รหัสโปรแกรม : 21857 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

น่าน....ชิล ชิล 3 วัน 2 คืน
เดินทาง : พฤษภาคม – กันยายน 2564

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-เฮือนฮังต่อ -วัดศรีพนั ตัน-วัดมิ่งเมือง-วัดพระ
ธาตุชา้ งคา้ วรวิหาร-วัดภูมินทร์- พระธาตุแช่แห้ง-วัดพระธาตุเขา
น้อย-ถนนคนเดินน่าน
วันที่ 2
เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข3 – บ่อเกลือสินเธาว์-บ้านสะปันจุดชมวิวดอยภูคา 1715-โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่
วันที่ 3

วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวนา้ -วัดศรีมงคลบ้านนาก๋างโต้ง-กรุงเทพฯ

เช้า

กลางวัน

เย็น

















Day
1
กรุ งเทพฯ
-

น่าน
วันที่ 1
06.30 น.

สนามบินดอนเมือง-เฮือนฮังต่อ -วัดศรีพันตัน-วัดมิ่งเมือง-วัดพระธาตุช้างคา้ วรวิหาร-วัดภูมินทร์- พระ
ธาตุแช่แห้ง-วัดพระธาตุเขาน้อย-ถนนคนเดินน่าน
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

08.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร โดยสายการบิน นกแอร์ (DD) เที่ยวบินที่ DD 172

09.45 น.

เดินทางถึง สนามบินน่านนคร จังหวัดน่าน ไกด์รอต้อนรับคณะ จากนัน้ นาท่านเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ
นาท่านเช็คอินจิบชากาแฟที่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็ นร้านกาแฟที่รวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆของ
จังหวัดน่านมาไว้ท่ีน่ี เป็ นร้านที่มีขนาดใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรู ป,มุมให้น่ งั ชิลๆเยอะ ให้ท่านสัมผัสกับ
บรรยากาศสบายๆ ร่มรื่น
นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันตัน แห่งราชวงศ์ภูคา โดยพญาพันต้น เจ้าผูค้ รองนครน่าน เป็ นผูส้ ร้าง ซึ่งชื่อวัดตรง
กับนามผูส้ ร้าง คือพญาพันต้น วิหารของวัดศรีพนั อ้น มีความสวยงามเป็ นสง่าด้วยสีทองเหลืองอร่าม และเป็ นอีก
วัดที่มีจิตรกรรมปูนปั้ นที่สวยงาม พญานาคเจ็ดเศียรตัง้ เด่นเป็ นสง่าเฝ้าบันได หน้าวิหาร และภายในวิหารช่าง
ชาวน่าน ได้เ ขี ยนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการกาเนิดเมื องน่าน มันเป็ นภาพเขี ยน
ลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง
นาท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตัง้ อยู่ท่ีถนนสุริยพงศ์ เป็ นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน เดิมเป็ นวัด
ร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็ นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ ต่อมาเจ้าครองนครน่านสถาปนาวัดใหม่ตงั้ ชื่อว่า วัดมิ่ง
เมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมาปี 2527 ได้มีการรือ้ ถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็ น
แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปั จจุบนั โดยตกแต่งลายปูนปั้ นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงาม
วิจิตรบรรจงมาก เป็ นฝี มือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้
เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝี มือช่างท้องถิ่นยุคปั จจุบนั และในบริเวณวัดยังเป็ นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง
ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย
ลงรักปิ ดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็ นรูปพรหมพักตร์มีช่ือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร สร้างขึน้ โดยพญาภูเข่ง เจ้าผูค้ รองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า
600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ภายในวัดยังประดิษฐานเจดียช์ า้ ง
คา้ ทรงลังกา สูงตระหง่านมีรูปปั้นรูปช้างครึง่ ตัวประดับอยูโ่ ดยรอบ ลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ดา้ นละ 6 เชือก
รวมทัง้ หมด 24 เชือก เป็ นศิลปะที่นา่ นรับผ่านอาณาจักรสุโขทัย มีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์
นาท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ 'วัดพรหมมินทร์' เป็ นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็ น
อาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทงั้ สี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝี มือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนีฝ้ าผนังยัง
แสดงถึงชีวิตและ วัฒ นธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน ความงามของ พระอุโบสถ
จตุรมุข เป็ นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์ นาคสะดุง้ ขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลาง
ลาตัวนาค พระอุโบสถจตุรมุขนีก้ รมศิลปกรได้สนั นิษฐานว่า เป็ นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทย

พระอุโบสถ ตรงใจกลางประดิษฐานพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก ด้านประตูทงั้ สี่ทิศ หัน
เบือ้ งพระปฤษฏางค์ ชนกันประทับ นั่งบนฐานชุกชี เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ผูท้ ่ีไปชมความงามของ พระ
อุโบสถนีไ้ ม่วา่ จะเดินขึน้ บันไดทิศใด จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน ภายในจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ชื่อดัง 'ปู่ มา่ นย่าม่าน หรือ หนุม่ กระซิบ' ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรท้องถิ่นเชือ้ สายไทลือ้ เป็ นภาพชายหญิง
คูห่ นึ่งกาลังกระซิบอยู่ และเป็ นภาพที่รูจ้ กั กันในชื่อ 'กระซิบรักบันลือโลก' และเป็ นที่นิยมกันในหมู่นกั ท่องเที่ยวที่
ต้องมาถ่ายรูปกับภาพจิตรกรรมฝาผนังนี ้

กลางวัน

นาท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองน่านใกล้กบั วัดภูมินทร์ เป็ นอาคารแบบยุโรปซึ่ง
เข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองน่าน เดิมเป็ น หอคา ซึ่งเป็ นที่ประทับและที่ว่า
ราชการของพระเจ้าสุรยิ พงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผูค้ รองนครน่าน เคยใช้เป็ นที่ตงั้ ศาลากลางจังหวัดแห่งแรกของจังหวัด
น่าน ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ชัน้ ชัน้ ล่างจัดแสดงชีวิตความเป็ นอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน รวมทัง้
เทศกาลงานประเพณีท่ีสาคัญของจังหวัด เช่น การสืบชะตา การแข่งเรือ ส่วนชัน้ บนจัดแสดงโบราณวัตถุสมัย
ต่าง ๆ ที่พบในจังหวัดน่าน ตัง้ แต่ยคุ ก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคเจ้าผูค้ รองนครน่าน สิ่งของในพิพิธภัณฑ์ชิน้ ที่
สาคัญ ได้แก่ งาช้างดา วัตถุมงคลคูบ่ า้ นคูเ่ มืองน่าน สมบัติของเจ้าผูค้ รองนครเมืองน่านรักษาสืบต่อกันมาหลาย
ชั่วคน เป็ นงาช้างข้างซ้าย ยาว 94 เซนติเมตร วัดโดยรอบส่วนที่ใหญ่สดุ ได้ 47 เซนติเมตร มีนา้ หนัก 18 กิโลกรัม
ได้มาในสมัยพระยาการเมืองเจ้าผูค้ รองนครน่านองค์ท่ี 5
จากนั้น น าท่ า น แวะถ่ า ยรู ป กั บ ซุ้ ม ต้ น ลี ล าวดี ห รื อ ต้ น ลั่ น ทม บริ เ วณหน้า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์แ ห่ ง ชาติ น่ า น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตัง้ อยู่ภายในคุม้ ของอดีตเจ้าผูค้ รองนครน่าน (หอคา) ที่มีตน้ ลีลาวดีขนึ ้ เป็ นแถว
เรียงราย แผ่ขยายกิ่งก้าน โค้งเข้าหากันเป็ นอุโมงค์
บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที1่ )
นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุประจาปี เกิด ปี เถาะ (ปี นกั ษัตรกระต่าย) เดิมเป็ น
วัดราษฎร์ ปั จจุบนั เป็ นพระอารามหลวง เป็ นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมือง
สุโขทัยในอดีต จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อญ
ั เชิญพระบรมสารีริกธาตุ
จาก กรุงสุโขทัย (กระดูกข้อมือข้างซ้าย) มาประดิษฐานไว้ท่ีดอยภูเพียงแช่แห้ง

นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตงั้ อยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ดา้ นตะวันตกของตัวเมือง
น่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็ นเจดียก์ ่ออิฐถือปูนทัง้ องค์ เป็ นศิลปะพม่าผสม
ล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รบั การบูรณปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ใหญ่ใน
สมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า จากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปั จจุบนั บริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคล
นันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทาจากทองคา
หนัก 27 บาท

ค่า

่ ัก
ทีพ

อิสระอาหารค่า เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เปิ ดทุกวันศุกร์-อาทิตย์
ตัง้ แต่ 17.00 - 22.00 น. ตัง้ อยูบ่ นบนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสาม
แยกถนนจัทรประโชติ ให้ท่านเลือกซือ้ อาหารมากมาย มีทงั้ อาหารพืน้ เมือง ผักผลไม้ หรือเสือ้ ผ้าพืน้ เมือง ของ
ฝากของที่ ระลึกแฮนด์เ มดต่างๆจากจัง หวัดน่านของได้จ ากที่ น่ี ในราคาย่อมเยา อิสระให้ท่านเดินเล่นตาม
อัธยาศัย
่ี ัก นา้ ทอง น่าน หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
นาท่านเข้าสู่ทพ

Day
2
น่าน
วันที่ 2
เช้า

เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข3 – บ่อเกลือสินเธาว์-บ้านสะปั น-จุดชมวิวดอยภูคา 1715-โกโก้
วอลเล่ คาเฟ่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั (มือ้ ที2่ )
นาท่านเดินทางสู่ เดอะวิว@กิ่วม่วง เป็ นคาเฟ่ บนเชิงเขา ให้ทา่ นได้สมั ผัสกับวิวของธรรมชาติของเมืองน่าน
แบบสุดลูกหูลกู ตา พร้อมนั่งจิบเครื่องดื่มชิล ๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศรัย
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอปั ว โดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1256 ที่เป็ นอีกหนึ่งเส้นทางที่เรียกกันว่า “ถนนลอย
ฟ้า” ซึ่งอยูท่ า่ มกลางธรรมชาติอนั แสนสงบ พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มอิ่มตลอดทัง้ เส้นทาง อีกทัง้ ยังมี
ภูเขาและต้นไม้ปกคลุมทัง้ พืน้ ที่ ซึ่งเห็นได้จากภาพมุมสูง
นาท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือ ลอยฟ้ า ปั ว-บ่อเกลือ-สันติสุข เป็ นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และ
เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก ระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที3่ )
นาท่านเดินทางถึง บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก เดิมมีช่ือเรียกว่า “เมืองบ่อ”
หมายถึง เมืองที่มีบอ่ เกลือสินเธาว์อยูใ่ นพืน้ ที่ เป็ นบ่อเกลือที่มีอายุกว่า 800 ปี ท่านจะได้สมั ผัสวิถีชาวบ้าน ที่
ประกอบอาชีพผลิตเกลือภูเขาแบบโบราณ ท่านสามารถเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือได้ เช่น ดอกเกลือ
เกลือแกง เกลือสปา ยาสีฟันเกลือ เป็ นต้น (หมายเหตุ : งดสาธิตวิธีทาเกลือในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เนื่องจาก
เป็ นช่วงฤดูฝนทาให้ไม่สามารถตากเกลือได้)

นาท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติท่ี บ้านสะปั น ตัง้ อยูใ่ นอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ห่างจากบ่อเกลือภูเขา
ประมาณ 9 กิโลเมตร เป็ นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตงั้ อยู่ทา่ มกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลาธารไหลผ่าน และ
ในช่วงหน้าฝนฤดูทานา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย เรียกได้วา่ หากแวะมาเที่ยวบ่อ
เกลือภูเขาขับรถเลยไปอีกเพียงไม่ก่ีนาทีก็จะถึงหมูบ่ า้ นสะปัน เหมาะสาหรับมาพักผ่อน ปล่อยชีวิตให้เดินไป
อย่างช้า ๆ
จากนัน้ นาท่านชม จุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมวิวที่สงู ห่างจากระดับนา้ ทะเล 1715 เมตร เป็ นจุดชม
พระอาทิตย์ขนึ ้ และพระอาทิตย์ตกได้ โดยมีระยะทางห่างจากที่ทาการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร
เส้นทาง ปัว – บ่อเกลือ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน

นาท่านเช็คอิน โกโก้ วอลเล่ คาเฟ่ เป็ นคาเฟ่ ที่มีความพิเศษตรงนี ้ ทางร้านปลูกโกโก้เอง มีเมนูให้ลองทาน
หลากหลายเมนูโกโก้ สายโกโก้หา้ มพลาด นอกจากนีค้ าเฟ่ ยังมีจดุ ถ่ายรูปมากมายให้ได้เซลฟี่ เช็คอินชิคๆอีกด้วย
และถือเป็ นคาเฟ่ ชื่อดังของปั วเลยทีเดียว
เย็น
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเย็น (มือ้ ที4่ )
่ี ัก อูปแก้ว รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
นาท่านเข้าสู่ทพ

Day
3
น่าน
-

กรุ งเทพฯ
วันที่ 3

วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวนา้ -วัดศรีมงคล-บ้านนาก๋างโต้ง-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั (มือ้ ที5่ )
นาท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยูบ่ นภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็ นวัดที่มีภมู ิทศั น์และวิวที่
สวยงามมีลานชมวิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุง่ นาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคา ด้านล่างมีแม่นา้ ไหลผ่าน ทางวัดได้จดั ให้เป็ นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อ
ไหลลงไปให้กบั ฝูงปลาได้
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน อยู่บริเวณใกล้ ลาดวนผ้าทอ ร้าน
ขายผ้าพืน้ บ้านที่มีของที่ระลึกและผ้าทอไทลือ้ ผ้าทอนา้ ไหล ลายโบราณต่างๆ สาหรับโซนร้านกาแฟสไตล์ของ
ชุมชนชาวไทลือ้ ผสมล้านนา ภายในร้านมีเรือนไม้เก่าที่จดั โชว์เครื่องไม้เครื่องมือเก่าแก่ของชาวไทลือ้ มาประดับ
ตกแต่งสวยงาม จะมีมมุ นั่งจิบกาแฟเป็ นกระท่อมมุงด้วยหลังคาจาก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทงุ่ นา สามารถ
เลือกนั่งชิลๆ บรรยากาศอันเงียบสงบได้ตามอัธยาศัย

นาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวนา้ ร้านอาหารที่โด่งดังในอาเภอปัว โดยเมนูท่ีเป็ นซิกเนเจอร์ก็คือ “พิซซ่า
เห็ด” ที่น่ียงั มีจดุ ในท่านได้นงั้ ชมวิวสุดลูกหูลกู ตา ดึม่ ด่ากับบรรยากาศสโลไลฟ์ พิเศษ !!! .... ลิม้ ลองพิซซ่าเห็ด
นาท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) เป็ นวัดเก่าแก่ท่ีได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์
ที่มีช่ือที่สุดของวัดนีค้ ือ หลวงปู่ ก๋ง ภายในวัดมีส่ิงที่น่าสนใจ ทัง้ วิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม

โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชือ้ สายไทลือ้ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วดั ภูมินทร์
และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จดั ทาเป็ นซุม้ และจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด
รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกั ผ่อนหย่อนใจ มีทศั นียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขา
กลางวัน

ของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน
บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที6่ )

19.10 น.

นาท่านเดินทางสู่ บ้านนาก๋างโต้ง จุดเช็กอินสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่าน มีทงั้ คาเฟ่ ร้านอาหารและที่พกั ไว้
รองรับ โดยมีความโดดเด่นอยู่ตรงที่การออกแบบสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติท่ีหาได้จาก
ท้องถิ่ นมาเสริม เติม แต่ง ให้มี ความทัน สมัยสวยงาม กลิ่ น อายแบบมิ นิม อลผสมญี่ ปุ่นหน่อย ๆ ดูอบอุ่น น่า
พักผ่อน รายล้อมไปด้วยท้องไร่ทอ้ งนาสีเขียว อากาศเย็นสบาย มีจดุ ให้น่งั เล่นพักผ่อนอยูโ่ ดยรอบ
นาท่านเดินทางซือ้ ของฝาก หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ (DD) เที่ยวบินที่ DD 179

20.25 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
9-11 ก.ค. 64
24-26 / 25-27 ก.ค. 64
19-21 ก.ค. 64
12-14 ส.ค. 64
27-29 ส.ค. 64
10-12 / 24-26 ก.ย. 64
พักเดี่ยว

ผู้ใหญ่ / เด็ก
ราคาท่านละ

จอยทัวร์
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )

9,999.7,999.11,999.9,999.8,999.6,999.11,999.7,999.9,999.7,999.9,999.7,999.เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั ตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้
ร่วมคณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
- เดินทางโดยรถตู้ มีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน
- เดินทางโดยรถบัส มีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามได้จากผูร้ บั จองทัวร์

5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน
ขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
6. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ
เรียกร้อค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
7. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯกากับเท่านัน้
การจองทัวร์และสารองที่น่ัง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ทงั้ หมด เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่น่งั เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงิน
เข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อ
ใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกู ค้าชาระมาและเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยดึ เงินเต็มจานวน
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
อาทิเช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอืน่ ๆ
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บนิ เปลีย่ นแปลง โดยมิได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพือ่ ให้ทา่ นได้เทีย่ วครบตามโปรแกรม และคานึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็ นหลัก***
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้ บนรถ
ตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยูบ่ นรถ
อัตราบริการนีร้ วม
1.ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์ขา้ งต้น ที่น่งั บน
เครื่องเป็ นไปตามข้อกาหนดของสายการบิน ไม่รวมนา้ หนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง
2. ค่าที่พกั ที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน จานวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจ

ข้างต้นพักห้องละ 2-3 ท่าน
หมายเหตุ: กรณีหอ้ งพัก 2 ท่านแบบเตียงคูเ่ ต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดีย่ ว DOUBLE BED แทน
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพกั ห้อง DOUBLE BED มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มี ขอปรับพัก TWIN แทน
กรณีหอ้ งพัก 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็ นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟูกทีน่ อนเสริม ขึน้ อยู่กบั แบบทีพ่ กั ของ โรงแรมนัน้ ๆ
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4.นา้ ดื่มวันละ 1 ขวด
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
6.เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่รวม
1.ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต้น
2.ค่าใช้จา่ ยและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4.ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรตั ิ และหรืออาหารสาหรับมุสลิม
5.ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
6.ชาวต่างชาติชาระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ
- สอบถามผ่าน Line กด ->https://lin.ee/5nDHUO6
- จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
- หรือโทร 02-234-5936

