
 

 

 

 

CODE: ITH03 น่านนะจ๊ะ!! … น่าน ปัว บ่อเกลือ 2วัน 1คืน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นา่นนะจะ๊ !!... นา่น ปวั บอ่เกลอื 2 วนั 1 คนื 
กระซบิรกับนัลอืโลก แอว่เหนอืล าขนาด ไหวพ้ระขอพร  

ลอดซุม้อโุมงคต์น้ลลีาวด ีเทีย่วบอ่เกลอืภเูขาแหง่เดยีวในประเทศไทย 

พิเศษ!! พักโฮมสเตย์ 1 คนื ทานอาหารพืน้เมือง 

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท เดินทางสิงหาคม-ธันวาคม63 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA  (FD) จากกรงุเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) สู่ท่าอากาศยานน่าน น้ำหนัก
กระเป๋าไป-กลบั 7 KG  

 

วันที ่ รายละเอียดทอ่งเที่ยว 

1 พร้อมกันที่ทา่อากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบนิ  AIR ASIA  (FD) 
ออกเดินทางสูจ่ังหวัดน่าน เที่ยวบิน  FD3554 DMK-NNT 07.40-08.55 น. 
ปัว-วัดภูเก็ต-กาแฟบ้านไทลื้อ-น้ำตกศิลาเพชร                อาหารเที่ยง,เย็น 

2  บ่อเกลือสินเธาว-์วัดภูมินทร-์ซุ้มลีลาวดี-ทา่อากาศยานน่าน-ท่าอากาศยานดอนเมือง เที่ยวบิน FD3557 

16.15-17.25 น.   อาหารเชา้,เที่ยง  



 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่

 

ราคาเด็กอายุ 2-6 ป ี

 

พักเดี่ยว/เดินทางท่าน

เดียวเพิ่ม 
ที่นั่ง 

3-4 สิงหาคม 63 5,900  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,000 บาท) 

 

1,500 

 

15 
10-11สิงหาคม 63 5,900 1,500 

 

15 
17-18 สิงหาคม 63 5,900 1,500 15 

24-25 สิงหาคม 63 5,900 1,500 15 

31สิงหาคม-1 กันยายน  5,900 1,500 15 

7-8 กันยายน  63 5,900 1,500 15 

14-15 กันยายน 63 5,900 1,500 15 

21-22 กันยายน 63 5,900 1,500 15 

28-29 กันยายน 63 5,900 1,500 15 

5-6 ตุลาคม 63 6,500 1,500 15 

12-13 ตุลาคม 63 6,900 1,500 15 

19-20 ตุลาคม 63 6,500 1,500 15 

26-27 ตุลาคม 63 6,500 1,500 15 

2-3 พฤศจิกายน 63 6,500 1,500 15 

9-10 พฤศจิกายน 63 6,500 1,500 15 

16-17 พฤศจกิายน 63 6,500 1,500 15 

23-24 พฤศจกิายน 63 6,500 1,500 15 

30พฤศจิกายน-1ธันวาคม 6,500 1,500 15 

7-8 ธันวาคม 63 6,900 1,500 15 

14-15 ธันวาคม 63 6,900 1,500 15 

21-22 ธันวาคม 63 6,900 1,500 15 

28-29 ธันวาคม 63 6,900 1,500 15 

 

 ไฟล์ทบิน  

Departure FD3554   DMK-NNT 07.40-08.55 

Return       FD3557   NNT-DMK 16.15-17.25 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเครื่องดื่มบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่อง ที่นั่งเป็นไปตามที่สายการบินจัดสรรหน้าเคานเ์ตอร)์ 

 

 



 

 

 

วันแรก: ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานน่าน – ปัว – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ –  

                      น้ำตกศิลาเพชร      อาหาร เที่ยง,เย็น 

 

05.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศ    

 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

07.40 น. บินลัดฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที ่FD3554 

08.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานน่าน  รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์รอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับ

อากาศเดินทางสู่ อ.ปัว ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านตอนเหนือ เป็นเมืองเล็กๆ แสนโร

แมนติกเหมาะกับการใช้ชีวิตเรียบง่าย และเงียบสงบ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นทุ่งนา ถ้ามาช่วงเดือน

มิถุนายน - กรกฎาคม แม้ต้นข้าวจะยังไม่โตเต็มที่ เพราะชาวบ้านเพิ่งเริ่มดำนากัน แต่เราจะได้ภาพผืนนาสี

น้ำตาลกว้างไกลตัดกับต้นกล้าสีเขียว สวยงามมาก สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือนแน่นอน ถึง อ.ปัว นำท่านชม 

วัดภูเก็ต  ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า “ดอย” หรือ 

“ภู” จึงตั้งชื่อว่า “วัดภูเก็ต” หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต ถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และ

วิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง ไกลพร้อมด้วย ฉาก

หลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าและเย็นจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น-ลง ที่สวยงามอีกแห่งหน่ึง 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ) มื้อที่1 

บ่าย  นำท่านชม ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ  เป็นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋  ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศ  

 แบบไทลื้อดั้งเดิม  เมื่อได้เห็นต้องร้องว้าวน่าซื้อเครื่องด่ืมซักแก้ว ไปนั่งเล่น นอนเล่น รับลมเย็น   

 มองดูวิวนาข้าวและขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้า  พร้อมถ่ายภาพเช็คอินเก๋เก๋ ยังกระท่อมปลายนาใน  

 แบบฉบับที่ไม่เหมือนใครจากนั้น  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  เดินทางสู่ น้ำตกศิลาเพชร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สามารถเล่นน้ำได้ตลอดทั้งปจีากนั้นนำท่าน  

 เดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร มื้อที2่ 

 พักที:่โฮมสเตย์ตานงค์ หรือเทียบเท่า 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สอง: บ่อเกลือสินเธาว ์– วัดภูมินทร์ – ซุ้มลีลาวด ี– ท่าอากาศยานน่าน - กรุงเทพฯ   

  อาหาร เช้า,เที่ยง 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที3่ 

เดินทางสู่ บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายช่ัวอายุคน โดยชาวบ้านจะ ตั ก

น้ำเกลือจากบ่อใต้ดินแล้วให้ไหลมาตามรางท่อไม้ไผ่ เพื่อที่จะนำน้ำเกลือมาต้มให้เหลือแต่ เม็ดเกลือเรียกว่า 

"เกลือภูเขา" ซึ่งชาวบ้านจะนำมาบริโภค และกรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให้กับนักท่องเที่ ยว ซึ่งก็จะมีการ

เพิ่มไอโอดีนให้ด้วย สามารถนำมาขัดผิวและทำอาหารได้อย่างปลอดภัย จากนั้นเดินทางกลับสู่ อ.เมืองน่าน 

(ใช้ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

 

 

 

 

 

เที่ยง ถึง อ.เมืองน่าน บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (เฮือนภูคา) อาหารพื้นเมือง มื้อที4่ 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้

ครอง เมืองน่านได้สร้างขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี มีปรากฏในคัมภีร์เมือง เหนือว่าเดิม ชื่ อ "

วัดพรหมมินทร์" ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ผู้สร้างวัด แต่ตอนหลังช่ือวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็น 

วัดภูมินทร์ ชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ใช้เวลาซ่อม นานถึง 7 ปี จิตรกรรมฝาผนังในวิหาร หลวงเขียนขึ้น

ในช่วงนี้ ภาพจิตรกรรมหรือในวัดภูมินทร์เป็นชาดกในพุทธศาสนา แต่ถ้าพิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิต

ของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ ภาพเด่น คือ ภาพปู่ม่านย่าม่าน ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชาย

ผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้ออย่างเต็มยศ ภาพวาด

ของหนุ่มสาวคู่นี้มีความประณีตมาก ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์ 

จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน นำท่านถ่ายรูป ซุ้มต้นลีลาวดี หรือ ต้นลั่นทม บริเวณ



 

 

 

หน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงราสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานน่าน 

เพื่อเช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD3557 

17.25น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
 

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

 

มาตรการดูแลป้องกันการตดิเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

• โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

• บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เงื่อนไขการจอง 
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
 

อัตราบริการนี้รวม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• ค่าที่พัก 1คืน ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัท
ทำไว้ ทั้งน้ีย่อมอยู่ในข้อจำกดัที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ จากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกนั
ทั่วไป 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• ค่าบริการเตียงเสริม 700 บาท  

• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 

• ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท  
 
เงื่อนไขการจอง 
มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 
(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรื อ
ยกเลิกการเดินทาง)   
 
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 



 

 

 

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอ่ืนๆ 
 

หมายเหต ุ

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 6 ท่าน 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน  ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่
คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาที่กำหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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