
                             

รหัสโปรแกรม : 22107 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

พกัปวั1คนื เมอืงนา่น1คนื ราคา 6,999 บาท เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ  
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ป ี

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว/เดินทางคน

เดียว เพิ่ม 
ที่นั่ง/กรุ๊ป 

3-1 ธันวาคม 14 1,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,500 30 
30 ธันวาคม-2 มกราคม 15 1,999  1,500 30 

 
 
13.00น.  จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัด

น่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ11ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
  

วันที่ 1     จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วัฒนะ – เดินทางสู่จังหวัดนา่น                                                                                                                             



                             

 
 
 
 
 
เช้า        เดินทางถึง จังหวัดน่าน แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ท าธุระส่วนตัว 

 เมืองน่านบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) )เปลี่ยนยานพาหนะเปนนรถตู้ ( วัด
พระธาตุเขาน้อย อยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธรูปปางลีลาองค์
ใหญ่ต้ังสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยงาม เดินทางสู่เส้นทางสันติสุข-บ่อ
เกลือ  น าท่านแวะ คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาเขียวขจี  
แวะถ่ายรูปจุดชมวิว โค้งหมายเลข3 เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ                                                                                                                                                                                                                                                     

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  
 น าท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขาหนึ่งเดียวในโลก  

อัศจรรย์เกลือภู เขาหนึ่งเดียวในโลก สะปัน จุดชมวิวสะพาน ชม
บรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์  หยุดเวลาคาเฟ่ ร้านกาแฟวิวหลักล้าน
ล้อมรอบด้วยสายหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนที่สวยงาม แวะชมวิว 
ถ่ายรูปสวยงาม จุดชุมวิวภูคา 1715 เดินทางสู่ อ าเภอปัว แวะ วัด
ภูเก็ต วัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม มีระเบียงชมวิวทุ่งนากว้างใหญ่หลัง
วัด 

เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) 
 ที่พักแรม : โรงแรม ชมพูภูคา รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
 

 
 

เช้า        บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)  
 น าท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่  ร้านกาแฟไทลื้อและล าดวนผ้าทอ ให้ท่าน

อิสระชมวิว จิบเครื่องดื่ม กาแฟ และจิบบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน 
เดินทางสู่เมืองน่านเฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ร้านกาแฟบรรยากาศดี มี
มุมให้ถ่ายรูปสวยๆ มีกาแฟรสชาติอร่อย อิสระให้ท่านเลือกซื้อทาน 
ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 
 วัดมิ่งเมือง วัดสีขาวเมืองน่าน สักการะศาลหลักเมืองน่าน  วัด
ภูมินทร์ ภาพกระซิบรักบันลือโลก  วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร เปนนวัดที่
มีความงดงามมากสร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง อายุมากกว่า 600 ปี 
ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ภายในวัดยัง
ประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ าทรงลังกา สูงตระหง่าน ถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี  

เย็น บริการอาหารเย็น (มื้อที่1) 
ที่พักแรม : โรงแรมน้ าทองน่านหรือโรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน หรือระดับเทียบเท่า 

วันที ่3     ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และล าดวนผ้าทอ-เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน-วัดมิ่งเมืองศาลหลักเมือง 
               วัดภูมินทร-์วัดพระธาตุช้างค้ า- อุโมงค์ลีลาวดี  

วันท่ี 2   เมืองน่าน-วัดพระธาตุเขาน้อย-เดอะวิว@กิ่วม่วง-โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า-บ่อเกลือสินเธาว์-
ชมวิวสะพานบ้านสะปัน-จุดชมวิวภูคา1215 - ปัว - วัดภูเก็ต 



                             

 
 
 
 

เชา้ บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) 
พระธาตุแช่แห้ง เปนนพระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ
ชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 100 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 1341 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย เปนนศิลปะ
การก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม ของภาคเหนือ ที่ได้รับอิทธิพลการก่อสร้าง
มาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชยเดินทางจากน่านสู่จังหวัดแพร่  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) 
แวะ วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจ าปีขาล เดินทางกลับ 

 เดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 3ชั่วโมง) ถึงปลายทาง นนทบุรีเวลาโดยประมาณ23.00น.โดยสวัสดิภาพ 
  

 

 

 

 

 
 

 

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เปนนต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเปนนหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-14 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
 โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโควิด-14  
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

- ส าเนาบัตรประชาชน ** กรณุาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า ** 
- เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-14 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-14 

อัตราบริการนี้รวม 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศและค่าน้ ามัน 

วันที ่4    พระธาตุแช่แห้ง - แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ-เดินทางกลับนนทบุรีถึงปลายทางประมาณ 23.00 น. 

หมายเหตุส าคัญ5 ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้  (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
- ต้องเปนนผู้ที่ได้รับวัคซีน (ไม่น้อยกว่า 14วัน) Sinovac  2เข็ม  /Sinopharm 2เข็ม/ AstraZeneca 1เข็ม/Moderna 2
เข็ม/J&J 1 เข็ม / Pfizer 2 เข็ม วัคซีนไขว้/อื่นๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด)  
- มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-14จากโรงพยาบาลหรือแล็บที่รับรอง โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit 
(ATK) ไม่เกิน22ชั่วโมงและมีเอกสารรับรอง 
- ต้องลงทะเบียนใน (QR CODE) ‘น่านปลอดภัย’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ 
หากไม่มีเอกสารการรับวัคซีนต้องกักตัว14วันตามข้อก าหนดจังหวัด 

เง่ือนไขการจอง 



                             

 ค่าบริการคนขับรถ 
 ค่าทิปไกด์ 
 ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL 
มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเปนน เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ 
- ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวไทย 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2% 
 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัท
ประกันทั่วไป 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เปนนต้น 
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
 ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม  
 ชาวต่างชาติ ช าระเพิ่มท่านละ 800 บาท 

เงื่อนไขการจอง 
 มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิก
การจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 
 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย 

การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้น 
 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันที่ไม่

คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่ก าหนดไว้ 
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 



                             

 


