
 

 

โปรแกรม เสน่ห์เมือง..น่าน ณ นาขั้นบันไดบ้านเวร บ่อเกลือ สะปัน ปัว  3 วัน 2 คืน พักเมืองน่าน 1 คืน ปัว 1 คืน  

ราคาเริ่มต้น 5,555 บาท เดินทางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 64 เดินทางโดยสายการบิน Nok Air(DD) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไม่เสริมเตียง 

พักเด่ียว 

เดินทางคนเดียว เพิ่ม 
ที่นั่ง 

 

8-10,14-16,20-22    ตลุาคม 64 

 

5,555 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(ทารก 0-2 ปี ราคา 

2,200 บาท 

 

1,500 

 

8 

4-6,19-21,26-28     พฤศจกิายน 64 5,888 1,500 8 

14.20 น   พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศย่านดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Air (DD) 
17.20 น. ออกเดินทางสู่โดยสายการบิน NOK AIR (DD)  เทีย่วบนิ DD 178 DMK-NAT(17.20-18.25/DD17617.00-18.05 เดินทาง

ถึง ท่าอากาศยานน่านนครบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 1 )สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน  ตลาดกลางคืนที่นี้ เปิดทุก

ศุกร์-อาทิตย์ เลือกซื้อสินค้าของแฮนด์เมดต่างๆ ที่พัก:โรงแรมน้ำทองน่าน /โรงแรม ดิ อิมเพรส น่านหรือระดับเทียบเท่ากัน 

เช้า  อาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่2) นำเดินทางสู่ คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง ววิทิวทัศน์ภูเขาเขียวขจีและชมไฮไลต์ของจังหวัดน่าน โค้งเลข3หรือถนน

หมายเลข3 และเดินทางชมอีกไฮไลต์1เดียวบ่อเกลอืสินเธาว์ โบราณถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่3) เดินทางสู่จุดชมวิวนาขั้นบันได ทุ่งนา ภูเขา สายหมอกแวะดื่มด่ำบรรยากาลวิว ที่ คาเฟ่หยุดเวลา มุ่งหน้าสู่ จุดชมวิ

วสะปัน ซึมซับบรรยากาศ สูดโอโซนกันอย่างเต็มที่  และนำท่านเดินทาง ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดิน

ทางผ่านถนนสายนี้หมอกสดุสายตา นำท่านไปเสริมสิริมงคลที่ วัดภูเก็ต วัดตั้งอยู่ในหมูบ่้านเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา  
เย็น  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4)   เดินทางเข้า  ที่พัก: โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่ากัน 

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) นำท่านแวะเช็คอิน ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และลําดวนผ้าทอด้านหน้าเป็นลำดวนผ้าทอ ร้านจำหน่ายผ้าทอลายน้ำไหลไทลื้อ 

และสินค้าของฝากจากเมืองน่าน  ถึงเวลานัดหมายเดินสู่ วัดภูมินทร์ อ.เมืองน่าน ภาพปู่ม่านย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบันลือโลก 

บริเวณใกล้กันท่านสามารถชม อุโมงคต์้นไม้ลลีาวดี ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลัน่ทม ราวกับอโุมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ  
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่6)นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญต่ั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่สนามบนิน่านนครโดยสายการบิน NOK AIR(DD) เทีย่วบนิ DD176 NAT-DMK(19.10-

20.25)/DD17718.35-19.40 เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 วนัแรก         ท่าอากาศย่านดอนเมือง-ท่าอากาศยานน่านนคร-ถนนคนเดินกาดขว่งเมืองน่าน 

วนัท่ีสอง           คาเฟ่เดอะวิว กิ่วม่วง -ถนนหมายเลข 3-บ่อเกลือสินเธาวภ์เูขา-ชมวิวนาขัน้บนัไดบา้นเวร-คาเฟ่หยดุเวลา-

จดุชมวิวหมู่บา้นสะปัน- อทุยานแห่งชาติดอยภคูา1715-วดัภเูก็ต 

 

หมายเหตสุ าคญั ผ ูเ้ดินทางเขา้จงัหวดัน่าน  ผ ูเ้ดินทางตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี  ตอ้งเป็นผ ูท่ี้ไดร้บัวคัซีน (ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั) 

Sinovac  2 เข็ม  /   Sinopharm 2 เข็ม  /   Astrazeneca 1 เข็ม  /   Moderna 2 เข็ม / J&J 1 เข็ม / Pfizer 2 เข็ม   

วคัซีนไขว/้อ่ืนๆ (ตรวจสอบมาตรการจงัหวดั)           ตอ้งลงทะเบียนใน (QR CODE) ‘นา่นปลอดภยั’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ 

**อาจมีการตรวจหาเช้ือท่ีปลายทาง (ขอ้มลูอพัเดท 14-09-64) 

 

 

วนัทีส่าม         รา้นกาแฟบา้นไทลือ้และล าดวนผา้ทอ-วดัภมูินทร ์-วดัชา้งค า้  – อโุมงคต์น้ไมล้ีลาวดี  พระธาตแุช่

แหง้ - วดัพระธาตเุขานอ้ย-สนามบินน่านนคร-   ท่าอากาศย่านดอนเมือง       



• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

• ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19  

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• น ้าหนักสัมภาระถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

• กรณีหอ้งพักแบบ TWN/DBL เต็ม หรอืไม่มทีางบรษัิทขอปรับพักแบบDBL/TWNแทน โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนขึน้อยูก่ับโรงแรมนัน้ๆ 

• ชือ่โรงแรมทีพ่ัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้

ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวกั้บบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• น ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 400 บาทตอ่เทีย่ว (กรณีสายการบนิมกีาร
ปรับเปลีย่น บรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับตามสายการบนิ) 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมีสทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ

• กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 8 ทา่น ( กรณี 6 ทา่น ไมม่ไีกด)์ (กรณี 4 ทา่น มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ) 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ
การเมอืง จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใช่จ่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่มค่งที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เงือ่นไขการจอง 


