
                             

 
 

 
 

NNFD03 โปรแกรม นา่น สะปนั ปวั บอ่เกลอื 3วนั2คนื

เมอืงนา่น1คนื พกัปัว1คนื 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 (ไม่ร่วมโครงการ) 9,999 1,500 1,500 8 

1-3 มกราคม 65 9,999  1,500 8 

 
 

 
12.30น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ

คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  
15.10น.  บนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานน่านนคร สายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3556 
16.30น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานน่านนคร รับสัมภาระเรยีบรอ้ย นําทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางท่องเทีย่ว 

เดนิทางสู่พระธาตุแช่แหง้ เป็นพระธาตุประจําคนเกดิปีเถาะ พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวน่าน 
สันนิษฐานว่าม ีอายุราว 600 ปี พญาการเมอืงโปรดใหส้รา้งข ึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรม
สารรีกิธาต ุทีไ่ดม้าจาก กรุงสโุขทัย เป็นศลิปะการกอ่สรา้ง ทีม่คีวามวจิติรงดงาม ของภาคเหนือ ทีไ่ดรั้บ
อทิธพิลการกอ่สรา้งมาจากเจดยีพ์ระธาตหุรภิณุไชย จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมพืน้เมอืง ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงน่าน  (ตลาด
กลางคืนทีน่ี้ เปิดทุกศุกร์-อาทติย์) อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ของแฮนด์เมดต่างๆ อสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย สัมผัส
บรรยากาศขันโตกเมอืงน่าน  ทีพั่กแรม : โรงแรมน้ําทองน่าน หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

วัดพระธาตเุขานอ้ย อยูบ่นยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพทุธรูปปางลลีาองคใ์หญ่ตัง้สง่างามอยูบ่นยอดเขา

อยา่งสวยงาม เดนิทางสู่เสน้ทางสันตสิุข-บ่อเกลอื  นําท่านแวะ คาเฟ่เดอะววิ@กิว่ม่วง ชมววิทวิทัศน์
ภเูขาเขยีวขจ ี แวะถ่ายรูปจดุชมววิ โคง้หมายเลข3 เดนิทางสู่ อ.บอ่เกลอื                                                                                                                                                                                                                                                     

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2)  

 นําทา่นเดนิทางสู ่บอ่เกลอืโบราณ บอ่เกลอืสนิเธาวภ์เูขาหนึง่เดยีวในโลก  อัศจรรยเ์กลอืภเูขาหนึง่เดยีว
ในโลก สะปัน จดุชมววิสะพาน ชมบรรยากาศ สดูอากาศบรสิทุธิ ์แวะชมววิ ถ่ายรูปสวยงาม จุดชมุววิภู
คา 1715 เดนิทางสู่ อําเภอปัว แวะ วัดภูเก็ต วัดทีม่ภีูมทิัศน์และววิทีส่วยงาม มรีะเบยีงชมววิทุ่งนา
กวา้งใหญ่หลังวัด 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่3) 
 ทีพั่กแรม : โรงแรม ชมพูภคูา รสีอรท์ หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 
 

 
 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่4)  
นําท่านเดนิทางสู่  รา้นกาแฟไทลื้อและลําดวนผา้ทอ ใหท้่านอสิระชมววิ จบิเครื่องดืม่ กาแฟ และจบิ
บรรยากาศสไตลไ์ทลือ้พื้นบา้น เดนิทางสู่เมอืงน่าน วัดภูมนิทร์ ภาพกระซบิรักบันลอืโลก  วัดพระ
ธาตชุา้งคํ้าวรวหิาร เป็นวัดทีม่คีวามงดงามมากสรา้งขึน้โดยพญาภูเข่ง อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบดว้ย
วหิารขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ภายในวัดยังประดษิฐานเจดีย์ชา้งคํ้าทรงลังกา สูง
ตระหง่าน ถ่ายรูป อโุมงคล์ลีาวด ี 
 
 
 

วนัที3่      รา้นกาแฟบา้นไทลือ้และลําดวนผา้ทอ-วดัภมูนิทร-์วดัพระธาตชุา้งคํา้-อุโมงคล์ลีาวด-ีทา่อากาศยานนา่นนคร- 

               ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

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

            จดุชมววิภคูา1715 - ปวั - วดัภเูก็ต 

วนัที1่   ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนา่นนคร – พระธาตแุชแ่หง้ -  ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงนา่น          



                             
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5) 

ถงึเวลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานน่านนคร เพือ่เตรยีมตัวเชค็อนิเดนิทาง 
16.55น. บนิลัดฟ้าสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3557 
18.05น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงพรอ้มความประทับใจ 
 

 
 

 

 

 

 

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขับรถ  
 คา่ทปิไกด ์
 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณรีะบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิข ึน้อยูก่ับแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุําหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้
ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

• น้ําหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณตีอ้งการซือ้ น้ําหนัก 15กโิลกรัม ราคา 400 บาทตอ่เทีย่ว (กรณสีายการบนิมกีาร
ปรับเปลีย่น บรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับตามสายการบนิ) 

อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
 คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์
 อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน้ําหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ผูโ้ดยสารสามารถถือสัมภาระขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 

กโิลกรัม หากตอ้งการซือ้น้ําหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่400บาท/เทีย่ว) โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์
 เง ือ่นไขการจอง 
 มัดจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  
กรณีลกูคา้ใชส้ทิธ ิท์วัรเ์ทีย่วไทย 
การจองทัวรท์ีส่มบรูณ์ ทา่นตอ้งชาํระคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 60% ผ่านแอพพลเิคชัน่ "เป๋าตังค"์ 
เมือ่จองทัวรแ์ลว้ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น เปลีย่นวันเดนิทางหรอืขอเงนิคนืไดท้กุกรณี และเงือ่นไขเป็นไปตามโครงการทัวร์
เทีย่วไทยกําหนด 
 
 
 

หมายเหตุสาํคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จังหวัดน่านตอ้งแสดงเอกสารดังตอ่ไปน้ี  (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

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

เข็ม วัคซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด)  

- แสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีรั่บรอง โดยวธิี RT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) ไมเ่กนิ72ชั่วโมงและมเีอกสาร

รับรอง 

- ตอ้งลงทะเบยีนใน (QR CODE) ‘น่านปลอดภัย’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ หากไมม่เีอกสารการรับวัคซนีตอ้งกกัตัว14วันตามขอ้ก าหนดจังหวัด 

 

เงือ่นไขการจอง 



                             
กรณีลกูคา้ไมใ่ชส้ทิธ ิท์วัรเ์ทีย่วไทย 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 8 ทา่น ( กรณี 6 ทา่น ไมม่ไีกด)์ (กรณี 4 ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 
 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยไมอ่าจแกไ้ขได ้
 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อีํานาจของบรษัิทฯกํากับเทา่นัน้ 
 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว ้
 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 


