
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22432 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20.00 น.พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ป๊ัมน้ํามัน Shell แม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ ออกเดนิทางสู่จังหวัดน่าน  (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง

ประมาณ 9-10 ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถ 

 

 

 

 

เชา้    ถงึเมอืงน่าน แวะใหท้า่นไดทํ้าธรุะสว่นตวั 

บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  วัดพระธาตเุขานอ้ย 

อยูบ่นยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพุทธรูปปางลลีา

องคใ์หญ่ตัง้สง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยงาม 

พระธาตุแชแ่หง้  พระธาตุประจําคนเกดิปีเถาะ 

พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่าน เฮือนฮังต่อ กาแฟ 

น่าน รา้นบรรยากาศด ีมมีมุใหถ้า่ยรูปสวยๆ มกีาแฟรสชาตอิร่อย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ทาน ถา่ยภาพตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2) ถ่ายรูป อุโมงคล์ลีาวด ี  วัดภูมนิทร์ ภาพกระซบิรักบันลอืโลกวัดศรีพันตน้ โบสถส์ทีองอร่าม

เกา่แก ่ สกัการะศาลหลกัเมอืงน่าน ชมความวจิติรงดงาม วดัมิง่เมอืง วดัสขีาวเมอืงน่าน  

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่3) ทีพั่กแรม:โรงแรมน้ําทองน่านหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

 

 

 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่ 4) เดนิทางสูเ่สน้ทาง อ.

เมอืนน่าน-สนัตสิขุ -บอ่เกลอื แวะเดอะววิ @ กิว่มว่ง 

รา้นกาแฟววิด ี ทีต่ัง้อยูร่มิทางไหลเ่ขา ถา่ยรูปอนั

ซนีไฮเวยโ์คง้หมายเลข3 เดนิทางสู ่ อําเภอบอ่เกลอื 

                                                                  

                                                                  

                                                                                                              

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่5) บ่อเกลอืโบราณ อัศจรรยเ์กลอืภูเขาหนึง่เดยีวในโลก  สะปัน จุดชมววิสะพาน  ชมบรรยากาศ สดู

อากาศบรสิทุธิ ์แวะชมววิ ถ่ายรูปสวยงาม จุดชมุววิภูคา 1715 อําเภอปัว แวะ รา้นกาแฟไทลือ้และลําดวนผา้ทอ บรรยากาศสไตล์

ไทลือ้พืน้บา้น เดนิทางกลบัสูเ่มอืงน่าน 

เย็น กาดขว่งเมอืงน่าน หรอืถนนคนเดนิน่าน )เปิดศกุร-์อาทติย์ ( อสิระอาหารมือ้เย็น ทีพั่กแรม:โรงแรมน้ําทองน่านหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1   จดุนดัหมาย ปั๊มน า้มนัShell  แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 20.00น. 

วนัที ่2 วดัพระธาตเุขานอ้ย-วดัพระธาตแุชแ่หง้-เฮอืนฮงัตอ่กาแฟนา่น-อโุมงคล์ลีาวด-ีวดัภมูนิทร-์วดัศรพีนัตน้-ศาลหลกัเมอืง วดัม ิง่เมอืง  

              

วนัที ่3  เดอะววิ@กิว่มว่ง-โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า-บอ่เกลอืสนิเธาว-์ชมววิสะพานบา้นสะปนั-จดุชมววิภคูา1715-ปวั- 

            รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และล าดวนผา้ทอ - เมอืงนา่น 



 

 

 
04.00น.เดนิทางสู่ดอยเสมอดาว เป็นจุดที่

ชมทะเลหมอกและพระอาทติย์ขึน้ยาม
เชา้ ซึง่สามารถมองเห็นไดร้อบทศิทาง 

เห็นววิทวิทัศน์ของแม่น้ําน่านทีท่อดยาว

ใ น หุ บ เ ข า  แล ะ เ ห็ น ยอดผาชู ท้ี่ ตั ้ ง
ตระหง่านอยู่ขา้งหนา้ ชมววิยามรุ่งเชา้

พรอ้มสมัผัสธรรมชาตอิากาศหนาวเย็น 
บริการอาหารเชา้(มือ้ที ่6) ชม เสาดนินานอ้ย (ฮ่อมจ๊อม) หรือคอกเสอื คอืความแปลกตาของเสาดนิ ทีม่ี

ลักษณะคลา้ยแพะเมอืงผ ี ออกเดนิทางสูจั่งหวัดเลย นาแหว้ เป็นอําเภอทีย่ังคงความเป็นธรรมชาตสิวยงาม 

อากาศบรสิทุธิ ์
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) ภูหัวฮอ่ม อทุยานแห่งชาตภิูสวนทราย จุดชมววิทีส่วยงาม สมัผัสบรรยากาศ

เย็นสบายวัดศรีโพธิช์ัย เป็นวัดเก่าแก่ตัง้แต่สมัยกรุงศรอิยุธยา เป็นทีป่ระดษิฐานของพระเจา้องคแ์สน หรือ

พระพุทธรูปฝนแสนห่า พระพุทธรูปสําคัญศักดิส์ทิธิท์ ีเ่คารพของชาวบา้นอําเภอนาแหว้ มภีาพจติรกรรมฝาผนัง
เกา่แกท่ัง้ภายนอกและภายในโบสถ ์จุดชายแดนไทยลาว บา้นเหมอืงแพร่ ลําน้ําเหอืงเป็นแม่น้ําสายแคบๆ ที่

เป็นพรมแดนธรรมชาตกิัน้ระหวา่งแผน่ดนิไทยกบัลาว ภเูกา้งอ้มหรอืชาวบา้นเรยีกวา่โคง้ที ่9 มุมถ่ายรูปแห่งใหม่สดุอันซนีของจังหวัด

เลย หลังฝนตกหรอืเขา้สูฤ่ดหูนาว จะมทีะเลหมอกทีข่าวโพลนเต็มทอ้งฟ้าสวยงามย เชยีงคาน เมอืงเล็กๆ รมิแม่น้ําโขงสดุชายแดน

ไทย  
เย็น  อสิระเดนิเทีย่วชมถนนคนเดนิเชยีงคาน ชมวฒันธรรมรมิโขงและเลอืกซือ้ของฝาก ของทอ้งถิน่ อสิระอาหารมือ้เย็น 

 ทีพั่กแรม:เชยีงคานบตูคิหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มื้อที่ 8)  ใส่

บาตรขา้วเหนียว วัฒนธรรมอันดีงามที่

เชียงคาน (ค่าทัวร์ไม่รวมชุดใส่บาตร) 

เดนิทางสูอํ่าเภอภูเรือ ชมความงดงาม 

เทศกาลตน้ครสิตม์าสภูเรือ ครัง้ที ่10 จัด

บรเิวณทางขึน้อทุยานแห่งชาตภิูเรือ (ปีนี้

งานจัดวันที ่25 พ.ย.64 ถงึ 31 ม.ค.65) 

ภายในงานเต็มไปดว้ยตน้ครสิตม์าสสเีขยีวสแีดงทีถู่กจัดตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม ชมความสวยงาม สัมผัสอากาศเย็นสบาย และ

ถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่9)  
บา่ย  สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

 

รายการทัวร์สามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวันนัน้ๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ ัง่บนรถตูบ้รษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัสรรตามการจองและช าระเงนิเทา่น ัน้ 

 

หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- ฉดีวคัซนีโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ ว,ีแอสตราเซเนกา ครบ2เข็มหรอืจอหน์สนั แอนด์

จอหน์สนั1เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่14วนั) หรอืวคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ2เข็ม  

- หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีาร ATK หรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

  หากไมม่เีอกสารการรับวคัซนี ตอ้งกกัตวั14วนัตามขอ้กําหนดจังหวดั 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคนเดยีว 
เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

16-20 ธนัวาคม 64 5,888  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

2,300 16 

23-27 ธนัวาคม 64 5,888 2,300 16 

6-10 มกราคม 65 5,888 2,300 16 

20-24 มกราคม 65 5,888 2,300 16 

27-31 มกราคม 65 5,888 2,300 16 

วนัที ่4  ดอยเสมอดาว-เสาดนินานอ้ย-นาแหว้-ภหูวัฮอ่ม-อช.ภสูวนทราย-วดัศรโีพธิช์ยั-ชายแดนไทย ลาว บา้นเหมอืงแพร-่ภเูกา้งอ้ม-เชยีงคาน- 

            ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

วนัที ่5  เชยีงคาน ใสบ่าตรขา้วเหนยีว-ภเูรอื-เทศกาลตน้ครสิตม์าสภเูรอื -เดนิทางกลบั 



 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

 สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา ** 

 เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ครบ2เข็ม 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 •คา่ทีพั่ก 3คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 - กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อน

เสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิททําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว ้ทัง้นี้

ย่อมอยู่ในขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 •คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 •คา่อาหารสําหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสาํหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 400 บาท 

 

 เง ือ่นไขการจอง 

มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชําระเงนิค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน(การไม่ชําระเงนิค่ามัดจํา หรือ

ชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

 

 หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ตํา่ 8 ทา่น/ตู ้

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 •การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 •มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทฯกํากับเทา่นัน้ 

 •ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้

 •เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 



 
หากใครสนใจจอง... 
      .  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

