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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) 

จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ สูท่า่อากาศยานนา่นนคร 

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)   



                             

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA - ทา่อากาศยานนา่นนคร – พระธาตชุา้งค า้ 

– อโุมงคต์น้ลลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์– เฮอืนฮงัตอ่กาแฟนา่น – วดัพระธาตเุขานอ้ย - กาดขว่งเมอืงนา่น 

ทีพ่กั: เมอืงนา่น                                                                                  เทีย่ง/เย็น 

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

บา้นสะปนั – หยดุเวลาคาเฟ่ - จดุชมววิภคูา1715 - ถนนลอยฟ้า1256-อ าเภอปวั - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้

และล าดวนผา้ทอ 

ทีพ่กั: ดอยสกาดหรอืสะปนัโฮมสเตย ์                                                    อาหารเชา้/ เทีย่ง/เย็น 

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

ของฝาก OTOP นา่น – ทา่อากาศยานนา่นนคร - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  

                                                                                                            อาหาร เชา้ /เทีย่ง/--                                               
 

 

 

 

 

ไฟลท์บนิ  

Departure: FD4312 BKK-NNT 10.00-11.20 

Return:       FD4311 NNT-BKK 18.55-20.10   

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียบัไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ ไมร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
หมายเหต ุ

04-06 เมษายน 64 
*วนัหยดุจกัร*ี 

7,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

 

1,500 16  

11-13 เมษายน 64 
*วนัหยดุสงกรานต*์ 

8,888 1,500 16  

13-15 เมษายน 64 
*วนัหยดุสงกรานต*์ 

9,888 1,500 16  

01-03 พฤษภาคม 64 
*วนัหยดุวนัแรงงาน* 

8,888 1,500 16  

08-10 พฤษภาคม 64 
*วนัหยดุวนัพชืมงคล* 

7,888 1,500 16  

ไฮไลท!์! เด็ดโปรแกรม 

★เทีย่ว แหลง่โอโซนดเียีย่ม ปวั-บอ่เกลอื-สกาด ดนิแดนแหง่ทอ้งนา  

★สกัการะ พระธาตเุขานอ้ย พระธาตแุชง่แหง้ วดัภมูนิทร ์วดัพระธาตชุา้งค า้วรวหิาร วดัเกา่แกข่องนา่น  

★ เช็คอนิคาเฟ่ววิหลกัลา้นทา่มกลางหบุเขา หยดุเวลาคาเฟ่ , จกัษก์ะพฒัน ์ 

★ ศลิปะวฒันธรรมชาวไทยลือ้ที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้และล าดวนผา้ทอ 



                             

วนัแรก          ทา่อากาศยานสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA – ทา่อากาศยานนา่นนคร -  

                     พระธาตชุา้งค า้ – อโุมงคต์น้ลลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์– เฮอืนฮงัตอ่กาแฟนา่น - วดัพระธาตเุขานอ้ย  

                     - กาดขว่งเมอืงนา่น                                                                                  เทีย่ง/เย็น                       
 

 

08.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 

ประต ู3-4 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

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

11.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนา่นนคร จงัหวดัน่าน  รับสัมภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรบัท่านอยู่

ดา้นนอก น าทา่นขึน้รถตูป้รบัอากาศ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่วดัพระธาตุชา้งค า้วรวหิารสรา้งขึน้โดยพญาภูเข่งเจา้ผูค้รองนครเมอืงน่าน 

อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบดว้ยวหิารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ลักษณะ
ภายในโอโ่ถง ประดษิฐานพระประธานองคใ์หญ ่มเีสาปนูกลมขนาด 2 คนโอบ จ าหลัก ลวดลายปนูปัน้นูน
สงูเหนอืระดับพืน้วหิาร 1.50 เมตร เป็นลวดลายกนกระยา้ยอ้ย เหมอืนลวดลายของเสาในวหิารวัดภมูนิทร ์
สวยสดงดงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ วัดพรหมมนิทร ์เป็นวัดหลวงเกา่แก ่มอีายุ
กวา่ 400 ปี ความสวยทีแ่ปลกกวา่วัดอืน่ของวัดภมูนิทร ์คอื เป็นพระอโุบสถและพระวหิารสรา้งเป็นอาคาร
หลังเดยีวกนั เป็นทรงจัตรุมขุ สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ ทีร่วมเอาโบสถ ์วหิาร และ
เจดยี ์ไวใ้นอาคารเดียวกัน ในส่วนจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรอืทีเ่รยีกกันว่า ฮูปแตม้ ซึง่เขยีนขึน้
ในชว่งทีว่ัดภมูนิทรไ์ดรั้บการบรูณะครัง้ใหญ ่สมยัเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ.2410 (ปลายสมยัรัชกาล
ที ่4) และใชเ้วลาซอ่มนานถงึ 7 ปี ภาพปู่ มา่นยา่มา่น ทีไ่ดรั้บฉายาว่า ภาพกระซบิรักบรรลอืโลก อาจารย์
สมเจตน์ วมิลเกษม ปราชญเ์มอืงน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอันสดุแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนือเพือ่บรรยาย
ถอ้ยค ากระซบิของปู่ ม่านย่าม่าน อสิระใหท้่านชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น เล่าเรือ่งชาดก ต านาน
พืน้บา้น และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดตี เสมอืนเป็นการบันทกึเรือ่งราวของจังหวัดน่านผ่านงาน
จติรกรรม ลงบนผนังสฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆวัดภูมนิทร ์มขีองที่ระลกึ ขนมไทย สนิคา้พื้นบา้นจ าหน่าย
มากมาย ท่านเดนิทางสู่ อุโมงคล์ลีาวด  ีซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้ลั่นทมอยู่บรเิวณดา้นหนา้พิพธิภัณฑ์
แหง่ชาตน่ิานทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผข่ยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไมย้ ิง่ใหญอ่ลังการ ถอื
เป็นแลนดม์ารก์ส าคัญ  ใหท้า่นเก็บภาพ ถา่ยรูปสวยๆเชค็อนิกนั สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิทวิทัศน์ตลอด
สองฝ่ังขา้งทางจากนัน้น าทา่น เดนิทางสู ่เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัมิง่เมอืง จดุเดน่ส าคัญของวัดแหง่นี้ 
คอืลายปนูปัน้ทีผ่นังดา้นนอกอโุบสถ ออกแบบโดยชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงามมากจากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู่ เฮอืนฮงัต่อ กาแฟน่าน รา้นกาแฟชือ่ดังในเมอืงน่าน รา้นใหญ่บรรยากาศดี มมีุมให ้
ถ่ายรูป,มุมใหน่ั้งชวิๆ มกีาแฟรสชาตอิร่อย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ทาน ถ่ายภาพ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
(ราคาทัวรไ์มร่วมค่าอาหารและเครือ่งดืม่) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุเขานอ้ย แลนดม์ารค์
ส าคัญอกีหนึง่แห่งของจังหวัดน่าน ตัง้อยูบ่นยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรศีรี
เมอืงน่าน พระพทุธรปูปางลลีาองคใ์หญต่ัง้สงา่งามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยสดงดงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

 
 
 
 
 
 
 
เย็น  บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2) 
  น าทุกท่านเช็คอนิเขา้ทีพ่กั อสิระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรอืท่านท่านที่สนใจสามารถไปชอ้ป ไปชมิ 

สมัผัสวัฒนธรรมพืน้เมอืงไดท้ี ่ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น ตลาดกลางคนืทีน่ี ้เปิดทกุศุกร-์อาทติย ์

เป็นถนนคนเดนิทีไ่มย่าวมาก จดุเริม่ตน้จะอยูบ่รเิวณสีแ่ยกวัดพระธาตชุา้งค ้า บนถนนผากอง ระหวา่งลาน

ข่วงเมือง หนา้ศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจันทรประโชติ เยื้องๆ หนา้วัดภูมนิทร ์

ระยะทางประมาณ 500 เมตร สว่นใหญเ่ป็นของทีร่ะลกึทีท่ าใหน้กึถงึเมอืงน่าน ของแฮนดเ์มดตา่งๆ มขีอง

กนิของอรอ่ยพืน้เมอืงจ านวนมาก อสิระใหท้่านเดนิ เพลนิๆ เลอืกซือ้อาหารมากมาย ทัง้ อาหารพืน้เมอืง 

ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผา้พืน้เมอืง ของฝากของทีร่ะลกึจากจังหวัดน่านตามอธัยาศัย  

ทีพ่กั:  โรงแรมน า้ทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 

หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 

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

                      ชมววิสะพานบา้นสะปนั – หยดุเวลาคาเฟ่ - จดุชมววิภคูา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - ปวั  -  

                      Slow na Café - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้และล าดวนผา้ทอ 

ทีพ่กั: ดอยสกาดหรอืสะปนัโฮมสเตย ์                                                             อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 เดนิทางสู ่เดอะววิ@

กิว่มว่ง รา้นกาแฟตัง้อยู่

ทา่มกลางววิทวิทัศน์

สวยงามมองเห็นววิ

ภเูขาเขยีวขจบีวกกบั

การตกแตง่รา้นสไตล์

ลา้นนาทีเ่ขา้กบั

ธรรมชาตชิมบรรยากาศ

สวยๆ พรอ้มสดูอากาศ

บรสิทุธิ ์เตมิความสดชืน่ไดอ้ยา่งดเียีย่ม อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืก

ชมิเครือ่งดืม่รอ้นเย็นตามอธัยาศัย น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอบอ่

เกลอื อยูห่า่งจากตัวเมอืงน่านประมาณ 80 กโิลเมตร แตเ่นือ่งจาก

เสน้ทางเป็นหบุเขาสลับทบัซอ้นกนัหลายลกู อาจใชเ้วลาในการ

เดนิทางนานถงึ 2ชัว่โมง ระหวา่งทางจะไดพ้บกบั ถนนลอยฟ้า 

โคง้หมายเลข3 ถนนหลวงหมายเลข 1081 เสน้ทางจากเมอืงน่าน 

มุง่หนา้สูอ่ าเภอบอ่เกลอื ระหวา่งการเดนิทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกบั

ความรูส้กึ เหมอืนก าลังน่ังรถอยูบ่นถนนลอยฟ้า ทีถ่กูลอ้มลอบดว้ย

ภเูขา ทา่มกลางป่าใหญ ่และไอหมอก น าทา่นไปชม บอ่เกลอื 

สนิเธาว ์ภเูขาโบราณ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องอ าเภอบอ่เกลอื 

ถกูขนานนามวา่เป็นนาเกลอืกลางหบุเขา ทา่นจะไดเ้ห็นกระบวนการ

ท าเกลอืของของคนพืน้เมอืง ส าหรับนักสะสม ทีน่ีก่ม็ผีลติภณัฑ ์

 



                             

 

 

 

 

 

 

พืน้เมอืงใหเ้ลอืกซือ้มากมาย จากนัน้ไปถ่ายรูปชคิๆ เช็คอนิที ่จุดชมววิสะพานหมูบ่า้นสะปัน อยู่ห่าง

จากบอ่เกลอืภเูขาประมาณ 9 กโิลเมตร ชมุชนเล็กๆ ทา่มกลางธรรมชาต ิผนืป่า และขนุเขา มลี าธารไหล

ผ่านตลอดสาย ซึง่จุดชมววิจะอยู่บรเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมือ่มองจากมุมสงู จะเห็นเป็นววิหมูบ่า้น ถูก

โอบลอ้มดว้ยทุ่งนา กลางหุบเขา ทัศนียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก น าท่านเดนิทางสู่ หยุดเวลาคาเฟ่ 

รา้นกาแฟววิหลักลา้นลอ้มรอบดว้ยสายหมอกและขนุเขาสลับซบัซอ้นทีส่วยงามราวกบัภาพวาด อสิระให ้

ทา่นเลอืกซือ้เลอืกชมิเครือ่งดืม่รอ้นเย็นตามอธัยาศัย (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่) 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

บา่ย น าท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึง่เสน้ทางทีง่ดงาม เป็นเสน้ทางจาก

อ าเภอบอ่เกลอื สูอ่ าเภอปัว ภาพฝันในมา่นหมอก ระหว่างทางแวะชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หนึง่

ในจุดชมววิที่ไม่ควรพลาดเมือ่เดนิทางผ่านถนนสายนี้ ย ิง่ถา้ไปชว่งฤดูฝน หรอืปลายฝนตน้หนาวจะได ้

เห็นหมอกหนาสวยสุดตา อ าเภอปัว เมอืงแห่งทุ่งนากลางหุบเขา น าท่านมาเตมิคาเฟอนิ ถ่ายรูป

เช็คอนิที ่รา้นกาแฟ Slow na Café เป็นรา้นกาแฟเล็กๆ ตัง้อยูก่ลางทุ่งนา มกีารตกแต่งแปลงดอกไม ้

ทุง่นา ทุง่หญา้ สสีนัหลากสทีีม่คีวามสวยงาน ถา่ยรปูและอสิระซือ้เครือ่งดืม่ตามอธัยาศัย จากนัน้เดนิทาง

สู่ รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และล าดวนผา้ทอ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ไดเ้มือ่มาถงึอ าเภอปัว ดา้นหนา้เป็น

ล าดวนผา้ทอ รา้นจ าหน่ายผา้ทอลายน ้าไหลไทลือ้ และสนิคา้ของฝากจากเมอืงน่าน จบิกาแฟรมินาใน

บรรยากาศไทลือ้ (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่) 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรมดอยสะกาด หรอื สะปนัโฮมสเตย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                             

ทีพ่กั: ดอยสกาด โฮมสเตย ์หรอืสะปนัโฮมสเตย ์ (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 

วันกอ่นวันเดนิทาง) กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น 

TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ  
 

วนัทีส่าม        บา้นจกัษก์ะพฒัน ์– ทา่วงัผา - วดัศรมีงคล (วดักง๋)- Swensen’s @กาดนา่น - พระธาตแุชแ่หง้  

                     – รา้นของฝาก OTOP น่าน – ทา่อากาศยานนา่นนคร - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  

                                                                                                                      อาหาร เชา้/เทีย่ง/---                                                                                                         

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) 

 จากนัน้น าท่านสัมผัสบรรยากาศรา้นกาแฟท่ามกลางภูเขาบา้นจกัษก์ะพฒัน ์รา้นกาแฟววิสวย ตัง้อยู่

กลางหุบเขา ดอยสกาด ทีร่ายลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้มรีะเบยีงใหน่ั้งชมววิดอยสกาด ชว่งเชา้จะมหีมอกหรอื

ชว่งหลังฝนตกบรรยากาศดแีละสวยงามมาก (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่) จากนัน้เดนิทางสู่

อ าเภอท่าวงัผา น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรมีงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ไดรั้บพระราชทานวสิุงคามสมีา

ตัง้แตปี่ พ.ศ.2395 พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุของวัดนีค้อื หลวงปู่ กง๋ ดา้นหลังวัดมลีานชมววิ ซึง่มทีัศนยีภาพที่

งดงาม มองเห็นทุง่นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลับซบัซอ้น โดยบรเิวณลานชมววิ ทาง

วัดไดจั้ดท าเป็นซุม้และจดุชมววิใหถ้า่ยภาพหลายจดุ รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพั้กผอ่นหยอ่น

ใจ ภายในวัดมสี ิง่ที่น่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงที่มภีาพจติรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาด

ของหนานบัวผัน จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ัดภมูนิทรแ์ละวัดหนองบัว

ของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึง่รวมรวมของโบราณต่างใหไ้ดช้ม บรรยากาศ

โดยรอบของวัด เนน้ตกแต่งแบบไทยลา้นนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ดา้นหนา้ยังเป็นที่ตัง้ของ

กระท่อมไมไ้ผ ่ชือ่วา่เฮอืนมะเกา่ ภายในบา้นมขีา้วของเครือ่งใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถา่ยภาพ

ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Swensen’s @กาดน่านสรา้งแบบผสานวัฒนธรรมทอ้งถิ่นในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมไทลือ้ตัวอาคารเป็นเรอืนยกใตถุ้นสูง สว่นของชัน้สองออกแบบเป็นชานเรอืนทีม่พีืน้ทีน่ั่ง

แบบโตก และระเบียงดา้นนอกกลางแจง้ไวน่ั้งกนิไอศกรีมในยามค ่าคืน ขาดไม่ไดเ้ลยกับภาพวาด

จติรกรรมฝาผนังชือ่ดังของน่าน “กระซบิรักบันลือโลก”เป็นภาพจติรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมนิทร ์

จังหวัดน่าน อนัเป็นผลงานของหนานบวัผันจติรกรพืน้ถิน่เชือ้สายไทลือ้ ซึง่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผลงาน

ทีป่ระณีตและเป็นภาพทีโ่ดดเด่นประจ าวัดภมูนิทร์จากนัน้น าท่านกราบสักการะวดัพระธาตุแช่แหง้เป็น

วัดเกา่แกท่ีส่วยงามมาก และเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิของคนเกดิปีเถาะ มกีารจัดงานนมัสการพระธาตใุน

เดอืน 4 หรอืประมาณเดอืนมนีาคมของทกุปี เป็นปชูนยีสถานศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่หนึง่ในเมอืงน่านศนูยร์วม

ศรัทธาอันยิง่ใหญ่ของผูค้นโดยตัง้อยู่บนเนินทางฝ่ังตะวันออกอันเป็นศูนย์กลางของเมืองน่านเดิม 

หลังจากทีย่า้ยมาจากเมอืงปัวทางขึน้สูอ่งคพ์ระธาตุเป็นตัวพญานาค หนา้บันไดเหนือประตูทางเขา้พระ



                             

วหิารเป็นปนูปั้นลายนาคเกีย้วถอืเป็นเอกลักษณ์ศลิปกรรมน่าน จากนัน้น าท่านแวะซือ้ของฝากตดิไมต้ดิ

มอืทีร่า้นของฝาก OTOP ของนา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนา่นนคร เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 

 

18.55 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD4311 

20.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

● ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

● ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

● โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

● ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

● บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

● กรณีใกลว้นัเดนิทาง มกีารออกต ัว๋ไปแลว้ ทางบรษิทัตอ้งสง่ขอทางสายการบนิใหพ้จิารณาเป็น
กรณีพเิศษในกรณีเดนิทางไมไ่ดเ้นือ่งจากเหตโุควดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

● คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

● น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

● คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

● คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

● คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

● เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

● คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

จากบรษัิทประกนัทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

● คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

● ไมร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทวัร ์

- 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 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
 ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ ทา่นละ 800 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

 

 

 

 

 



                             

หมายเหต ุ

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 8 ทา่น 

● บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

● บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

● การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

● มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

● ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

● เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 
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