
 

 

NNVN01 โปรแกรม อยาก อยู ่นา่น นะ่ 4 วัน 2 คืน พกัเมืองนา่น 1 คืน ปัว 1 คืน 

ราคาเดียว 3,999 บาท เดินทางเดือน ตลุาคม-พฤศจิกายน2564 เดินทางโดยรถตู ้VIP 

 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 

เดินทางคนเดียว เพิ่ม 
 

ที่นั่ง 

 

12-15,22-25 ตุลาคม  

 

3,999 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 

 

16 

29ตุลาคม-1พ.ย,11-14,18-21 พฤศจกิายน 64  3,999 1,500 16 

 

 

21.00 น.  พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความใหทุ้กท่าน 

 

 

    
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) นํานําท่านเดนิทางสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ วัดพรหมมนิทร ์เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มอีายุกว่า 400 ปี

และถา่ยรูปเดนิทางจุดเช็คอนิ อุโมงคล์ลีาวด ี ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลัน่ทมอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญอ่ลงัการจากนัน้นําท่าน 

เดนิทางสู ่เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัม ิง่เมอืง จุดเด่นสําคญัคอืลายปูนปั้นทีผ่นังดา้นนอกอุโบสถชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน

รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2)  และพาทุกท่านเช็คอนิคาเฟ่สดุฮติคาเฟ่บา้นนากางโต๋งและเดนิทางสกัการะพระ

ธาตุแชแ่หง้ เป็นพระธาตปุระจําคนเกดิปีเถาะ (ปีกระตา่ย) เป็นพระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงน่านเป็นสถานทีบ่รรจุพระบรมสาร

รกิธาตทุีไ่ดม้าจากสมัยสโุขทัย องคพ์ระธาตบุุดว้ยทองเหลอืงหมดทัง้องค ์ เป็นศลิปะการก่อสรา้งทีม่ีความวจิติรงดงาม

มาก 

สมควรแก่เวลานําทุกท่านเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สมัผัสวัฒนธรรมพื้นเมอืง ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น หนา้วัด

ภูมนิทร ์ตลาดกลางคนืทีน่ี้ เปิดแค ่2วัน ศกุร์-เสาร์ สําหรับมือ้นีอ้สิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

เย็น  เดนิทางเขา้ทีพั่ก: โรงแรมน่านน้ําทอง หรอืระดบัเทยีบเท่ากัน 
 

 

 
 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)นําท่านเดนิทางสู ่คาเฟ่เดอะววิ @ กิว่มว่ง รา้นกาแฟววิด ีที่ตัง้อยู่รมิทางไหลเ่ขา บน

เสน้ทางระหว่าง อ.เมอืงน่าน-สนัตสิขุซึง่มวีวิทวิทัศน์สวยงามสามารถมองเห็นววิภูเขาเขยีวขจ ี และมกีารตกแต่งรา้น

สไตลล์า้นนาทีเ่ขา้กับธรรมชาต ิ จากนัน้เดนิทางผ่านเสน้ทางทีเ่ป็นหุบเขาสลับทับซอ้นกันหลายลกูแวะถา่ยรูปโคง้ถนน

หมายเลข3ทีอ่ยู่บนทางหลวงหมายเลข 1081นําท่านไปชม บอ่เกลอื สนิเธาว ์ โบราณ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์อง

อําเภอบ่อเกลอื ถกูขนานนามว่าเป็นนาเกลอืกลางหุบเขาท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการทําเกลอืของของคนพืน้เมอืง สําหรับ

นักสะสม ทีน่ีก็่มผีลติภัณฑพ์ื้นเมอืงใหเ้ลอืกซือ้มากมายรับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่ 4)  จากนัน้ไปถา่ยรูปชคิๆ 

เช็คอนิที ่จดุชมววิสะพานหมูบ่า้นสะปนั ดืม่ดํา่กับโอโซนทีด่ทีี่สดุในประเทศไทยชมุชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาต ิผืน

ป่า และขุนเขา มลํีาธารไหลผ่านตลอดสาย ซึง่จุดชมววิจะอยู่บรเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมือ่มองจากมุมสูง นําท่านผ่าน

ชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึง่เสน้ทางทีง่ดงาม เป็นเสน้ทางจากอําเภอบ่อเกลอื สูอํ่าเภอปัว ภาพ

ฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมววิสวย ณ ดอยภูคา 1715 หนึง่ในจุดชมววิทีไ่ม่ควรพลาด จากนัน้เดนิทางสูว่ดั

ภูเก็ต วัดตัง้อยู่ในหมู่บา้นเก็ตบรเิวณบนเนนิเขา มุ่งหนา้สูร่า้นกา้แฟบา้นไทลือ้และล าดวนผา้ทอ รา้นจําหน่ายผา้ทอ

และสนิคา้ของฝากจากเมอืงน่านและคาเฟ่กาแฟชือ่ดังเมอืงน่าน  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) 

เย็น  เดนิทางเขา้ทีพั่ก: โรงแรมชมพูภูคาหรอืระดบัเทยีบเท่ากัน 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง  วดัภมูนิทร ์– อโุมงคต์น้ไมล้ีลาวดี – วดัมิง่เมอืง – ศาลหลกัเมอืง –คาเฟ่บา้นนากางโต๋ง- วดัพระธาตุ

แช่แหง้ –ถนนคนเดินกาดข่วงเมอืงน่าน             อาหาร เชา้ /เท่ียง 

วนัท่ีสาม จดุชมวิวคาเฟ่เดอะวิวก่ิวมว่ง - โคง้ถนนหมายเลข 3-บ่อเกลือสินเธาวภ์เูขา-ชมวิวสะพานหมูบ่า้นสะปัน- 

จดุชมวิวดอยภคูา1715-วดัภเูก็ต-รา้นกาแฟบา้นไทลือ้และล าดวนผา้ทอ       อาหาร เชา้ /เท่ียง/เย็น 

                                                                                    

วนัแรก    จดุนดัหมาย ป๊ัม Shell  แมค็โครแจง้วฒันะ   (เวลา 21.00 น.)           



 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที่ 6) จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุเขานอ้ย แลนดม์ารค์สําคัญอกีหนึง่แห่งของ

จังหวัดน่านตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรศีรีเมอืงน่าน พระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญ่

ตัง้สง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงามอสิระใหท้่าน ถา่ยภาพ พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทางตอ่มุ่งหนา้สู่

กรุงเทพมหานคร  

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 

 ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

 
 

 

 

 
 

 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 

เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวร์ขา้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 ค่าทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 

 กรณีหอ้งพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไม่มีทางบรษัิทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยู่กับโรงแรมนัน้ๆ 

 ชือ่โรงแรมทีพ่ัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดนิทาง 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุสําหรับนักท่องเทีย่วไทย 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ใน

ขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกัน
สขุภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันท่ัวไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

 ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

 ค่าอาหารสําหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมุสลมิ  

 ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

เงือ่นไขการจอง 

มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชําระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ชําระเงนิค่ามัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชําระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจําเป็นอืน่ๆ 

เงื่อนไขการจอง 

วนัท่ีสี่ วดัพระธาตเุขานอ้ย-กรุงเทพมหานคร                       อาหาร เชา้  

 

หมายเหตสุ าคญั  ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดันา่น  ผูเ้ดนิทางตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้  

ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนี (ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั)Sinovac  2 เข็ม  /Sinopharm 2 เข็ม  /   Astrazeneca 1 เข็ม  /   Moderna 

2 เข็ม / J&J 1 เข็ม / Pfizer 2 เข็ม วคัซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจงัหวดั)           ตอ้งลงทะเบยีนใน (QR CODE) 

‘นา่นปลอดภยั’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ 

**อาจมกีารตรวจหาเชือ้ท ีป่ลายทาง (ขอ้มูลอพัเดท 14-09-64) 

 



 
 

 

 

หมายเหต ุ
 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผูีเ้ดนิทางขัน้ตํ่า 8 ท่าน  

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี ้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมือง จราจล 

ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนอื 

 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ

จากอุบัตเิหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของบรษัิทฯ
กํากับเท่านัน้ 

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสาร

ของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรียกรอ้งค่าบรกิาร

คนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 


