
                             

 
 

NNBS01 นา่นสดุปงั นา่น สะปนั ปวั บอ่เกลอื 4วนั2คนื 
พักเมอืงน่าน1คนื ปัว1คนื ราคา 3,999 บาท เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ 

 
 

17.00น.  จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จังหวัดน่าน (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ10ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย  

 
 
 

เชา้         เดนิทางถงึ จังหวัดน่าน แวะจดุพักรถเพือ่ใหท้า่นไดทํ้าธรุะสว่นตัว 
บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) เมอืงน่าน พระธาตแุชแ่หง้ พระธาตปุระจํา
คนเกดิปีเถาะ เป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงน่าน เฮอืนฮังต่อ กาแฟน่าน 
รา้นกาแฟบรรยากาศด ีมมีุมใหถ้่ายรูปสวยๆ มกีาแฟรสชาตอิร่อย อสิระ
ใหท้า่นเลอืกซือ้ทาน ถา่ยภาพตามอัธยาศัย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2) 
ถา่ยรปู อโุมงคล์ลีาวด ี วัดภมูนิทร ์ภาพกระซบิรักบันลอืโลก 
วัดศรีพันตน้ โบสถ์สทีองอร่ามเก่าแก่  วัดมิง่เมือง วัดสขีาวเมือง

น่าน สกัการะศาลหลักเมอืงน่าน 
เย็น กาดขว่งเมอืงน่าน หรอืถนนคนเดนิน่าน (มทีกุวัน ศกุร ์เสาร)์ 

 ทีพั่กแรม : โรงแรมน้ําทองน่านหรอืระดับเทยีบเทา่กนั 
 

 

 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

  )เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู ้ ( วัดพระธาตุ
เขานอ้ย อยู่บนยอดดอยเขานอ้ยมีองค์
พระพทุธรปูปางลลีาองคใ์หญต่ัง้สงา่งามอยู่
บนยอด เขาอย่ างสวยงาม  เดินท างสู่
เสน้ทางสนัตสิขุ-บอ่เกลอื แวะถา่ยรปูจุดชม
ววิ โคง้หมายเลข3 เดนิทางสู ่อ.บอ่เกลอื                                                                                                                                                                                                                                                     

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4)  
บ่อเกลอืโบราณ อัศจรรย ์เกลอืภูเขา หนึ่งเดยีวในโลก สะปัน จุดชมววิสะพาน ชมบรรยากาศ สดูอากาศบรสิทุธิ ์ หยุด
เวลาคาเฟ่ รา้นกาแฟววิหลักลา้นลอ้มรอบดว้ยสายหมอกและขนุเขาสลับซับซอ้นทีส่วยงาม แวะชมววิ ถ่ายรูปสวยงาม จุดชมุ
ววิภคูา 1715 อําเภอปัว  วัดภเูก็ต วัดทีม่ภีมูทิัศนแ์ละววิทีส่วยงาม มรีะเบยีงชมววิทุง่นากวา้งใหญห่ลังวัด แวะ รา้นกาแฟไท
ลือ้และลําดวนผา้ทอ บรรยากาศสไตลไ์ทลือ้พืน้บา้น  

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5) 
ทีพั่กแรม:ชมพภูคูารสีอรท์/อปูแกว้รสีอรท์ หรอืระดับเทยีบเทา่กนั กรณีทีพั่กปัวเต็มบรษัิทจะนําทา่นพักอําเภอใกลเ้คยีงแทน 
 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) 
ออกเดนิทางจากน่านสูจ่ังหวัดแพร ่แวะ วัดพระธาตชุอ่แฮ พระธาตปุระจําปีขาล เดนิทางกลับระหวา่งทางผา่นจังหวัดอตุรดติถ์
แวะ บา้นเทยีนหอม อสิระทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย เดนิทางตอ่กลับสูก่รงุเทพฯ (ใชเ้วลาประมาณ 6ชัว่โมง) ถงึเวลาโดยประมาณ22.00น.โดยสวัสดภิาพ 
  

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ ทีน่ ัง่ 

 
หมายเหต ุ

22-25 ตลุาคม 64 3,999 ไมม่รีาคาเด็ก 1,500 30  

วนัที1่     จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูจ่งัหวดันา่น                                                                                                                             

วนัที2่    วดัพระธาตแุชแ่หง้ - เฮอืนฮงัตอ่กาแฟนา่น - อโุมงคล์ลีาวด ี- วดัภมูนิทร ์– วดัศรพีนัตน้ – ศาลหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง –  
             ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น 
                            

วนัที4่    นา่น - แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ - บา้นเทยีนหอม อตุรดติถ ์– กรงุเทพฯ 

วนัที3่    วดัพระธาตเุขานอ้ย - โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า - บอ่เกลอืสนิเธาว ์– ชมววิสะพานบา้นสะปนั - หยดุเวลา คาเฟ่ –  
             จดุชมววิภคูา1715 - ปวั - วดัภเูก็ต - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ 

หมายเหตสํุาคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดันา่นตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 
ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนี (ไมน่อ้ยกวา่ 14วัน) Sinovac  2เข็ม  /Sinopharm 2เขม็/ AstraZeneca 1เข็ม/Moderna 2เข็ม/J&J 1 เข็ม / Pfizer 2 เขม็ 
วัคซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด)  
ตอ้งลงทะเบยีนใน (QR CODE) ‘นา่นปลอดภยั’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ  
**อาจมกีารตรวจหาเชือ้ทีป่ลายทาง (ขอ้มลูอัพเดท 14-09-64) 
 
 

 



                             

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอื
วันหยุดต่างๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชน์
ของทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
- สําเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 
- เอกสารรับรองการไดร้ับวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศและคา่น้ํามัน 
• คา่บรกิารคนขบัรถ 
• คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุําหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้

ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ  
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
• ชาวตา่งชาต ิชาํระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 
มัดจําทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมช่ําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 20 ทา่น  
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้
• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ่  

เง ือ่นไขการจอง 


