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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) 

จากกรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภูม)ิ สูท่า่อากาศยานนา่นนคร 

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)   

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานสุวรรณภูมเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA - ทา่อากาศยานนา่นนคร – พระธาตุชา้งค า้ 

– อุโมงคต์น้ลลีาวด ี– วดัภูมนิทร ์– เฮอืนฮงัตอ่กาแฟนา่น – วดัพระธาตุเขานอ้ย - กาดขว่งเมอืงนา่น 

ทีพ่กั: เมอืงนา่น                                                                                  เทีย่ง/เย็น 

2 เดอะววิ@กิว่มว่ง - บอ่เกลอื - ถนนลอยฟ้า โคง้หมายเลข3 - สะปัน - บอ่เกลอืสนิเธาว ์– ชมววิสะพาน

บา้นสะปัน – หยุดเวลาคาเฟ่ - จุดชมววิภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256-อ าเภอปัว - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้

และล าดวนผา้ทอ 

ทีพ่กั: ดอยสกาดหรอืสะปันโฮมสเตย ์                                                    อาหารเชา้/ เทีย่ง/เย็น 

3  บา้นจกัษก์ะพฒัน ์– ทา่วงัผา – วดัศรมีงคล (วัดกง๋)- Swensen’s @กาดนา่น – พระธาตุแช่แหง้ – รา้น

ของฝาก OTOP นา่น – ท่าอากาศยานนา่นนคร - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

                                                                                                            อาหาร เชา้ /เทีย่ง/--                                               
 



                             

 

 

 

 

ไฟลท์บนิ  

Departure: FD4312 BKK-NNT 10.00-11.20 

Return:       FD4311 NNT-BKK 18.55-20.10   

(หมายเหตุ:สายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคาน์เตอร)์ ไมร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

 

วนัแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA – ทา่อากาศยานนา่นนคร -  

                     พระธาตุชา้งค า้ – อุโมงคต์น้ลลีาวด ี– วดัภูมนิทร ์– เฮอืนฮงัตอ่กาแฟนา่น - วดัพระธาตุเขานอ้ย  

                     - กาดขว่งเมอืงนา่น                                                                                  เทีย่ง/เย็น                       
 

 

08.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

ประตู 3-4 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

10.00 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่ทา่อากาศนา่นนคร โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD4312 

11.20 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน  รับสัมภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรบัท่านอยู่

ดา้นนอก น าทา่นขึน้รถตูป้รบัอากาศ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่วดัพระธาตุชา้งค า้วรวหิารสรา้งขึน้โดยพญาภูเข่งเจา้ผูค้รองนครเมืองน่าน 

อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบดว้ยวหิารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ลักษณะ
ภายในโอ่โถง ประดษิฐานพระประธานองคใ์หญ่ มเีสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ จ าหลัก ลวดลายปูนป้ันนูน

สงูเหนือระดับพืน้วหิาร 1.50 เมตร เป็นลวดลายกนกระยา้ยอ้ย เหมอืนลวดลายของเสาในวหิารวัดภูมนิทร ์
สวยสดงดงาม จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ วัดพรหมมนิทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุ
กว่า 400 ปี ความสวยที่แปลกกว่าวัดอื่นของวัดภูมนิทร ์คอื เป็นพระอุโบสถและพระวหิารสรา้งเป็นอาคาร

หลังเดยีวกัน เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ ทีร่วมเอาโบสถ ์วหิาร และ
เจดีย์ ไวใ้นอาคารเดียวกัน ในส่วนจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรือที่เรียกกันว่า ฮูปแตม้ ซึง่เขียนขึ้น
ในชว่งทีวั่ดภูมนิทรไ์ดร้ับการบูรณะครัง้ใหญ่ สมัยเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาล
ที ่4) และใชเ้วลาซอ่มนานถงึ 7 ปี ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ที่ไดร้ับฉายาว่า ภาพกระซบิรักบรรลือโลก อาจารย์

สมเจตน์ วมิลเกษม ปราชญ์เมืองน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอันสุดแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยาย

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

คนเดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

04-06 เมษายน 64 
*วนัหยุดจกัร*ี 

7,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 16  

11-13 เมษายน 64 

*วนัหยุดสงกรานต*์ 

8,888 1,500 16  

13-15 เมษายน 64 
*วนัหยุดสงกรานต*์ 

9,888 1,500 16  

01-03 พฤษภาคม 64 
*วนัหยุดวนัแรงงาน* 

8,888 1,500 16  

08-10 พฤษภาคม 64 
*วนัหยุดวนัพชืมงคล* 

7,888 1,500 16  

ไฮไลท!์! เด็ดโปรแกรม 

★เทีย่ว แหลง่โอโซนดเียีย่ม ปัว-บอ่เกลอื-สกาด ดนิแดนแหง่ทอ้งนา  

★สกัการะ พระธาตุเขานอ้ย พระธาตุแช่งแหง้ วดัภูมนิทร ์วดัพระธาตุชา้งค า้วรวหิาร วดัเกา่แกข่องนา่น  

★ เช็คอนิคาเฟ่ววิหลกัลา้นทา่มกลางหุบเขา หยุดเวลาคาเฟ่ , จกัษก์ะพฒัน ์ 

★ ศลิปะวฒันธรรมชาวไทยลือ้ที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้และล าดวนผา้ทอ 



                             

ถอ้ยค ากระซบิของปู่ ม่านย่าม่าน อสิระใหท้่านชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝุ่ีน เล่าเรือ่งชาดก ต านาน
พื้นบา้น และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบันทกึเรื่องราวของจังหวัดน่านผ่านงาน

จติรกรรม ลงบนผนังสีฝุ่น และบรเิวณรอบๆวัดภูมนิทร์ มีของที่ระลกึ ขนมไทย สนิคา้พื้นบา้นจ าหน่าย
มากมาย ท่านเดินทางสู่ อุโมงคล์ลีาวด  ีซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้ล่ันทมอยู่บรเิวณดา้นหนา้พิพิธภัณฑ์
แห่งชาตน่ิานทีข่ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผ่ขยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่อลังการ ถอื

เป็นแลนดม์าร์กส าคัญ  ใหท้่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอนิกัน สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิทวิทัศน์ตลอด
สองฝ่ังขา้งทางจากนัน้น าท่าน เดนิทางสู ่เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัมิง่เมอืง จุดเด่นส าคัญของวัดแห่งน้ี 
คอืลายปูนป้ันทีผ่นังดา้นนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชยีงแสน ประณีต งดงามมากจากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่ เฮอืนฮงัต่อ กาแฟน่าน รา้นกาแฟชื่อดังในเมืองน่าน รา้นใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให ้
ถ่ายรูป,มุมใหน่ั้งชวิๆ มีกาแฟรสชาตอิร่อย อสิระใหท้่านเลือกซื้อทาน ถ่ายภาพ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
(ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุเขานอ้ย แลนดม์าร์ค
ส าคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน ตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ยมีองคพ์ระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรี
เมอืงน่าน พระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญ่ตัง้สง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
เย็น  บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2) 
  น าทุกท่านเช็คอนิเขา้ทีพ่กั อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรอืท่านท่านที่สนใจสามารถไปชอ้ป ไปชมิ 

สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมอืงไดท้ี ่ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงน่าน ตลาดกลางคืนทีน้ี่ เปิดทุกศุกร-์อาทติย ์

เป็นถนนคนเดนิทีไ่ม่ยาวมาก จุดเริม่ตน้จะอยู่บรเิวณสีแ่ยกวัดพระธาตุชา้งค ้า บนถนนผากอง ระหว่างลาน

ข่วงเมือง หนา้ศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจันทรประโชติ เยื้องๆ หนา้วัดภูมินทร ์

ระยะทางประมาณ 500 เมตร สว่นใหญ่เป็นของทีร่ะลกึทีท่ าใหน้กึถงึเมอืงน่าน ของแฮนดเ์มดต่างๆ มขีอง

กนิของอร่อยพื้นเมืองจ านวนมาก อสิระใหท้่านเดนิ เพลนิๆ เลอืกซือ้อาหารมากมาย ทัง้ อาหารพื้นเมอืง 

ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผา้พืน้เมอืง ของฝากของทีร่ะลกึจากจังหวัดน่านตามอัธยาศัย  

ทีพ่กั:  โรงแรมน า้ทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่มี ทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตียงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หรอื กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 

หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 

วนัทีส่อง         เดอะววิ@กิว่มว่ง - บอ่เกลอื - ถนนลอยฟ้า โคง้หมายเลข3 - สะปัน - บอ่เกลอืสนิเธาว ์–  

                      ชมววิสะพานบา้นสะปัน – หยุดเวลาคาเฟ่ - จุดชมววิภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - ปัว  -  

                      Slow na Café - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้และล าดวนผา้ทอ 

ทีพ่กั: ดอยสกาดหรอืสะปันโฮมสเตย ์                                                             อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 



                             

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 เดินทางสู่ เดอะวิว@

กิว่มว่ง รา้นกาแฟตัง้อยู่

ท่ ามกลางวิวทิวทัศ น์

ส วย งาม ม อง เห็ น วิ ว

ภู เขาเขียวขจีบวกกับ

การตกแต่งรา้นสไตล์

ล ้ า น น า ที่ เ ข ้ า กั บ

ธรรมชาตชิมบรรยากาศ

สวยๆ พรอ้มสดูอากาศบรสิทุธิ ์เตมิความสดชืน่ไดอ้ย่างดเียีย่ม อสิระ

ใหท้่านเลือกซื้อเลือกชิมเครื่องดื่มรอ้นเย็นตามอัธยาศัย น าท่าน

เดินทางสู่ อ าเภอบ่อเกลอื อยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 80 

กโิลเมตร แต่เน่ืองจากเสน้ทางเป็นหุบเขาสลับทับซอ้นกันหลายลูก 

อาจใชเ้วลาในการเดนิทางนานถงึ 2ชั่วโมง ระหว่างทางจะไดพ้บกับ 

ถนนลอยฟ้า โคง้หมายเลข3 ถนนหลวงหมายเลข 1081 เสน้ทาง

จากเมืองน่าน มุ่งหนา้สูอ่ าเภอบ่อเกลือ ระหว่างการเดนิทาง ท่านจะ

ไดส้ัมผัสกับความรูส้กึ เหมือนก าลังน่ังรถอยู่บนถนนลอยฟ้า ที่ถูก

ลอ้มลอบดว้ยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก น าท่านไปชม 

บอ่เกลอื สนิเธาว ์ภูเขาโบราณ ซึง่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอ าเภอ

บ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็น

กระบวนการท าเกลือของของคนพื้นเมือง ส าหรับนักสะสม ที่น่ีก็มี

ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองใหเ้ลือกซื้อมากมาย จากนั้นไปถ่ายรูปชิคๆ 

เช็คอินที่ จุดชมววิสะพานหมู่บา้นสะปัน อยู่ห่างจากบ่อ

เกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลาง

ธรรมชาต ิผนืป่า และขนุเขา มลี าธารไหลผ่านตลอดสาย ซึง่

จุดชมววิจะอยู่บรเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมื่อมองจากมุมสูง 

จะเห็นเป็นววิหมู่บา้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุ่งนา กลางหุบเขา 

ทัศนียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก น าท่านเดินทางสู่ หยุด

เวลาคาเฟ่ รา้นกาแฟววิหลักลา้นลอ้มรอบดว้ยสายหมอก

และขุนเขาสลับซับซอ้นที่สวยงามราวกับภาพวาด อสิระให ้

ท่านเลือกซือ้เลือกชมิเครื่องดืม่รอ้นเย็นตามอัธยาศัย (ราคา

ทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารและเครือ่งดืม่) 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

บา่ย น าท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเสน้ทางที่งดงาม เป็นเสน้ทางจาก

อ าเภอบ่อเกลือ สูอ่ าเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หนึ่ง

ในจุดชมววิที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดนิทางผ่านถนนสายน้ี ยิง่ถา้ไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนตน้หนาวจะได ้

เห็นหมอกหนาสวยสุดตา อ าเภอปัว เมอืงแห่งทุ่งนากลางหุบเขา น าท่านมาเติมคาเฟอนิ ถ่ายรูป

เช็คอนิที่ รา้นกาแฟ Slow na Café เป็นรา้นกาแฟเล็กๆ ตัง้อยู่กลางทุ่งนา มกีารตกแต่งแปลงดอกไม ้

ทุ่งนา ทุ่งหญา้ สสีันหลากสทีี่มคีวามสวยงาน ถ่ายรูปและอสิระซือ้เครือ่งดืม่ตามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทาง

สู่ รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และล าดวนผา้ทอ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ไดเ้มื่อมาถงึอ าเภอปัว ดา้นหนา้เป็น

ล าดวนผา้ทอ รา้นจ าหน่ายผา้ทอลายน ้าไหลไทลื้อ และสนิคา้ของฝากจากเมอืงน่าน จบิกาแฟรมินาใน

บรรยากาศไทลือ้ (ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารและเครือ่งดืม่) 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมดอยสะกาด หรอื สะปันโฮมสเตย ์

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั: ดอยสกาด โฮมสเตย ์หรอืสะปันโฮมสเตย ์ (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 

วันกอ่นวันเดนิทาง) กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน 

TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ  
 

วนัทีส่าม        บา้นจกัษก์ะพฒัน ์– ทา่วงัผา - วดัศรมีงคล (วัดกง๋)- Swensen’s @กาดนา่น - พระธาตุแช่แหง้  

                     – รา้นของฝาก OTOP น่าน – ท่าอากาศยานนา่นนคร - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ  

                                                                                                                      อาหาร เชา้/เทีย่ง/---                                                                                                         

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) 

 จากนั้นน าท่านสัมผัสบรรยากาศรา้นกาแฟท่ามกลางภูเขาบา้นจกัษ์กะพฒัน ์รา้นกาแฟววิสวย ตัง้อยู่

กลางหุบเขา ดอยสกาด ที่รายลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้มีระเบยีงใหน่ั้งชมววิดอยสกาด ช่วงเชา้จะมีหมอกหรือ

ชว่งหลังฝนตกบรรยากาศดแีละสวยงามมาก (ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าอาหารและเครือ่งดืม่) จากนั้นเดนิทางสู่

อ าเภอท่าวงัผา น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรมีงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ไดร้ับพระราชทานวสิุงคามสมีา

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุของวัดน้ีคอื หลวงปู่ กง๋ ดา้นหลังวัดมลีานชมววิ ซึง่มทีัศนียภาพที่

งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภูคาเรยีงรายสลับซับซอ้น โดยบรเิวณลานชมววิ ทาง

วัดไดจ้ัดท าเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้ักผ่อนหย่อน

ใจ ภายในวัดมีสิง่ที่น่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาด

ของหนานบัวผัน จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีวั่ดภูมนิทรแ์ละวัดหนองบัว

ของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซ ึง่รวมรวมของโบราณต่างใหไ้ดช้ม บรรยากาศ

โดยรอบของวัด เนน้ตกแต่งแบบไทยลา้นนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ดา้นหนา้ยังเป็นที่ตั ้งของ

กระท่อมไมไ้ผ่ ชือ่ว่าเฮือนมะเกา่ ภายในบา้นมขีา้วของเครือ่งใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพ

ได ้

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Swensen’s @กาดน่านสรา้งแบบผสานวัฒนธรรมทอ้งถิ่นในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมไทลื้อตัวอาคารเป็นเรอืนยกใตถุ้นสูง ส่วนของชัน้สองออกแบบเป็นชานเรอืนที่มีพื้นที่น่ัง

แบบโตก และระเบียงดา้นนอกกลางแจง้ไวน่ั้งกินไอศกรีมในยามค ่าคืน ขาดไม่ไดเ้ลยกับภาพวาด

จิตรกรรมฝาผนังชื่อดังของน่าน “กระซิบรักบันลือโลก”เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินทร ์

จังหวัดน่าน อันเป็นผลงานของหนานบัวผันจติรกรพืน้ถิน่เชือ้สายไทลือ้ ซึง่ไดร้ับการยอมรับว่าเป็นผลงาน

ทีป่ระณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจ าวัดภูมนิทร์จากนั้นน าท่านกราบสักการะวดัพระธาตุแช่แหง้เป็น

วัดเก่าแก่ทีส่วยงามมาก และเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของคนเกดิปีเถาะ มีการจัดงานนมัสการพระธาตุใน

เดอืน 4 หรอืประมาณเดอืนมนีาคมของทุกปี เป็นปูชนียสถานศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแห่งหนึง่ในเมอืงน่านศูนยร์วม

ศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผูค้นโดยตัง้อยู่บนเนินทางฝ่ังตะวันออกอันเป็นศูนย์กลางของเมืองน่านเดิม 

หลังจากที่ยา้ยมาจากเมืองปัวทางขึน้สูอ่งคพ์ระธาตุเป็นตัวพญานาค หนา้บันไดเหนือประตูทางเขา้พระ

วหิารเป็นปูนป้ันลายนาคเกีย้วถือเป็นเอกลักษณ์ศลิปกรรมน่าน จากนั้นน าท่านแวะซือ้ของฝากตดิไมต้ดิ

มอืทีร่า้นของฝาก OTOP ของนา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนา่นนคร เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 

 

18.55 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD4311 

20.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

*********************** 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบิน

การจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 



                             

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

● ตรวจวัดอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 

● ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

● โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

● ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครฐัเพือ่ป้องกันและยบัยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

● บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

● กรณีใกลว้นัเดนิทาง มกีารออกต ัว๋ไปแลว้ ทางบรษิทัตอ้งส่งขอทางสายการบนิใหพ้จิารณาเป็น
กรณีพเิศษในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากเหตุโควดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

● ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

● น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

● ค่าทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ หรอื กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่กัของโรงแรมนัน้ๆ 

● ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้ 

● ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

● ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

● เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

● ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้

จากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

● ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 

● ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มค่าทัวร ์

- เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว 

- เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 

- เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคา 650 บาท/เทีย่ว 

- เพิม่ 30 กโิลกรัม ราคา 1,020 บาท/เทีย่ว 

- เพิม่ 40 กโิลกรัม ราคา 1,260 บาท/เทีย่ว 

• ค่าใชจ้่ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ ทา่นละ 800 บาท 



                             

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่ าระเงนิค่ามัดจ าหรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

● การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 8 ท่าน 

● บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยไม่อาจแกไ้ขได ้

● บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

● การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

● มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

● ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

● เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


