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07 .30น . พร อ้มกันที่จุด นัดหมาย  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ
ใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก  

10.00น.  บนิลัดฟ้าสูท่า่อากาศยานน่านนคร สายการบนิ Thai Air Asia 

เทีย่วบนิที ่FD4312 
11.20น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานน่านนคร รับสัมภาระเรียบรอ้ย น า

ทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางทอ่งเทีย่ววัดพระธาตุเขานอ้ย 

อยู่บนยอดดอยเขานอ้ยมีองคพ์ระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญ่ตัง้

สงา่งามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยงาม 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) พระธาตแุชแ่หง้ เป็นพระธาตุ

ประจ าคนเกิดปีเถาะ พระธาตุคู่บ า้นคู่ เมืองของชาวน่าน 

สันนิษฐานว่าม ีอายุราว 600 ปี พญาการเมอืงโปรดใหส้รา้งขึน้
เมือ่ปี พ.ศ. 1891 เพือ่บรรจุพระบรมสารรีกิธาต ุทีไ่ดม้าจาก กรุง

สุโขทัย เป็นศิลปะการก่อสรา้ง ที่มีความวิจิตรงดงาม ของ

ภาคเหนือ ทีไ่ดรั้บอทิธพิลการก่อสรา้งมาจากเจดยีพ์ระธาตุหริ
ภุณไชย  วัดภูมินทร์ ภาพกระซิบรักบันลือโลก ถ่ายรูป 

อุโมงค์ลีลาวดี  วัดพระธาตุชา้งค ้าวรวหิาร เป็นวัดที่มีความ

งดงามมากสรา้งขึ้นโดยพญาภูเข่ง อายุมากกว่า 600 ปี 

ประกอบดว้ยวหิารขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ภายในวัดยังประดษิฐานเจดยี์ชา้งค ้าทรงลังกา สูงตระหง่าน 
สมัผัสวฒันธรรมพืน้เมอืง ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงน่าน (เปิดทกุศกุร-์อาทติย)์ ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2) 

 ทีพั่กแรม : โรงแรมน ้าทองน่าน หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัที1่   ทา่อากาศยานสวุรรณภูม-ิทา่อากาศยานนา่นนคร-วดัพระธาตเุขานอ้ย-พระธาตแุช่แหง้-วดัภูมนิทร-์อุโมงคล์ลีาวด-ี 

            วดัพระธาตชุา้งค า้-ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น 



                             
 
 

 

 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

เดนิทางสูเ่สน้ทางสันตสิุข-บ่อเกลอื  น าท่านแวะ คาเฟ่เดอะววิ@กิว่

มว่ง ชมววิทวิทัศน์ภูเขาเขยีวขจ ี แวะถ่ายรูปจุดชมววิ โคง้หมายเลข3 

เดนิทางสู่ อ.บอ่เกลอื                                                                                                                                                                                                                                                     

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  
 น าทา่นเดนิทางสู ่บอ่เกลอืโบราณ บอ่เกลอืสนิเธาวภ์ูเขาหนึง่เดยีวใน

โลก  อัศจรรย์เกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก สะปัน แวะดื่มด ่า

บรรยากาศ ชมววิธรรมชาตกิลางป่าเขา ที ่หยุดเวลาคาเฟ่ จุดชมววิ

สะพานบา้นสะปัน ชมบรรยากาศ สดูอากาศบรสิทุธิ ์แวะชมววิ ถ่ายรูป

สวยงาม จุดชมุววิภูคา 1715 เดนิทางสู ่อ าเภอปัว  รา้นกาแฟไทลือ้

และล าดวนผา้ทอ ใหท้่านอิสระชมวิว จิบเครื่องดื่ม กาแฟ และจิบ
บรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบา้น วัดภูเก็ต วัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่

สวยงาม มรีะเบยีงชมววิทุง่นากวา้งใหญห่ลงัวดั 
เย็น เดนิทางกลบัสู ่เมอืงน่าน อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศยั ทีก่าดขว่งเมอืง

น่านสมัผัสบรรยากาศขนัโตกเมอืงน่าน 

 ทีพั่กแรม : โรงแรมน ้าทองน่าน หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
 

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5)  
หลงัทานอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานน่านนครเพือ่เตรยีมตวัเชค็อนิเดนิทางกลบั 

11.45น. บนิลดัฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD4313 

12.50น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูพิรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

รายการทัวรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง

ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

11-13 ธันวาคม 64 5,999  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(ทารก 0-2 ปี ราคา1,500) 

 

1,500 15 

17-19 ธันวาคม 64 5,999 1,500 15 
7-9 มกราคม 65  5,999 1,500 15 
14-16 มกราคม 65 5,999 1,500 15 
21-23 มกราคม 65 5,999 1,500 15 
28-30 มกราคม 65 5,999 1,500 15 
4-6 กมุภาพันธ ์65 5,999 1,500 15 
11-13 กมุภาพันธ ์65 5,999 1,500 15 
18-20 กมุภาพันธ ์65 5,999 1,500 15 

วนัที3่      เมอืงนา่น – ทา่อากาศยานนา่นนคร - ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ

หมายเหตสุ าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จังหวัดน่านตอ้งแสดงเอกสารดังตอ่ไปนี ้ (อยา่งใดอย่างหนึง่) ณ จุดเช็กอนิตน้ทางและจังหวัดปลายทาง 

- ฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ(ไมน่อ้ยกวา่ 14วัน) Sinovac  2เข็ม  /Sinopharm 2เข็ม/ AstraZeneca 1เข็ม/Moderna 2เข็ม/J&J 1 เข็ม / Pfizer 2 เข็ม 

/วัคซนีไขวค้รบ2เข็ม ตามทีก่ระทรวงสาธารณะสขุก าหนด  

หรอื - แสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีร่ับรอง โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) ไมเ่กนิ72ชัว่โมงกอ่น

เดนิทาง 

- ตอ้งลงทะเบยีนใน (QR CODE) ‘น่านปลอดภัย’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ  

หากไมม่เีอกสารการรับวัคซนีตอ้งกักตัว14วันตามขอ้ก าหนดจังหวัด 

 

วนัที2่   นา่น-คาเฟ่เดอะววิ@กิว่มว่ง-โคง้หมายเลข3-บอ่เกลอื-สะปนั-หยดุเวลาคาเฟ่-จดุชมววิสะพานบา้นสะปนั-จดุชุมววิภูคา1715- 

            ปวั-รา้นกาแฟไทลือ้และล าดวนผา้ทอ-วดัภูเก็ต-เมอืงนา่น 



                             

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  
 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง

เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์

 ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง หากตอ้งการซือ้เพิม่ (15กโิลกรัมเพิ่ม520บาท/เทีย่ว)โปรดตดิต่อบริษัททัวร์แจง้

ความประสงคก์อ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย10วนั 
 คา่ทปิไกดท์า่นละ 300 บาท 

 ตา่งชาตชิ าระเพิม่ 800 บาท 

 เง ือ่นไขการจอง 

 มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  
•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมาและเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

•ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัรโ์ดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวรค์นืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ

 กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 8 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือการควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่าย
เพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่ม่คงที ่การ

ปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 



                             

 


