
NNVN01 โปรแกรม อยาก อยู่ นา่น นะ่ 4 วัน 2 คืน พกัเมืองนา่น 1 คืน ปัว 1 คืน 

ราคาเดียว 3,999 บาท เดินทางเดือน ตลุาคม-พฤศจิกายน2564 เดินทางโดยรถตู ้VIP 

 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 

เดินทางคนเดียว เพิ่ม 
 

ที่นั่ง 

 

12-15,22-25 ตลุาคม  

 

3,999 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 

 

16 

29ตลุาคม-1พ.ย,11-14,18-21 พฤศจกิายน 64  3,999 1,500 16 

 

 

21.00 น.  พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหท้กุทา่น 

 

 

    
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) น าน าทา่นเดนิทางสู ่วดัภมูนิทร ์เดมิชือ่ วัดพรหมมนิทร ์เป็นวัดหลวงเกา่แก ่มอีายกุวา่ 400 ปี

และถา่ยรูปเดนิทางจุดเช็คอนิ อุโมงคล์ลีาวด ี ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล่ันทมอโุมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่อลังการจากนัน้น าทา่น 

เดนิทางสู ่เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัมิง่เมอืง จุดเดน่ส าคัญคอืลายปนูป้ันทีผ่นังดา้นนอกอโุบสถชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน

รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่2)  และพาทกุทา่นเช็คอนิคาเฟ่สดุฮติคาเฟ่บา้นนากางโตง๋และเดนิทางสักการะพระ

ธาตแุชแ่หง้ เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีเถาะ (ปีกระตา่ย) เป็นพระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงน่านเป็นสถานทีบ่รรจุพระบรมสารรกิ

ธาตทุีไ่ดม้าจากสมัยสโุขทยั องคพ์ระธาตบุดุว้ยทองเหลอืงหมดทัง้องค ์เป็นศลิปะการกอ่สรา้งทีม่คีวามวจิติรงดงามมาก 

สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สัมผัสวัฒนธรรมพืน้เมอืง ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น หนา้วัด

ภมูนิทร ์ตลาดกลางคนืทีน่ี้ เปิดแค ่2วัน ศกุร-์เสาร ์ส าหรับมือ้น้ีอสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

เย็น  เดนิทางเขา้ทีพั่ก: โรงแรมน่านน ้าทอง หรอืระดับเทยีบเทา่กัน 
 

 

 
 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)น าทา่นเดนิทางสู ่คาเฟ่เดอะววิ @ กิว่มว่ง รา้นกาแฟววิด ีทีตั่ง้อยูร่มิทางไหลเ่ขา บน

เสน้ทางระหวา่ง อ.เมอืงน่าน-สันตสิขุซึง่มวีวิทวิทัศน์สวยงามสามารถมองเห็นววิภเูขาเขยีวขจ ี และมกีารตกแตง่รา้น

สไตลล์า้นนาทีเ่ขา้กับธรรมชาต ิ จากนัน้เดนิทางผ่านเสน้ทางทีเ่ป็นหบุเขาสลับทับซอ้นกันหลายลกูแวะถา่ยรูปโคง้ถนน

หมายเลข3ทีอ่ยูบ่นทางหลวงหมายเลข 1081น าทา่นไปชม บอ่เกลอื สนิเธาว ์ โบราณ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์อง

อ าเภอบอ่เกลอื ถกูขนานนามวา่เป็นนาเกลอืกลางหบุเขาทา่นจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลอืของของคนพืน้เมอืง ส าหรับ

นักสะสม ทีน่ี่ก็มผีลติภัณฑพ์ืน้เมอืงใหเ้ลอืกซือ้มากมายรับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่ 4)  จากนัน้ไปถา่ยรูปชคิๆ 

เช็คอนิที ่จุดชมววิสะพานหมูบ่า้นสะปนั ดืม่ด ่ากับโอโซนทีด่ทีีส่ดุในประเทศไทยชมุชนเล็กๆ ทา่มกลางธรรมชาต ิผนื

ป่า และขนุเขา มลี าธารไหลผ่านตลอดสาย ซึง่จุดชมววิจะอยูบ่รเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมือ่มองจากมมุสงู น าทา่นผ่านชม 

ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึง่เสน้ทางทีง่ดงาม เป็นเสน้ทางจากอ าเภอบอ่เกลอื สูอ่ าเภอปัว ภาพฝัน

ในมา่นหมอก ระหวา่งทางแวะชมววิสวย ณ ดอยภูคา 1715 หนึง่ในจุดชมววิทีไ่มค่วรพลาด จากนัน้เดนิทางสูว่ดัภเูก็ต 

วัดตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นเก็ตบรเิวณบนเนนิเขา มุง่หนา้สูร่า้นกา้แฟบา้นไทลือ้และล าดวนผา้ทอ รา้นจ าหน่ายผา้ทอและ

สนิคา้ของฝากจากเมอืงน่านและคาเฟ่กาแฟชือ่ดังเมอืงน่าน  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) 

เย็น  เดนิทางเขา้ทีพั่ก: โรงแรมชมพูภคูาหรอืระดับเทยีบเทา่กนั 
 

วนัท่ีสอง  วดัภมูินทร ์– อโุมงคต์น้ไมล้ีลาวดี – วดัมิ่งเมือง – ศาลหลกัเมือง –คาเฟ่บา้นนากางโต๋ง- วดัพระธาตุ

แช่แหง้ –ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน             อาหาร เชา้ /เท่ียง 

วนัที่สาม จดุชมวิวคาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง - โคง้ถนนหมายเลข 3-บ่อเกลือสินเธาวภ์ูเขา-ชมวิวสะพานหมู่บา้นสะปัน- 

จดุชมวิวดอยภคูา1715-วดัภเูก็ต-รา้นกาแฟบา้นไทลือ้และล าดวนผา้ทอ       อาหาร เชา้ /เท่ียง/เย็น 

                                                                                    

วนัแรก    จดุนดัหมาย ป๊ัม Shell  แม็คโครแจง้วฒันะ   (เวลา 21.00 น.)           

วนัที่สี ่ วดัพระธาตเุขานอ้ย-กรุงเทพมหานคร                       อาหาร เชา้  

 



 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่ 6) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัพระธาตเุขานอ้ย แลนดม์ารค์ส าคัญอกีหนึง่แหง่ของ

จังหวัดน่านตัง้อยูบ่นยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพุทธมหาอตุมมงคลนันทบรุศีรเีมอืงน่าน พระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญ่

ตัง้สง่างามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยสดงดงามอสิระใหท้า่น ถา่ยภาพ พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทางตอ่มุง่หนา้สู่

กรุงเทพมหานคร  

 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 
เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
• กรณีหอ้งพักแบบ TWN/DBL เตม็ หรอืไมม่ทีางบรษัิทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูกั่บโรงแรมนัน้ๆ 
• ชือ่โรงแรมทีพั่ก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่น

ขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกัน
สขุภาพ ทา่นสามารถส่ังซือ้ประกันสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ทา่น  
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล 

ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจาก

อบุัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ

ก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที ่การปรับราคาค่าโดยสาร

ของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิาร

คนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เงือ่นไขการจอง 

หมายเหตสุ าคญั  ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดันา่น  ผูเ้ดนิทางตอ้งแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้  

ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนี (ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั)Sinovac  2 เข็ม  /Sinopharm 2 เข็ม  /   Astrazeneca 1 เข็ม  /   Moderna 

2 เข็ม / J&J 1 เข็ม / Pfizer 2 เข็ม วคัซนีไขว/้อืน่ๆ (ตรวจสอบมาตรการจงัหวดั)           ตอ้งลงทะเบยีนใน (QR CODE) 

‘นา่นปลอดภยั’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ 

**อาจมกีารตรวจหาเชือ้ทีป่ลายทาง (ขอ้มูลอพัเดท 14-09-64) 

 

 

 


