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ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

ธ.ค. 2564 9-11 / 16-18 / 23-25 
ม.ค. 2565 14-16 / 20-22 / 27-29 

รำยละเอยีดกำรเดนิทำง 
 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง  (1)  
           กรุงเทพฯ – น่ำน – วดัพระธำตุแช่แหง้ – วดัพระธำตุเขำน้อย ชมววิเมอืงน่ำน – กจิกรรม “ฮุมยำ – สปำเทำ้” – 
           วดัศรมีงคล (ก๋ง) – หมู่บำ้น Go High’O - พพิธิภณัฑด์อยซลิเซอร ์- ปัว - เชยีงกลำง  
 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ สนำมบนิดอนเมอืง อำคำร 2  สำยกำรบนินกแอร ์ (DD) เจำ้หน้ำทีบ่รษิัทฯ คอยอ ำนวย

ควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและสมัภำระก่อนออกเดนิทำง  *เชญิท่ำนลงทะเบยีนเชค็ชื่อ สแกน QR Code ตำมนโยบำย
โครงกำร “ทวัรเ์ทีย่วไทย”  วดัอุณหภูม ิ บรกิำรเจลลำ้งมอื ก่อนเชค็อนิ  *กรุณำเตรยีมเอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีโควดิ 
และบตัรประชำชน แสดง ณ  จุดเชค็อนิ  เพื่อเดนิทำงเขำ้จงัหวดัน่ำน 
08.35 น.       เหนิฟ้ำสู่ จ.น่ำน  โดยสำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 170 (ใชเ้วลำบนิ 1.05 ชม.) 
09.40 น. ถงึสนำมบนิน่ำนนคร จ.น่ำน หลงัรบัสมัภำระ  น ำท่ำนนัง่รถตู้ปรบัอำกำศ VIP รบัประทำนอำหำรเชำ้ 
แบบกล่อง  เดนิทำงนมสักำร พระธำตุแช่แหง้ (พระธำตุประจ ำคนเกดิปีเถำะ) วดัคู่บำ้นคู่เมอืงน่ำนเพื่อเป็นสริมิงคล 
องคพ์ระธำตุมคีวำมสูง55.5 เมตร ตัง้อยู่บนฐำนสีเ่หลีย่มจตุัรสั กวำ้งดำ้นละ 22.5 เมตร  บุดว้ยทอง เหลอืงทัง้องค ์
เป็นโบรำณสถำน ทีง่ดงำมทีสุ่ดแห่งหนึ่งของลำ้นนำ มอีำยุกว่ำ 600 ปี ต่อไปยงั    พระธำตุเขำน้อย จุดชมววิเมอืง
น่ำนทีส่วยงำมอกีแห่ง  ให้ท่ำนไดเ้หน็ววิเมอืงน่ำนในมุม 360 องศำ    

 

  กจิกรรม ห้ำมพลำด !  “เขยีนตัว๋เมอืง” เรยีนกำรเขยีนภำษำล้ำนนำบนผ้ำย่ำม  เสื้อ  

       เก็บเป็นที่ระลกึ หนึ่งเดยีวของท่ำน 

  กจิกรรมเพื่อสุขภำพ ”ฮุมยำ – สปำเท้ำ” สร้ำงภูมติ้ำนทำน COVID 19  ณ ชุมชนบำ้นบ่อสวก 

  วดัพระธำตุแช่แห้ง  นมสักำรพระธำตุคู่บ้ำนคู่เมอืงน่ำน และเป็นพระธำตุประจ ำคนเกดิปีเถำะ 

  ชมจติรกรรมฝำผนัง กระซิบรักบนัลอืโลก (Love Whispering Wall)  “ปู่ม่ำนย่ำม่ำน  หรอื 

     หนุ่มกระซิบรกั” ณ วดัภูมนิทร์ 

  เชค็อนิ เก็บภำพควำมประทบัใจ ณ   จุดชมววิ 1715   ถนนลอยฟ้ำ 1256   โค้งหมำยเลข 3  ฯลฯ  

  “อุโมงค์ลลีำวด”ี เก็บภำพประทบัใจ   ชม “วดัน้อย”  วดัที่เล็กที่สุดในประเทศไทย  

   สุดฟิน! กบัธรรมชำตแิละวัฒนธรรมหลำกหลำยชนเผ่ำ อำท ิไทลื้อ เผ่ำลวัะ เผ่ำอิว่เมี่ยน ฯลฯ 

  ลิ้มลอง อำหำรหลำกหลำย อำท ิอำหำรพื้นเมอืงแต้ๆ อำหำรออร์แกนิค และอำหำรเวยีดนำม ฯลฯ  

 

 



 

 

11.00 น. เดนิทำงสู่   “บ่อสวกเฮริบ์” ณ ชุมชนบ่อสวก  ใหท่้ำนไดร้่วมกจิกรรม เพื่อสุขภำพ “ฮุมยำ – สปำเท้ำ”  
คอืกำรสุมยำดว้ยสมุนไพร ทีช่่วยใหผ่้อนคลำย ลดอำกำรหวดัคดัจมูกและแก้ภูมแิพ ้คลำยเมื่อยกบั  “สปำเทำ้”  ขดัผวิ
ดว้ยเกลอืเนื้อละเอยีดสูตรเฉพำะเป็นเกลอืสนิเธำวส์ะตุจำกภูเขำอ ำเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่ำน  
 

 

 

12.00 น.    รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ รำ้นเฮือน ภูคำ 
13.00 น.      น ำท่ำนเดนิทำงสู่  วดัศรมีงคล (ก๋ง)  วดัเก่ำแก่ทีไ่ดร้บัพระรำชทำนวสุิงคำมสมีำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395 
พระสงฆท์ีม่ชีื่อทีสุ่ดของวดันี้คอื หลวงปู่ก๋ง ดำ้นหลงัวดัมลีำนชมววิ ซึ่งมทีศันียภำพทีง่ดงำม มองเหน็ทุ่งนำเขยีวขจ ี  
และทวิเขำของดอยภูคำเรยีงรำยสลบัซบัซ้อน บรเิวณนำขำ้วมทีีพ่กัและรำ้นกำแฟฮกันำน่ำน  
มสีะพำนไมไ้ผ่เชื่อมจำกตวัวดัสำมำรถลงไปเดนิเล่นถ่ำยภำพได ้ในวหิำรหลวงมภีำพจติรกรรมฝำผนังอนั 
งดงำม เลยีนแบบกำรวำดของหนำนบวัผนั จติรกรชำวน่ำนเชื้อสำยไทลื้อ ซึ่งวำดภำพจติรกรรมฝำผนังทีว่ดัภูมนิทร์
และวดัหนองบวั 
 

 

 

14.30 ต่อไปยงั หมู่บำ้น Go High’O  สมัผสัวถิชีวีติของชนเผ่ำอิว่เมีย่น(เยำ้)  เชญิท่ำนขอพรที่สะพำนแดง ต ำนำน
สะพำนแดง (โก้งต๊ะเจีย่ว) โก้งต๊ะเจีย่ว เป็นภำษำอิว่เมีย่นแปลว่ำ สะพำนบุญหรอืสะพำนแห่งควำมด ี ตำมควำมเชื่อ 
คนใดทีล่ม้เหลวในชวีติ ยงัขำดคู่ชวีติ และ อยำกไดลู้กทีด่นีัน้ จ ำเป็นต้องสรำ้งสะพำนขึน้มำเพื่อขอพรโดยมอีำจำรย์
ผูน้ ำทำงจติวญิญำณของชุมชุน หรอืทีเ่รำเรยีกว่ำ หมอผ ีเป็นผูป้ระกอบพธิ ี ผูท้ีต้่องกำรขอพร ต้องตัง้จติอธษิฐำน
พรอ้มเดนิขำ้มสะพำน3รอบโดยหำ้มหนัหลงักลบั รอบที1่. เพื่อใหไ้ดพ้บคู่รกัและคู่ชวีติทีด่ ีรอบที่2. เพื่อใหไ้ด้
อภชิำตบุตร รอบที่3. เพื่อใหม้กีำรงำนทีด่ ีและเจรญิรุ่งเรอืง และท่ำนจะไดพ้บกบัควำมส ำเรจ็ทัง้3ประกำร ต่อไปยงั 
พพิธิภณัฑด์อยชลิเวอร ์ ศูนยห์ตัถกรรมเครื่องเงนิทีด่ทีีสุ่ดในประเทศไทย ประสบกำรณ์กว่ำ 70 ปี มชีื่อเสยีงโด่งดงัใน
อเมรกิำ  



18.00 น.       รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ แสงทองรสีอรท์    

      พกัค้างคืน ณ แสงทองรีสอรท์  (✰✰✰✰)  หรอืเทียบเท่า     
วนัทีส่องของกำรเดนิทำง  (2)   
              เชยีงกลำง – กำแฟบำ้นไทลื้อและล ำดวนผำ้ทอ – อุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ – จุดชมววิ 1715 – บ่อเกลอื
โบรำณ –  
              หมู่บำ้นสะปัน – ถนนลอยฟ้ำ – โคง้หมำยเลข 3 – ตวัเมอืงน่ำน – ถนนคนเดนิ   

เชำ้    อรุณสวสัดิย์ำมเชำ้ ณ เชยีงกลำง    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  
อสิระใหท่้ำนไดพ้กัผ่อนตำมอธัยำศยั ร่วมท ำกจิกรรมหลำกหลำยของทำงรสีอรท์  อำท ิ ตกับำตรยำมเชำ้  เตมิบุญให้
ชวีติ ณ สะพำนบุญ (มชีุดตกับำตรใหท่้ำนไดเ้ลอืกซื้อ)  หรือ ปัน่จกัรยำน ชมธรรมชำตยิำมเชำ้ สูดอำกำศบรสุิทธิเ์พิม่
พลงัชวีติ พรอ้มถ่ำยรูปเกบ็ววิเชค็อนิสวย ๆ อำท ิสะพำนสำยรุง้ ฯลฯ 

   

 

09.00 น. หลงัเชค็เอำท์  น ำท่ำนเดนิทำงไปยงั  กำแฟบำ้นไทลื้อ  ให้ท่ำนไดล้ิ้มลองกำแฟอำรำบกิ้ำรสเลศิ  
ผลผลติชำวน่ำน  รำ้น เก๋ ไก๋ กลำงทุ่งนำขำ้วแฝงไปดว้ยบรรยำกำศแบบไทลื้อดัง้เดมิ  เมื่อไดเ้หน็ต้องรอ้งวำ้วน่ำซื้อ
เครื่องดื่มซกัแก้ว ไปนัง่เล่น นอนเล่น รบัลมเยน็ มองดูววินำขำ้วและขุนเขำทีอ่ยู่เบื้องหน้ำ  พรอ้มถ่ำยภำพเชค็อนิ
เก๋  เก๋ ยงักระท่อมปลำยนำในแบบฉบบัทีไ่ม่เหมอืนใคร ต่อไปยงั ล ำดวนผำ้ทอ  อสิระเลือกซื้อผำ้ทอมอื ฝีมอืชำวไท
ลื้อ   
 

  

 

10.30 น. เดนิทำงสู่ อุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ  เชื่อกนัว่ำเทอืกเขำดอยภูคำเป็นเมอืงเก่ำของบรรพบุรุษคน
เมอืงน่ำน  ใหท่้ำนไดเ้กบ็ภำพประทบัใจ ณ จุดชมววิ 1715  จุดแวะพกัชมววิทีส่วยงำม สูงจำกระดบัน ้ำทะเล 1715 
เมตร  มองเหน็ภูเขำสลบัซบัซ้อน ต่อไปยงั อ ำเภอบ่อเกลอื ชมบ่อเกลอืโบรำณ (จุดก ำเนิดน่ำน)   เป็นบ่อเกลอื
สนิเธำว ์ภูเขำ หนึ่งเดยีวในโลก เพื่อบรโิภคและจ ำหน่ำย บ่อเกลอืนี้มมีำแต่โบรำณ และเคยส่งไปขำยยงักรุงสุโขทยั  
เชยีงใหม่  เชยีงตุง หลวงพระบำง รวมถงึสบิสองปันนำในจนีตอนใต้ ปัจจุบนัเหลอืแค่ 2 บ่อ ทีอ่นุรกัษ์เป็นมรดก และ
ท ำกำรผลติเป็นเกลอืสนิเธำว ์สปำเกลือขดัผวิ ครมีทำผวิจำกเกลอื เป็นต้น  เดนิต่อไปดำ้นหลงับ่อเกลอื จะม ี “สะพำน
น ้ำเต้ำ” 



 เชื่อมล ำธำรเพื่อชมววิ ท่ำนสำมำรถซื้อน ้ำเต้ำเพยีงใบละ 50 บำท  เขยีนขอ้ควำมแขวนไว ้เชื่อกนัว่ำจะมเีงนิไหลมำ
เทมำ กำรเงนิด ี คำ้ขำยคล่อง มโีชคลำภ และไดช้่วยสรำ้งสะพำนใหม่หำกน ้ำท่วม   

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง       
รบัประ

ทำนอำหำรเที่ยง  *ลิ้มลองเมนูเดด็ ไก่ทอดมะแข่วน   
บ่ำย น ำชม หมู่บำ้นสะปัน  ชุมชนสงบ  โอบลอ้มดว้ยขุนเขำ หมู่บำ้นในหุบเขำ ทีย่งัคงควำมเป็นธรรมชำติ ในช่วง
ฤดูท ำนำ ยงัสำมำรถชมววิทิวทศัน์ของนำขำ้วเขยีวขจ ี ให้ท่ำนไดถ่้ำยรูปววิขุนเขำ นำขำ้ว   
14.30 น. เดนิทำงสู่ ตวัเมอืงน่ำน  ผ่ำนถนนลอยฟ้ำ  แวะถ่ำยรูป จุดชมววิ  โคง้หมำยเลข 3  ทำงผ่ำนไปเขำ้ตวั
เมอืงน่ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น ำท่ำนเชค็อนิ ณ โรงแรมบำ้นน่ำน  
เยน็  อสิระใหท่้ำนไดเ้ดนิถนนคนเดนิ (กำดข่วงเมอืงน่ำน) อำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั  ใหท่้ำนไดเ้ลอืกทำนอำหำร
หลำกหลำย ของฝำกมำกมำย บนถนนคนเดนิ  สำมำรถซื้อมำทำนบนลำนขนัโตก (เฉพำะศุกร ์เสำร ์อำทติย)์ 
 

     พกัคำ้งคนื ณ โรงแรมน่ำนนครำ (✰✰✰✰)  (ใกลถ้นนคนเดนิ) หรอืเทยีบเท่ำ 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง  (3) 
          เมอืงน่ำน – วดัภูมนิทร ์ชมภำพกระซบิรกับนัลอืโลก - อุโมงคล์ลีำวด ี – วดัน้อย (เลก็ทีสุ่ดในประเทศไทย) –  
         วดัมิง่เมอืง –  วดัศรพีนัต้น  - โฮงเจำ้ฟองค ำ – กจิกรรมเขยีนตัว๋เมอืง – ชอ้ปป้ิงของฝำกพืน้เมอืง – กรุงเทพฯ   
 

เชำ้  ☺☺☺ อรุณสวสัดิย์ำมเชำ้ ณ เมอืงน่ำน    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 
08.30 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัภูมนิทร ์ เดมิมชีื่อว่ำ “วดัพรหมมนิทร”์ จุดเด่นคอื "พระอุโบสถจตุรมุข” รวมเอำ
โบสถ์วหิำรและเจดยี ์ไวใ้นอำคำรเดยีวกนั ชมภำพจติกรรมฝำผนัง กระซบิรกับนัลอืโลก ของ “ปู่ม่ำนย่ำม่ำน” ซึ่งเป็น
ค ำเรยีกชำยหญงิชำวไทลื้อ จำกนัน้ถ่ำยรูปกบั อุโมงคต้์นลลีำวด ีที่เรยีงแถวสวยงำม และชม  “วดัน้อย” วดัทีเ่ลก็ทีสุ่ด
ในประเทศไทย ภำยในบรเิวณพพิธิภณัฑ ์ 

    

 

ต่อไปยงั “วดัมิง่เมอืง”  ซึ่งเป็นทีป่ระดษิฐำนเสำหลกัเมอืงของจงัหวดัน่ำน ชมลำยปูนป้ันทีผ่นังดำ้นนอกของพระ
อุโบสถ ฝีมอืช่ำงป้ันชำวเชยีงแสนทีม่คีวำมสวยงำมวจิติรบรรจง และ น ำท่ำนชม “วดัศรพีนัต้น” ซึง่มวีหิำรตัง้เด่นเป็น
สง่ำสทีองระยบิระยบั เป็นอกีวดัหนึ่งในจงัหวดัน่ำนทีม่จีติรกรรมปูนป้ันทีส่วยงำมโดยเฉพำะพญำนำคเจด็เศยีรเฝ้ำ
บนัได 
 

   

 



12.00 น.        รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ รำ้นเฮอืน่ำน (อำหำรเวยีดนำม)  
 

 

 

13.00 น. น ำท่ำนท ำกจิกรรม “เขยีนตัว๋เมอืง” เรยีนเขยีนอกัษรลำ้นนำ กบัครูภูมปัิญญำลำ้นนำ โดยเขยีนชื่อของ
ท่ำน 
ลงบนย่ำมหรอืเสือ้  เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึหนึ่งเดยีว ต่อไปยงั “โฮงเจำ้ฟองค ำ” (หำกมเีวลำพอ) เป็นเรือน 
ไมส้กัหลงัใหญ่สไตล์ลำ้นนำมอีำยุกว่ำ 200 ปี เป็นบำ้นยกใต้ถุนสูงรูปแบบลำ้นนำโบรำณ หลงัคำทรงจัว่มุงดว้ยกระเบื้อง

ดนิขอ ประกอบดว้ยเรอืน 4 หลงั แบ่งเป็นหอ้งต่ำงๆ ทัง้นอน หอ้งรบัแขก หอ้งครวัทัง้หมดเชื่อมต่อกนัดว้ยชำนและ
ทำงเดนิ มพีพิธิภณัฑท์อ้งถิน่จดัแสดงวถิชีวีติในอดตีของคนน่ำน อำท ิกำรปัน่ฝ้ำย ทอผ้ำพืน้เมอืง ฯลฯ 

   

 

น ำท่ำนชอ้ปป้ิงของฝำกของทีร่ะลกึพืน้เมอืง ก่อนกลบั   
น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิน่ำนนคร   
17.50 น.       เหนิฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 177  (ใชเ้วลำบนิ 1.10 น.) 
18.50 น. เดนิทำงถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดภิำพ ........ ☺☺☺ พรอ้มควำมประทบัใจ 
 

*************************** 
 

หมำยเหตุ   1. โปรแกรมอำจมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้-ลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัผลประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
2. ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีทีท่่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไม่ครบ อำทิเช่น ไม่เทีย่วบำงรำยกำร , 
ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุกอย่ำง ทำงบรษิทัฯ ไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยแบบเหมำจ่ำยก่อนเดนิทำงเรยีบรอ้ย
แลว้ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ราคาทวัรร์วม             12,500.- พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 

ผู้เดินทางจ่ายท่านละ 7,500.- 
2,000.- 

รฐับาลจ่ายให้ 5,000.- 
 

เงื่อนไขการเดินทาง “ทวัรเ์ท่ียวไทย” 
1. กรุณำส่งส ำเนำบตัรประชำชน และหมำยเลขโทรศพัท์ของผูเ้ดนิทำงที่ผูกกบัแอป “เป๋ำตงั” ของผู้เดนิทำงมำยงัไลน์ 
@Jubileetravel (1 ท่ำน / 1 สทิธิ)์  
2. แผนกรบัจองแจง้ยนืยนัโปรแกรม พรอ้มจ ำนวนเงนิทีท่่ำนต้องช ำระผ่ำน “เป๋ำ ตงั”  
3. บรษิทัจะด ำเนินกำรรบัเงนิค่ำทวัรผ่์ำน “เป๋ำตงั” ของท่ำน เฉพำะในส่วนที่ เหลอืจำกรฐัจ่ำยใหท่้ำน 40% 
(ไม่เกนิ 5,000 บำท)  
    พรอ้มออกใบเสรจ็รบัเงนิ รวม VAT 7% แต่ทัง้นี้ต้องด ำเนินกำรก่อน 23.59 น. ของวนัทีใ่ชส้ทิธิ ์
4. เมื่อใชส้ทิธิแ์ลว้ ท่ำนไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงในทุกกรณี ยกเวน้ รฐัประกำศใหส้ำมำรถเลื่อนกำรเดนิทำงได้ 
5. ผูเ้ดนิทำงต้องมุ่งปฏบิตัติำมเงื่อนไข พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรรบัวคัซนี และผลตรวจโควดิจำกสถำนพยำบำลตำมที่แต่
ละท ี
    จงัหวดัก ำหนด 
6. ผูเ้ดนิทำงต้องเดนิทำงตำมโปรแกรมทีก่ ำหนดเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถยกเลกิ หรอืงดบรกิำรใดบรกิำรหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตำม 
    เงื่อนไขของรฐั 
7. บรษิทัขอควำมร่วมมอื ถ่ำยภำพหมู่ในบำงจุดท่องเทีย่ว เพื่อประกอบกำรพจิำรณำเบกิจ่ำยในส่วนทีร่ฐัจ่ำยให้ 
8. บรษิทัไม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยหรอื ยกเลกิกำรเดนิทำงทีเ่กดิจำกเหตุสุดวิสยั อำท ิภยัธรรมชำต ิกำรประท้วง  
    กำรนัดหยุดงำน ฯลฯ 
9. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงขัน้ต ่ำ ไม่ครบตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 



1. ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั สำยกำรบนินกแอร ์(DD) รวมกระเป๋ำโหลด 20 กก. และถอืขึน้เครื่องอกี 7 กก.  
2. ค่ำรถตู้ VIP ปรบัอำกำศ ตลอดกำรเดนิทำง 
3. ค่ำโรงแรมทีพ่กั ตำมระบุในรำยกำร หอ้งละ 2 ท่ำน 
4. ค่ำอำหำร ตำมระบุในรำยกำร 
5. ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเทีย่ว และค่ำกจิกรรมต่ำง ๆ ตำมระบุในรำยกำร 
6. ค่ำมคัคุเทศก์น ำเทีย่ว อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
7. ค่ำบรกิำรน ้ำดื่ม ขนมขบเคีย้ว เจลแอลกอฮอล์ และหน้ำกำกอนำมยั ฯลฯ ระหว่ำงกำรเดนิทำง 
8. ค่ำประกนักำรเดนิทำง ครอบคลุมถงึอำหำรเป็นพษิ  
● จ ำนวนเงนิเอำประกนัภยั  1,000,000 บำท 
● ค่ำรกัษำพยำบำลเนื่องจำกอุบตัเิหตุ  500,000  บำท 
● ค่ำรกัษำพยำบำลเนื่องจำกอำหำรเป็นพษิ 100,000 บำท 
9. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% 

 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
1. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัของผู้เดนิทำง อำทิ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มทีส่ัง่นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำโทรศพัท์ ค่ำซกัรดี ค่ำมนิิ
บำรใ์นหอ้ง ฯลฯ 
2. ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุในโปรแกรม 
 
 
มาตรการท่องเท่ียววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกนัโควิด-19 เพื่อความปลอดภยั ท่องเท่ียวอุ่นใจ 
1.  ภำยในรถตู้โดยสำร พนักงำนขบัรถจะมกีำรท ำควำมสะอำดภำยในรถดว้ยยำฆ่ำเชื้อ-แอลกอฮอล์อย่ำงสม ่ำเสมอ 
2.  ลูกคำ้ต้องสวมหน้ำกำกอนำมยัตลอดเวลำเมื่อต้องอยู่ในทีชุ่มชน และภำยในรถตู้ 
3.  รถตู้โดยสำรจะไม่มกีำรจอดแวะใหลู้กคำ้ลงระหว่ำงทำงในจงัหวดัทีเ่ป็นพืน้ทีเ่สีย่งทุกกรณีจะจอดเฉพำะจุดที่
ปลอดภยัเท่ำนัน้ 
4.  เจำ้หน้ำทีจ่ะมเีจลลำ้งมอื และหน้ำกำกอนำมยัประจ ำอยู่บนรถ  
7.  รบัประทำนอำหำรโดยเน้นกำรใชช้อ้นกลำง  
8.  หำกสถำนทีใ่ดมกีำรปิดท ำกำร เจำ้หน้ำทีจ่ะพำลูกคำ้ท่องเทีย่วสถำนทีอ่ื่นทดแทนตำมควำมเหมำะสม 
9.  ระหว่ำงกำรท่องเทีย่วลูกคำ้ต้องปฎบิตัติำมค ำแนะน ำของเจำ้หน้ำทีอ่ย่ำงเคร่งคดัเจำ้หน้ำที่สำมำรถปฎเิสธกำร
ใหบ้รกิำรกบัลูกคำ้หำกไม่ปฎบิตัติำมมำตรกำรป้องกนัโควดิไดท้นัที 
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	งดงาม เลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัว
	14.30 ต่อไปยัง หมู่บ้าน Go High’O  สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าอิ่วเมี่ยน(เย้า)  เชิญท่านขอพรที่สะพานแดง ตำนานสะพานแดง (โก้งต๊ะเจี่ยว) โก้งต๊ะเจี่ยว เป็นภาษาอิ่วเมี่ยนแปลว่า สะพานบุญหรือสะพานแห่งความดี  ตามความเชื่อ คนใดที่ล้มเหลวในชีวิต ยังขาดคู่ชีวิต แล...
	18.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ แสงทองรีสอร์ท
	 พักค้างคืน ณ แสงทองรีสอร์ท  (✰✰✰✰)  หรือเทียบเท่า
	วันที่สองของการเดินทาง  (2)
	เชียงกลาง – กาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – จุดชมวิว 1715 – บ่อเกลือโบราณ –
	หมู่บ้านสะปัน – ถนนลอยฟ้า – โค้งหมายเลข 3 – ตัวเมืองน่าน – ถนนคนเดิน
	เช้า    อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ เชียงกลาง    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
	อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ร่วมทำกิจกรรมหลากหลายของทางรีสอร์ท  อาทิ  ตักบาตรยามเช้า  เติมบุญให้ชีวิต ณ สะพานบุญ (มีชุดตักบาตรให้ท่านได้เลือกซื้อ)  หรือ ปั่นจักรยาน ชมธรรมชาติยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์เพิ่มพลังชีวิต พร้อมถ่ายรูปเก็บวิวเช็คอินสวย...
	09.00 น. หลังเช็คเอาท์  นำท่านเดินทางไปยัง  กาแฟบ้านไทลื้อ  ให้ท่านได้ลิ้มลองกาแฟอาราบิก้ารสเลิศ  ผลผลิตชาวน่าน  ร้าน เก๋ ไก๋ กลางทุ่งนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม  เมื่อได้เห็นต้องร้องว้าวน่าซื้อเครื่องดื่มซักแก้ว ไปนั่งเล่น นอนเล่น รับลมเ...
	10.30 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษคนเมืองน่าน  ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ ณ จุดชมวิว 1715  จุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม สูงจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร  มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน ต่อไปยัง อำเภอบ่อเกลือ ...
	เชื่อมลำธารเพื่อชมวิว ท่านสามารถซื้อน้ำเต้าเพียงใบละ 50 บาท  เขียนข้อความแขวนไว้ เชื่อกันว่าจะมีเงินไหลมาเทมา การเงินดี  ค้าขายคล่อง มีโชคลาภ และได้ช่วยสร้างสะพานใหม่หากน้ำท่วม
	เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง  *ลิ้มลองเมนูเด็ด ไก่ทอดมะแข่วน
	บ่าย นำชม หมู่บ้านสะปัน  ชุมชนสงบ  โอบล้อมด้วยขุนเขา หมู่บ้านในหุบเขา ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ในช่วงฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี  ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวขุนเขา นาข้าว
	14.30 น. เดินทางสู่ ตัวเมืองน่าน  ผ่านถนนลอยฟ้า  แวะถ่ายรูป จุดชมวิว  โค้งหมายเลข 3  ทางผ่านไปเข้าตัวเมืองน่าน
	นำท่านเช็คอิน ณ โรงแรมบ้านน่าน
	เย็น  อิสระให้ท่านได้เดินถนนคนเดิน (กาดข่วงเมืองน่าน) อาหารค่ำตามอัธยาศัย  ให้ท่านได้เลือกทานอาหารหลากหลาย ของฝากมากมาย บนถนนคนเดิน  สามารถซื้อมาทานบนลานขันโตก (เฉพาะศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
	  พักค้างคืน ณ โรงแรมน่านนครา (✰✰✰✰)  (ใกล้ถนนคนเดิน) หรือเทียบเท่า
	วันที่สามของการเดินทาง  (3)
	เมืองน่าน – วัดภูมินทร์ ชมภาพกระซิบรักบันลือโลก - อุโมงค์ลีลาวดี  – วัดน้อย (เล็กที่สุดในประเทศไทย) –
	วัดมิ่งเมือง –  วัดศรีพันต้น  - โฮงเจ้าฟองคำ – กิจกรรมเขียนตั๋วเมือง – ช้อปปิ้งของฝากพื้นเมือง – กรุงเทพฯ
	เช้า  ☺☺☺ อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ เมืองน่าน    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
	08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์  เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นคือ "พระอุโบสถจตุรมุข” รวมเอาโบสถ์วิหารและเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ชมภาพจิตกรรมฝาผนัง กระซิบรักบันลือโลก ของ “ปู่ม่านย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกชายหญิงชาวไทลื้อ จากนั้นถ่ายรูปกั...
	ต่อไปยัง “วัดมิ่งเมือง”  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ชมลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ ฝีมือช่างปั้นชาวเชียงแสนที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจง และ นำท่านชม “วัดศรีพันต้น” ซึ่งมีวิหารตั้งเด่นเป็นสง่าสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งใน...
	12.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านเฮือน่าน (อาหารเวียดนาม)
	13.00 น. นำท่านทำกิจกรรม “เขียนตั๋วเมือง” เรียนเขียนอักษรล้านนา กับครูภูมิปัญญาล้านนา โดยเขียนชื่อของท่าน
	ลงบนย่ามหรือเสื้อ  เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกหนึ่งเดียว ต่อไปยัง “โฮงเจ้าฟองคำ” (หากมีเวลาพอ) เป็นเรือน
	ไม้สักหลังใหญ่สไตล์ล้านนามีอายุกว่า 200 ปี เป็นบ้านยกใต้ถุนสูงรูปแบบล้านนาโบราณ หลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินขอ ประกอบด้วยเรือน 4 หลัง แบ่งเป็นห้องต่างๆ ทั้งนอน ห้องรับแขก ห้องครัวทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยชานและทางเดิน มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจัดแสดงวิถี...
	นำท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกพื้นเมือง ก่อนกลับ
	นำท่านเดินทางสู่สนามบินน่านนคร
	17.50 น.       เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 177  (ใช้เวลาบิน 1.10 น.)
	18.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ........ ☺☺☺ พร้อมความประทับใจ
	***************************
	หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
	2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
	อัตราค่าบริการ
	เงื่อนไขการเดินทาง “ทัวร์เที่ยวไทย”
	1. กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง” ของผู้เดินทางมายังไลน์ @Jubileetravel (1 ท่าน / 1 สิทธิ์)
	2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระผ่าน “เป๋าตัง”
	3. บริษัทจะดำเนินการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตัง” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิน 5,000 บาท)
	พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT 7% แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
	4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
	5. ผู้เดินทางต้องมุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามที่แต่ละที
	จังหวัดกำหนด
	6. ผู้เดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตาม
	เงื่อนไขของรัฐ
	7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รัฐจ่ายให้
	8. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง
	การนัดหยุดงาน ฯลฯ
	9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางขั้นต่ำ ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
	อัตราค่าบริการนี้ รวม
	1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินนกแอร์ (DD) รวมกระเป๋าโหลด 20 กก. และถือขึ้นเครื่องอีก 7 กก.
	2. ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
	3. ค่าโรงแรมที่พัก ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
	4. ค่าอาหาร ตามระบุในรายการ
	5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และค่ากิจกรรมต่าง ๆ ตามระบุในรายการ
	6. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
	7. ค่าบริการน้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ฯลฯ ระหว่างการเดินทาง
	8. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ
	● จำนวนเงินเอาประกันภัย  1,000,000 บาท
	● ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ  500,000  บาท
	● ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท
	9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
	1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง ฯลฯ
	2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
	มาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย ท่องเที่ยวอุ่นใจ
	1.  ภายในรถตู้โดยสาร พนักงานขับรถจะมีการทำความสะอาดภายในรถด้วยยาฆ่าเชื้อ-แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ
	2.  ลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ในที่ชุมชน และภายในรถตู้
	3.  รถตู้โดยสารจะไม่มีการจอดแวะให้ลูกค้าลงระหว่างทางในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงทุกกรณีจะจอดเฉพาะจุดที่ปลอดภัยเท่านั้น
	4.  เจ้าหน้าที่จะมีเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยประจำอยู่บนรถ
	7.  รับประทานอาหารโดยเน้นการใช้ช้อนกลาง
	8.  หากสถานที่ใดมีการปิดทำการ เจ้าหน้าที่จะพาลูกค้าท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามความเหมาะสม
	9.  ระหว่างการท่องเที่ยวลูกค้าต้องปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งคัดเจ้าหน้าที่สามารถปฎิเสธการให้บริการกับลูกค้าหากไม่ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดได้ทันที

