
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 21976 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

NNVN01 โปรแกรม อยาก อยู่ น่าน น่ะ 4 วัน 2 คืน พักเมืองน่าน 1 คืน ปํว 1 คืน 
ราคาเดียว 3,999 บาท เดินทางเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน2514 เดินทางโดยรถตู้ VIP 

 
วันเดินทาง 

 
ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 2-6 ป ี
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
เดินทางคนเดียว เพิ่ม 

 
ที่นั่ง 

12-15,22-25 ตลุาคม  3,999  
ไมม่รีาคาเดก็ 

1,500 11 
29 ตลุาคม – 1 พ.ย,11-14,18-21 พฤศจกิายน 14  3,999 1,500 11 

 

 

 
21.00 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย ปํม๊ Shell แมค็โคร แจง้วฒันะ เจ้าหนา้ที่บริษัทฯ

คอยให้การตอ้นรับและอํานวยความให้ทุกท่าน 
 
 
 
 

วันแรก    จุดนัดหมาย ปํ๊ม Shell  แม็คโครแจ้งวัฒนะ   (เวลา 21.00 น.)           



 
 

 
 

    

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 1) นํานําทา่นเดินทางสู่ วัดภมูนิทร ์เดิม
ชื่อ วัดพรหมมินทร์ เปน็วัดหลวงเก่าแก่ มีอายกุว่า 400 ปีและ
ถ่ายรูปเดินทางจุดเช็คอิน อโุมงคล์ีลาวด ี ซุ้มตน้ลีลาวดีหรือต้น
ล่ันทมอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่อลังการจากนัน้นําท่าน เดินทางสู่ เสา

หลกัเมอืงนา่น ณ วดัมิง่เมอืง จุดเด่นสําคัญคือลายปูน
ปํ้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถช่างฝีมือจากเชียงแสน

รับประทานอาหารกลางวนั (มื้อที่ 2)  และพาทุกท่าน
เช็คอินคาเฟ่สุดฮิตคาเฟบ่า้นนากางโตง๋และเดินทาง

สักการะพระธาตแุชแ่หง้ เป็นพระธาตุประจาํคนเกิดปี
เถาะ (ปีกระต่าย) เป็นพระธาตคุู่บ้านคู่เมืองนา่นเป็น

สถานที่บรรจุพระบรมสารริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย องค์พระ
ธาตุบุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความ
วิจิตรงดงามมาก 
สมควรแก่เวลานําทุกทา่นเดินทางไปช้อป ไปชิม สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมอืง ถนนคนเดนิ กาดขว่ง
เมอืงนา่น หน้าวัดภูมินทร ์ ตลาดกลางคืนที่นี้ เปิดแค่ 2วัน ศุกร-์เสาร์ สําหรับมื้อนี้อิสระอาหาร
เย็นตามอัธยาศัย 

เยน็  เดินทางเข้าทีพ่ัก: โรงแรมน่านน้ําทอง หรือระดับเทยีบเท่ากัน 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 3)นําท่านเดินทางสู่ คาเฟเ่ดอะ
ววิ @ กิว่มว่ง ร้านกาแฟวิวดี ที่ตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา บน
เส้นทางระหว่าง อ.เมืองน่าน-สันติสุขซึ่งมีวิวทิวทัศน์
สวยงามสามารถมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี และมีการตกแตง่
ร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติ จากนั้นเดินทางผา่น

วันที่สอง  วัดภูมินทร์ – อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี – วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง –คาเฟ่บ้านนากาง
โต๋ง- วัดพระธาตุแช่แหง้ –ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน     อาหาร เช้า /เที่ยง 

วันท่ีสาม จุดชมวิวคาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง - โค้งถนนหมายเลข 3-บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา-ชมวิว
สะพานหมู่บ้านสะปํน- จุดชมวิวดอยภูคา1215-วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและ
ลําดวนผ้าทอ       อาหาร เช้า /เที่ยง/เย็น 



เส้นทางที่เป็นหุบเขาสลับทับซ้อนกันหลายลูกแวะถา่ยรูปโคง้ถนนหมายเลข3ที่อยู่บนทางหลวง
หมายเลข 1031นําทา่นไปชม บอ่เกลอื สนิเธาว ์ โบราณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอาํเภอบ่อเกลือ 
ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขาทา่นจะได้เห็นกระบวนการทาํเกลือของของคนพื้นเมอืง 
สําหรับนักสะสม ที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้เลือกซื้อมากมายรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที ่
4)  จากนั้นไปถ่ายรูปชิคๆ เช็คอินที่ จุดชมววิสะพาน
หมูบ่า้นสะปนํ ดื่มด่ํากับโอโซนที่ดีที่สุดในประเทศไทย
ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่า และขุนเขา มี
ลําธารไหลผ่านตลอดสาย ซึ่งจุดชมวิวจะอยู่บริเวณ
หน้าวัดบ้านสะปํน เมื่อมองจากมุมสูง นําทา่นผา่นชม 
ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1251 อีกหนึง่
เส้นทางที่งดงาม เป็นเส้นทางจากอาํเภอบอ่เกลือ สู่
อําเภอปํว ภาพฝํนในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชม
วิวสวย ณ ดอยภคูา 1215 หนึง่ในจุดชมวิวที่ไม่ควร
พลาด จากนั้นเดินทางสู่วัดภเูกต็ วัดตัง้อยู่ในหมู่บ้านเก็ตบริเวณบนเนินเขา มุง่หนา้สู่รา้นกา้
แฟบา้นไทลือ้และลาํดวนผา้ทอ ร้านจําหนา่ยผ้าทอและสินค้าของฝากจากเมืองน่านและคาเฟ่
กาแฟชื่อดังเมอืงนา่น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) 

เยน็  เดินทางเข้าทีพ่ัก: โรงแรมชมพูภูคาหรือระดับเทียบเท่ากัน 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 6) จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ วัดพระธาตเุขานอ้ย แลนด์มาร์คสําคัญอกี
หนึ่งแหง่ของจังหวัดน่านตัง้อยู่บนยอดดอยเขาน้อยมี
องค์พระพุทธมหาอตุมมงคลนันทบุรีศรีเมืองนา่น 
พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอด
เขาอย่างสวยสดงดงามอสิระให้ท่าน ถ่ายภาพ 
พักผ่อนตามอธัยาศัย จากนั้นเดินทางต่อมุง่หน้าสู่
กรุงเทพมหานคร  

 
 
 
 

วันที่สี ่ วัดพระธาตุเขาน้อย-กรุงเทพมหานคร     อาหาร เช้า  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการดแูลปอ้งกนัการตดิเชือ้โควดิ-14 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
 โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโควิด-14  
 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจาํ ** 
เอกสารรับรองการได้รับวคัซีนป้องกันโรคโควิด-14 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-14 

อัตราบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวรข์้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร
ของสายการ 

 ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
 กรณีห้องพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรือไม่มีทางบรษิัทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมิต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหนา้ 
 กรณีห้องพัก 3 ท่าน อาจเป็นเตียงเสริมหรือฟูกนอนขึ้นอยู่กับโรงแรมนั้นๆ 
 ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษทัจะทําการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสําหรับนักท่องเที่ยวไทย 
 เจ้าหนา้ที่บริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

เงือ่นไขการจอง 

หมายเหตสุาํคญั  ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัน่าน  ผูเ้ดนิทางตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้  
ตอ้งเปน็ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนี (ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั) Sinovac  2 เขม็  / Sinopharm 2 เขม็  /   
Astrazeneca 1 เขม็  / Moderna 2 เขม็ / J&J 1 เขม็ / Pfizer 2 เขม็ วคัซนีไขว/้อืน่ๆ 
(ตรวจสอบมาตรการจงัหวดั) ตอ้งลงทะเบยีนใน (QR CODE) ‘น่านปลอดภยั’ สแกน QR 
CODE  ไทยชนะ 
**อาจมกีารตรวจหาเชือ้ทีป่ลายทาง (ขอ้มูลอพัเดท 14-09-64) 



 ค่าประกันอุบตัิเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษัทฯ
ประกันภัยที่บริษัททําไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มกีารตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถ
ส่ังซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
 ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม  
 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2% 

 
เงื่อนไขการจอง 

มัดจําท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

(ถ้ามี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้า
มี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ 
 กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ํา 3 ท่าน  
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของ

สายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําส่ังของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 



 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้น 

 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและ
ค่าน้ํามันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 


