
 

 

 

 

 

 

โปรแกรม เสน่ห์เมือง..น่าน ณ นาข้ันบันไดบ้านเวร บ่อเกลือ สะปัน ปัว  3 วัน 2 คืน พักเมืองน่าน 1 คืน ปัว 1 คืน  

ราคาเริ่มต้น 5,555 บาท เดินทางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 64 เดินทางโดยสายการบิน Nok Air(DD) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ป ี

ไม่เสริมเตียง 

พักเด่ียว 

เดินทางคนเดียว เพ่ิม 
ท่ีนั่ง 

 
8-10,14-16,20-22    ตลุาคม 64 

 
5,555 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(ทารก 0-2 ปี ราคา 

2,200 บาท 

 
1,500 

 
8 

4-6,19-21,26-28     พฤศจกิายน 64 5,888 1,500 8 

14.20 น   พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย ท่าอากาศย่านดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Air (DD) 

17.20 น. ออกเดินทางสู่โดยสายการบิน NOK AIR (DD)  เท่ียวบิน DD 178 DMK-NAT(17.20-18.25/DD17.00-18.25 เดินทางถึง ท่า

อากาศยานน่านนครบริการอาหารเย็น (ม้ือท่ี 1 )สัมผัสวัฒนธรรมพ้ืนเมือง ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน  ตลาดกลางคืนท่ีน้ี เปิดทุกศุกร์-

อาทิตย์ เลือกซ้ือสินค้าของแฮนด์เมดต่างๆ ท่ีพัก:โรงแรมน้ำทองน่าน /โรงแรม ดิ อิมเพรส น่านหรือระดับเทียบเท่ากัน 

เช้า  อาหารเช้าท่ีโรงแรม(ม้ือท่ี2) นำเดินทางสู่ คาเฟ่เดอะวิว@ก่ิวม่วง วิวทิวทัศน์ภูเขาเขียวขจีและชมไฮไลต์ของจังหวัดน่าน โค้งเลข3หรือถนน

หมายเลข3 และเดินทางชมอีกไฮไลต์1เดียวบ่อเกลือสินเธาว์ โบราณถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี3) เดินทางสู่จุดชมวิวนาข้ันบันได ทุ่งนา ภูเขา สายหมอกแวะด่ืมด่ำบรรยากาลวิว ท่ี คาเฟ่หยุดเวลา มุ่งหน้าสู่ จุดชมวิ

วสะปัน ซึมซับบรรยากาศ สูดโอโซนกันอย่างเต็มท่ี  และนำท่านเดินทาง ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715 หน่ึงในจุดชมวิวท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดิน

ทางผ่านถนนสายน้ีหมอกสุดสายตา นำท่านไปเสริมสิริมงคลท่ี วัดภูเก็ต วัดต้ังอยู่ในหมู่บ้านเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา  

เย็น  บริการอาหารเย็น (ม้ือท่ี 4)   เดินทางเข้า  ท่ีพัก: โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่ากัน 

เช้า บริการอาหารเช้า (ม้ือท่ี5) นำท่านแวะเช็คอิน ร้านกาแฟบ้านไทล้ือ และลําดวนผ้าทอด้านหน้าเป็นลำดวนผ้าทอ ร้านจำหน่ายผ้าทอลายน้ำไหลไทล้ือ 

และสินค้าของฝากจากเมืองน่าน  ถึงเวลานัดหมายเดินสู่ วัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน ภาพปู่ม่านย่าม่าน ท่ีได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบันลือโลก 

บริเวณใกล้กันท่านสามารถชม อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นล่ันทม ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ย่ิงใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ  

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี6)นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ต้ังสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่สนามบินน่านนครโดยสายการบิน NOK AIR(DD) เท่ียวบิน DD179 DMK-NAT(19.10-

20.25) เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 วนัแรก         ท่าอากาศย่านดอนเมอืง-ท่าอากาศยานน่านนคร-ถนนคนเดนิกาดข่วงเมอืงน่าน 

วนัที&สอง           คาเฟ่เดอะววิ กิ&วม่วง -ถนนหมายเลข 3-บ่อเกลือสนิเธาว์ภูเขา-ชมววินาขั Cนบนัไดบ้านเวร-คาเฟ่หยุด

เวลา-จุดชมววิหมู่บ้านสะปัน- อุทยานแห่งชาตดิอยภูคาLMLN-วดัภูเกต็ 

 

หมายเหตสุาํคญั ผ ูเ้ดินทางเขา้จงัหวดัน่าน  ผ ูเ้ดินทางตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนีA   ตอ้งเป็นผ ูที้Cไดร้บัวคัซีน (ไมน่อ้ยกว่า GH วนั) 
Sinovac  2 เข็ม  /   Sinopharm 2 เข็ม  /   Astrazeneca 1 เข็ม  /   Moderna 2 เข็ม / J&J 1 เข็ม / Pfizer c เข็ม   
วคัซีนไขว/้อืCนๆ (ตรวจสอบมาตรการจงัหวดั)           ตอ้งลงทะเบียนใน (QR CODE) ‘น่านปลอดภยั’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ 
**อาจมีการตรวจหาเชืAอทีCปลายทาง (ขอ้มลูอพัเดท GH-vw-xH) 
 

 

วนัที&สาม         รา้นกาแฟบ้านไทลืCอและลําดวนผา้ทอ-วดัภูมนิทร์ -วดัชา้งคํCา  – อุโมงค์ต้นไมล้ลีาวด ี พระธาตุ

แช่แหง้ - วดัพระธาตุเขาน้อย-สนามบนิน่านนคร-   ท่าอากาศย่านดอนเมอืง       



มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชื4อโควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพน่ฆา่เชื=อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีFนัFงแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพืFอป้องกนัและยับยั=งการแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

 
เอกสารที@ประกอบการเดนิทาง 

สําเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

 
อตัราบรกิารนี4รวม 

• คา่ตัdวโดยสารเครืFองบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีFนัFงเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• นํ=าหนักสมัภาระถอืขึ=นเครืFอง 7 กโิลกรัม 
• คา่ทีFพัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีFระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
• กรณีหอ้งพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไมม่ทีางบรษัิทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึ=นอยูก่บัโรงแรมนั=นๆ 
• ชืFอโรงแรมทีFพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
• คา่อาหารตามทีFระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีFระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีFระบสํุาหรับนักทอ่งเทีFยวไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิFม 7% 
• เจา้หนา้ทีFบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงืFอนไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีFบรษัิททําไว ้ทั =งนี=

ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีFมกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีF
เกีFยวขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัFงซื=อประกนัสขุภาพเพิFมไดจ้ากบรษัิทประกนัทัFวไป 

อตัรานี4ไมร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• นํ=าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครืFอง กรณีตอ้งการซื=อ นํ=าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 400 บาทตอ่เทีFยว (กรณีสายการบนิมกีาร

ปรับเปลีFยน บรษัิทขอสงวนสทิธิ}ปรับตามสายการบนิ) 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีFนอกเหนอืจากรายการทีFระบ ุ
• คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสําหรับทา่นทีFทานเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ  
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เงื@อนไขการจอง 

มัดจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีFเหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ชําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   

 

 

 

 

 

 

เงื@อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั =งแต ่30 วันขึ=นไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีFเกดิขึ=นจรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีFลกูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีFเกดิขึ=นจรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิ}ยดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีFเกดิขึ=นจรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีFเกดิขึ=นจรงิ เชน่ คา่มัดจําตัdวเครืFองบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืFนๆ 
 

หมายเหต ุ
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขั =นตํFา 8 ทา่น ( กรณี 6 ทา่น ไมม่ไีกด)์ (กรณี 4 ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิFมเตมิ) 
• บรษัิทฯ มสีทิธิ}ทีFจะเปลีFยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี= เมืFอเกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีFเกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีFยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัFงของเจา้หนา้ทีFรัฐ และอืFนๆ ทีFอยูน่อเหนอื 
• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิFมเตมิทีFเกดิขึ=นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

เงื่อนไขการจอง 



• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิ}ในการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทั=งสิ=นแทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นั=น 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีFยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั=งนี=ขึ=นอยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํ=ามันทีFไมค่งทีF การปรับ
ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิFมเตมิจากราคาทีFกําหนดไว ้

• เมืFอท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึFง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ} ไม่สามารถ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั=งสิ=น 


