
                             

 

รหัสโปรแกรม : 22005 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

 
NNBS01 น่านสุดปัง น่าน สะปัน ปัว บ่อเกลือ 4 วัน 2 คืน 

พักเมืองน่าน 1 คืน ปัว 1 คืน ราคา 3,999 บาท เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 
 

  



                             

 

 

17.00 น.  จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาออก
เดินทางสู่ จังหวัดน่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย  

 
 
 

เช้า         เดินทางถึง จังหวัดน่าน แวะจุดพักรถเพ่ือให้ท่านได้ท าธุระ
ส่วนตัว 

บริการอาหารเช้า (มื้อท่ี 1) เมืองน่าน พระธาตุแช่แห้ง 
พระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะ เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน 
เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ร้านกาแฟบรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ มีกาแฟรสชาติอร่อย อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อทาน ถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 2) 
ถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี  วัดภูมินทร์ ภาพกระซิบรักบันลือโลก 
วัดศรีพันต้น โบสถ์สีทองอร่ามเก่าแก่  วัดมิ่งเมือง วัดสีขาวเมืองน่าน สักการะศาลหลักเมืองน่าน 

เย็น กาดข่วงเมืองน่าน หรือถนนคนเดินน่าน (มีทุกวัน ศุกร์ เสาร์) 
 ท่ีพักแรม : โรงแรมน้ าทองน่านหรือระดับเทียบเท่ากัน 
 

 

 
 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อท่ี 3)               

วัดพระธาตุเขาน้อย อยู่บนยอด
ดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธรูป
ปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ป ี

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว/เดินทางคน

เดียว เพิ่ม 
ที่นั่ง 

 

หมายเหต ุ

22-25 ตุลาคม 64 3,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 30  

วนัที1่     จดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ – เดนิทางสูจ่งัหวดันา่น                                                                                                                             

วนัที2่    วดัพระธาตแุช่แหง้ - เฮอืนฮงัตอ่กาแฟนา่น - อุโมงคล์ลีาวด ี- วดัภูมนิทร ์– วดัศรพีนัตน้ – ศาลหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง –  

             ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น 

                       - อุโมงคปิ์ยะมิตร – บ่อน ้ำร้อน - วัดพุทธำธิวำส -ป้ำยใต้สุดสยำม 

วนัที3่    วดัพระธาตเุขานอ้ย - โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า - บอ่เกลอืสนิเธาว ์– ชมววิสะพานบา้นสะปนั - หยดุเวลา คาเฟ่ –  

             จดุชมววิภูคา1715 - ปวั - วดัภูเก็ต - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ 



                             

บนยอดเขาอย่างสวยงาม เดินทางสู่เส้นทางสันติสุข-บ่อเกลือ แวะถ่ายรูปจุดชมวิว โค้งหมายเลข3 
เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ                                                                                                                                                                                                                                                     

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 4)  
บ่อเกลือโบราณ อัศจรรย์ เกลือภูเขา หนึ่งเดียวในโลก สะปัน จุดชมวิวสะพาน ชมบรรยากาศ สูด
อากาศบริสุทธิ์  หยุดเวลาคาเฟ่ ร้านกาแฟวิวหลักล้านล้อมรอบด้วยสายหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนท่ี
สวยงาม แวะชมวิว ถ่ายรูปสวยงาม จุดชุมวิวภูคา 1715 อ าเภอปัว  วัดภูเก็ต วัดที่มีภูมิทัศน์และวิว
ท่ีสวยงาม มีระเบียงชมวิวทุ่งนากว้างใหญ่หลังวัด แวะ ร้านกาแฟไทลื้อและล าดวนผ้าทอ บรรยากาศสไตล์ไท
ลื้อพื้นบ้าน  

เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อท่ี 5) 
ท่ีพักแรม:ชมพูภูคารีสอร์ท/อูปแก้วรีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่ากัน กรณีท่ีพักปัวเต็มบริษัทจะน าท่านพัก
อ าเภอใกล้เคียงแทน 
 

 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อท่ี 6) 

ออกเดินทางจากน่านสู่จังหวัดแพร่ แวะ วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจ าปีขาล เดินทางกลับระหว่าง
ทางผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์แวะ บ้านเทียนหอม อิสระทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย เดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 6ชั่วโมง) ถึงเวลาโดยประมาณ22.00น.โดยสวัสดิภาพ 
  

 

 

 

 

 

 รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบินการจราจร, 
การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
ผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

วนัที4่    นา่น - แพร ่– วดัพระธาตุชอ่แฮ - บา้นเทยีนหอม อุตรดติถ ์– กรุงเทพฯ 

หมายเหตุส าคัญ: ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้  (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซนี (ไม่น้อยกว่า 14วัน) Sinovac  2เข็ม  /Sinopharm 2เขม็/ AstraZeneca 1เข็ม/

Moderna 2เข็ม/J&J 1 เข็ม / Pfizer 2 เข็ม วัคซีนไขว้/อื่นๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด)  

ต้องลงทะเบียนใน (QR CODE) ‘น่านปลอดภัย’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ  

**อาจมีการตรวจหาเชื้อท่ีปลายทาง (ข้อมูลอัพเดท 14-09-64) 
 

 

 



                             

 โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโควิด-19  
 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 
- ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า ** 
- เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 
 

อัตราบริการนี้รวม 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศและค่าน้ ามัน 

 ค่าบริการคนขับรถ 

 ค่าท่ีพัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง 
DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบท่ีพักของโรงแรมนั้นๆ 
- ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนักท่องเท่ียวไทย 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยที่บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถ
สั่งซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม  

เง ือ่นไขการจอง 



                             

 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  

 ชาวต่างชาติ ช าระเพ่ิมท่านละ 800 บาท  
 

เงื่อนไขการจอง 
 มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากการจอง และช าระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวัน

เดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง
(ถ้ามี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิย์ึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ 

 กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ า 20 ท่าน  

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูก
ท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้น 

 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่า
น้ ามันท่ีไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 
  

วันที่ 3 



                             

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ... 
 

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

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

