
 

 

 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พกัห้อง 2-3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

25-27 ธนัวาคม 2563 11,999 บาท 1,600 บาท 
31 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 12,999 บาท 2,000 บาท 

 

 



 

 

 แผนการเดินทาง 25-27 / 31 ธนัวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 

 

 

 
 
06.30 น. จุดนัดพบ : สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสาร 2 ชั้น 3 เที่ยวบินภายในประเทศ 

08.45 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัน่าน โดย สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD8818 (08.45-10.00) 

10.00 น. เดินทางถึง จงัหวดัน่าน 

   น าท่านเดินทางไปยงั เฮือนฮงัต่อกาแฟน่าน จุดนัดหมายของคอกาแฟ 

น าท่านเดินทางไปสกัการะ ศาลพระหลกัเมืองน่าน และชมความอลงัการของ วดัม่ิงเมือง ซ่ึงมีวิหาร

ปนูป้ัน สีขาวงาชา้ง โดดเด่นสวยงามยิ่งนัก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) ณ รา้นอาหาร 

หลงัอาหารน าท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร  ์วดัท่ีสรา้งทรงจตุรมุขหน่ึงเดียวในประเทศ

ไทยท่ีดูคลา้ยตั้งอยูบ่นหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถ ์และวิหาร สรา้งเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ประตูไมท้ั้ง 4 

ทิศ แกะสลกัลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมือง 

จากน้ันน าท่านชม วดัพระธาตุชา้งค ้าวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมยัสุโขทยั มีอายุเก่าแก่

กวา่ 600 ปี ต่อดว้ย พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตน่ิาน มี “งาชา้งด า” วตัถุโบราณส าคญัคู่เมืองน่าน 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - จ.น่าน  - ศาลพระหลกัเมืองน่าน - วดัม่ิงเมือง -ภาพจิตรกรรมฝาผนงั วดัภูมินทร ์   

- วดัพระธาตชุา้งค ้าวรวิหาร - พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิจ.น่าน - วดัศรีพนัตน้ - วดัพระธาตุ

เขานอ้ย - ถนนคนเดินเมืองน่าน 
 



 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป วดัศรีพนัตน้ ชมโบสถสี์ทอง 

น ำท่ำน Check in เขำ้ท่ีพกั เก็บสมัภำระ อิสระพกัผอ่นตำมอธัยำศัย 

เยน็  น าท่านขึ้ นชมวิวเมืองน่านท่ี วดัพระธาตเุขานอ้ย 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป ถนนคนเดิน (มีเฉพาะบางช่วงเท่าน้ัน) ใหท่้านได ้Shopping ของท่ีระลึกกนั 

ตามอธัยาศยั **อิสระอาหารเยน็** 

21.00 น.  ไดเ้วลานัดหมาย น ากลบัท่ีพกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 
 

05.30 น. น าท่านเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตยข์ึ้ นท่ี ดอยเสมอดาว 

นอกจากน้ียงัสามารถชม ผาหวัสิงห ์ไดใ้นเวลาเดียวกนัอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง อุทยานแห่งชาตศิรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหวัสิงห ์- อ.บ่อเกลือ - โรงตม้เกลือสินเธาว ์- 

อุทยานแห่งชาตดิอยภูคา - อ.ปัว - รา้นล าดวน - วดัภูเก็ต  



 

 

 

 

 

    

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ (2) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น า Check out ออกท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ น าท่านชม โรงตม้เกลือสินเธาว ์ท่ียงัใชว้ิธีการตม้แบบ

โบราณมานานหลายรอ้ยปี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (3) ณ รา้นอาหาร 

  จากน้ันเดินทางไป อุทยานแห่งชาตดิอยภูคา ชมพนัธุไ์มห้ายาก เช่น ชมพภููคา (ออกดอกช่วง ม.ค.-

  มี.ค.) ตน้เต่ารา้งยกัษ์ เป็นพนัธุไ์มเ้ฉพาะถ่ินของดอยภูคา ลกัษณะเป็นปาลม์ล าตน้เดียว สูงประมาณ  

    40 เมตรนอกจากน้ียงัมี ตน้ก่วมภูคา พืชหายากวงคเ์ดียวกบัเมเป้ิล 



 

 

 

บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางไป อ.ปัว น ำท่ำน Check in เขำ้สู่ท่ีพกั 

น าท่านไปชอ้ปป้ิง รา้นล าดวน ผา้ทอ อ.ปัว รา้นขายของท่ีระลึกและผา้ทอไทล้ือ ผา้ทอน ้าไหล ลาย

โบราณ ช่ือดังแห่งปัวอ าเภอปัว ถือว่าเป็นอ าเภอท่ีมีชาวไทล้ืออยู่มากท่ีสุดชาวไทล้ือมีประเพณีและ 

วฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองการแต่งกายแบบพ้ืนบา้น ไดแ้ก่ผา้ทอไทล้ือ นับวา่เป็น

เอกลกัษณอ์ย่างหน่ึงของอ าเภอน้ี ผา้ทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแลว้ก็มีการจ าหน่ายเป็นผลิตภณัฑ ์หลงัช๊อป 

กนัอย่างจุใจแลว้ น าคณะเดินไปยงัพ้ืนท่ีดา้นหลงัรา้นล าดวนผา้ทอ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ รา้นกาแฟบา้นไท

ล้ือ บรรยากาศโดยรวมของรา้นตกแต่งตามสไตลข์องชุมชนชาวไทล้ือผสมลา้นนา สมัผัส บรรยากาศชิล

ชิล นัง่ชมวิวนาขา้ว มองภูเขา จิบกาแฟ ในสไตลพ้ื์นบา้นท่ีใหค้วามรูสึ้กแตกต่างไปจากร้านกาแฟเดิมท่ี

เราเคยเจอ 

น าท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงลา้นนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ท่ีแสดง

วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน และภาพพุทธประวติัไดอ้ย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวดัภูเก็ตคือ 

ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะไดเ้ห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกวา้ง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉาก

หลงั 

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ (4) ณ รา้นอาหาร  

   หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ นนัตราคีรี รีสอรท์ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

Good night… zzzzzz 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (5) ณ หอ้งอาหารของที่พกั 

08.30 น. น าท่านเดินทางไป วัดศรีมงคล (ก๋ง) ไหวพ้ระเพ่ือเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรงัสี เรือน 

ไทยลา้นนาประยุกต ์จิบกาแฟ ชมวิวดอยภูคา และทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกบัมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ 

น าท่านไป ชุมชนไทล้ือ บา้นหนองบวั ชมจิตรกรรมฝาผนังไทล้ืออนังดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวดั 

หนองบวั และเลือกซ้ือผา้ทอพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียง จากน้ันเดินทางกลบัตวัเมืองน่าน  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั (6) ณ รา้นอาหาร 

   น าท่านไปนมสัการ พระธาตแุช่แหง้ ปชูนียสถานศกัด์ิสิทธ์ิ คู่บา้นคู่เมืองน่านมาชา้นาน  

 

น าท่านไปชิมขนมหวานรา้นดงัของเมืองน่าน รา้นขนมหวานป้าน่ิม 

  **ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม** 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินจงัหวดัน่าน 

18.45 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD8827 (18.45-19.50) 

19.50 น. เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ********  

วนัที่สาม วดัศรีมงคล - ชุมชนไทล้ือ บา้นหนองบวั -อ.เมืองน่าน - พระธาตแุช่แหง้ – รา้นขนมหวาน  

    ป้าน่ิม - กรุงเทพฯ 



 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ทางบริษทัจะถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พกัห้อง 2-3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

25-27 ธนัวาคม 2563 11,999 บาท 1,600 บาท 
31 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 12,999 บาท 2,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ตัว๋เคร่ืองบิน
ท่ีใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้(ท่านจะไดรั้บท่ีนัง่แบบสุ่มเท่านั้น) 

 น ้าหนกัสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  จ านวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่
เกิน 7 กิโลกรัม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีว ี+ น ้าอุ่น)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 6 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ามคัคุเทศก ์1 ท่าน น าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ

ข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรค
ประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การ
บาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการ
ทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม , จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึด
พาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม*์* 

 ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผูเ้ดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่านั้น!!!  
 

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 
× ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3 % ในกรณทีีลู่กค้าต้องการใบเสร็จรับเงินทีถู่กต้อง จะต้องบวกค่า



 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอ
สงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่าน้ัน 

 

เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1. ในการจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่งส าเนาประ
ประชาชน ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 20 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
 

การยกเลกิการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ ( โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิ ค่ามดัจ าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน , ค่า
โรงแรมท่ีพกั  ) 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% (จากราคาทวัร์ท่ีซ้ือ โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง อาทิ มดัจ า
ค่าบริการ ตัว๋เคร่ืองบิน , โรงแรม , รถโคช้ , ร้านอาหาร ) 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทวัร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมคัคุเทศกเ์ดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ  
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน และ

เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  



 

 

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ  

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 
    ** ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั ** 

 

 

 

 

 


