยีพ์ระธาตุหรภิุณไชย จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมพืน้เมอืง ถนนคนเดนิ กาดข่วงเมอืงน่าน  (ตลาด

กลางคืนที่นี้ เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์) อิสระใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ของแฮนด์เมดต่างๆ อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย สัมผัส

บรรยากาศขันโตกเมอืงน่าน  ทีพ่ักแรม : โรงแรมน ้าทองน่าน หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

 
 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 
วัดพระธาตเุขานอ้ย อยูบ่นยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญต่ัง้สง่างามอยู่บนยอดเขา

อย่างสวยงาม เดนิทางสู่เสน้ทางสันตสิุข-บ่อเกลอื  น าท่านแวะ คาเฟ่เดอะววิ@กิว่ม่วง ชมววิทวิทัศน์

ภเูขาเขยีวขจ ี แวะถา่ยรูปจุดชมววิ โคง้หมายเลข3 เดนิทางสู่ อ.บอ่เกลอื                                                                                                                                                                                                                                                     

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2)  
 น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่เกลอืโบราณ บอ่เกลอืสนิเธาวภ์เูขาหนึง่เดยีวในโลก  อัศจรรยเ์กลอืภเูขาหนึง่เดยีว

ในโลก สะปัน จุดชมววิสะพาน ชมบรรยากาศ สดูอากาศบรสิทุธิ ์แวะชมววิ ถา่ยรูปสวยงาม จุดชมุววิภู

คา 1715 เดนิทางสู่ อ าเภอปัว แวะ วัดภูเก็ต วัดที่มีภูมทัิศน์และววิที่สวยงาม มีระเบยีงชมววิทุ่งนา

กวา้งใหญห่ลังวัด 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่3) 

 ทีพ่ักแรม : โรงแรม ชมพูภคูา รสีอรท์ หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

 
 

 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4)  
น าท่านเดนิทางสู่  รา้นกาแฟไทลื้อและล าดวนผา้ทอ ใหท้่านอสิระชมววิ จบิเครื่องดืม่ กาแฟ และจบิ

บรรยากาศสไตลไ์ทลือ้พืน้บา้น เดนิทางสู่เมอืงน่าน วัดภมูนิทร ์ภาพกระซบิรักบันลอืโลก  วัดพระธาตุ

ชา้งค ้าวรวหิาร เป็นวัดทีม่คีวามงดงามมากสรา้งขึน้โดยพญาภูเข่ง อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบดว้ยวหิาร

ขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ภายในวัดยังประดษิฐานเจดยี์ชา้งค ้าทรงลังกา สูงตระหง่าน 
ถา่ยรูป อโุมงคล์ลีาวด ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5) 
ถงึเวลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานน่านนคร เพือ่เตรยีมตัวเช็คอนิเดนิทาง 

16.55น. บนิลัดฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3557 

18.05น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 

 
 

 
 

วนัที3่      รา้นกาแฟบา้นไทลือ้และลําดวนผา้ทอ-วดัภูมนิทร-์วดัพระธาตชุา้งคํา้-อุโมงคล์ลีาวด-ีทา่อากาศยานน่านนคร- 

               ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

วนัที2่   เมอืงนา่น-วดัพระธาตเุขานอ้ย-เดอะววิ@กิว่มว่ง-โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า-บอ่เกลอืสนิเธาว-์ชมววิสะพานบา้นสะปนั- 

            จุดชมววิภูคา1715 - ปวั - วดัภูเก็ต 

วนัที1่   ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนา่นนคร – พระธาตแุช่แหง้ -  ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงนา่น          



                             
 

 

 

 

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขับรถ  

• 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 โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์

• อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 

กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น ้าหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่400บาท/เทีย่ว) โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์

 เงือ่นไขการจอง 
 มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

กรณีลูกคา้ใชส้ทิธิท์วัรเ์ทีย่วไทย 

การจองทัวรท์ีส่มบรูณ์ ทา่นตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 60% ผา่นแอพพลเิคชัน่ "เป๋าตังค"์ 
เมือ่จองทัวรแ์ลว้ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น เปลีย่นวันเดนิทางหรอืขอเงนิคนืไดทุ้กกรณี และเงือ่นไขเป็นไปตามโครงการทัวร์

เทีย่วไทยก าหนด 
กรณีลูกคา้ไมใ่ชส้ทิธิท์วัรเ์ทีย่วไทย 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ทา่น ( กรณี 6 ทา่น ไมม่ไีกด)์ (กรณี 4 ทา่น มคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ) 

• 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 

หมายเหตสํุาคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จังหวัดน่านตอ้งแสดงเอกสารดังตอ่ไปนี้  (อยา่งใดอย่างหนึง่) 

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

เข็ม วัคซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด)  

- แสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีร่ับรอง โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) ไมเ่กนิ72ชัว่โมงและมเีอกสาร

รับรอง 

- ตอ้งลงทะเบยีนใน (QR CODE) ‘น่านปลอดภัย’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ หากไมม่เีอกสารการรับวัคซนีตอ้งกักตัว14วันตามขอ้ก าหนดจังหวัด 

 

เงือ่นไขการจอง 



                             
• 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 

 
 


