
พกัปวั1คืน เมอืงนา่น1คนื ราคา 6,999 บาท เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ  

 

 

16.00น.  จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลา

ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ11ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถ

ตามอัธยาศัย  

 

 

 

เช้า เดินทางถึง จังหวัดน่าน แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ท าธุระส่วนตัว 

 เมืองน่านบริการอาหารเช้า (ม้ือท่ี 1)  )เปล่ียนยานพาหนะเปนนรถตู้ ( วัดพระธาตุเขาน้อย 

อยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่าง

สวยงาม เดินทางสู่เส้นทางสันติสุข-บ่อเกลือ  น าท่านแวะ คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง ชมวิว

ทิวทัศน์ภูเขาเขียวขจ ี แวะถ่ายรูปจุดชมวิว โค้งหมายเลข1 เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ                                                                                                                                                                                                                                                     

วันที1่     จดุนดัพบปั๊ม Shell แมค็โครแจง้วฒันะ ‚ เดนิทางสูจ่งัหวดัน่าน                                                                                                                             

วันที2่   เมอืงนา่น-วดัพระธาตเุขานอ้ย-เดอะววิ@กิว่มว่ง-โคง้หมายเลข1 ถนนลอยฟา้-บ่อเกลอืสนิเธาว์-

ชมววิสะพานบา้นสะปัน-จดุชมววิภคูา1513 - ปวั - วดัภเูกต็ 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 0)  

 น าท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขาหน่ึงเดียวในโลก  อัศจรรย์เกลือภูเขา

หน่ึงเดียวในโลก สะปัน จุดชมวิวสะพาน ชมบรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์  หยุดเวลาคา

เฟ่ ร้านกาแฟวิวหลักล้านล้อมรอบด้วยสายหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนท่ีสวยงาม แวะชม

วิว ถ่ายรูปสวยงาม จุดชุมวิวภูคา 1715 เดินทางสู่ อ าเภอปัว แวะ วัดภูเก็ต วัดท่ีมีภูมิ

ทัศน์และวิวท่ีสวยงาม มีระเบียงชมวิวทุ่งนากว้างใหญ่หลังวัด 

เย็น บริการอาหารเย็น (ม้ือท่ี 1) 

 ท่ีพักแรม : โรงแรม ชมพูภูคา รีสอร์ท 



 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า (ม้ือท่ี 2)  

 น าท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่  ร้านกาแฟไทล้ือและล าดวนผ้าทอ ให้ท่านอิสระชมวิว จิบ

เครื่องดื่ม กาแฟ และจิบบรรยากาศสไตล์ไทล้ือพื้นบ้าน เดินทางสู่เมืองน่านเฮือนฮังต่อ 

กาแฟน่าน ร้านกาแฟบรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ มีกาแฟรสชาติอร่อย อิสระให้ท่านเลือก

ซ้ือทาน ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 3) 

 วัดม่ิงเมือง วัดสีขาวเมืองน่าน สักการะศาลหลักเมืองน่าน  วัดภูมินทร์ ภาพกระซิบรัก

บันลือโลก  วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร เปนนวัดท่ีมีความงดงามมากสร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง 

อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ภายในวัดยัง

ประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ าทรงลังกา สูงตระหง่าน  ถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี  

เย็น บริการอาหารเย็น (ม้ือท่ี4) 

ท่ีพักแรม : โรงแรมน้ าทองน่านหรือโรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน (ส ารอง) 

 

 

เชา้ บริการอาหารเช้า (ม้ือท่ี 5) 

พระธาตุแช่แห้ง เปนนพระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะ พระธาตุคู่บ้านคู่ เมืองของชาวน่าน 

สันนิษฐานว่ามี อายุราว 400 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 1671 เพื่อบรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุ ท่ีได้มาจาก กรุงสุโขทัย เปนนศิลปะการก่อสร้าง ท่ีมีความวิจิตรงดงาม ของ

ภาคเหนือ ท่ีได้รับอิทธิพลการก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชยเดินทางจากน่านสู่

จังหวัดแพร่  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 6) 

วันที1่     รา้นกาแฟบา้นไทลื้อ และล าดวนผา้ทอ-เฮอืนฮงัตอ่กาแฟน่าน-วัดมิง่เมอืงศาลหลกัเมอืง-วดั

ภูมนิทร-์วดัพระธาตชุา้งค้ า-อโุมงคล์ีลาวด ี 

วันที2่    พระธาตแุชแ่หง้ - แพร ่‚ วดัพระธาตชุอ่แฮ ‚ เดินทางกลบันนทบรุถีงึปลายทางประมาณ 01.00น. 



แวะ วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจ าปีขาล เดินทางกลับ 

 เดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 6ชั่วโมง) ถึงปลายทาง นนทบุรีเวลาโดยประมาณ

01.00น.โดยสวัสดิภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบินการจราจร, 

การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เปนนต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเปนนหลัก เพื่อให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตาม

โปรแกรม 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-17 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

 ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

หมายเหตสุ าคญั8 ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านต้องแสดงเอกสารดังต่อไปน้ี  (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ต้องเปนนผู้ท่ีได้รับวัคซีน (ไม่น้อยกว่า 12วัน) Sinovac  0เข็ม  /Sinopharm 0เข็ม/ AstraZeneca 1

เข็ม/Moderna 0เข็ม/J&J 1 เข็ม / Pfizer 0 เข็ม วัคซีนไขว้/อื่นๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด)  

- มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-17จากโรงพยาบาลหรือแล็บท่ีรับรอง โดยวิธี RT-PCR หรือ 

Antigen Test kit (ATK) ไม่เกิน50ชั่วโมงและมีเอกสารรับรอง 

- ต้องลงทะเบียนใน (QR CODE) ‘น่านปลอดภัย’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ 

หากไม่มีเอกสารการรับวัคซีนต้องกักตัว12วันตามข้อก าหนดจังหวัด 

 



 โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีน่ังแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโควิด-17  

เอกสารทีป่ระกอบการเดินทาง 

- ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า ** 

- เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-17 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-17 

อัตราบริการนี้รวม 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศและค่าน้ ามัน 

 ค่าบริการคนขับรถ 

 ค่าท่ีพัก 0คืน ห้องละ 0-1 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุ

พักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีห้องพัก 1 ท่าน TRP อาจเปนน เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบท่ีพักของโรงแรม

น้ันๆ 

- ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3 วันก่อนวันเดินทาง 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนักท่องเที่ยวไทย 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% 

 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ประกันภัยท่ีบริษัทท าไว้ ท้ังน้ีย่อมอยู่ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมี

ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่าน

สามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เปนนต้น 

 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม  

เงือ่นไขการจอง 



เงื่อนไขการจอง 

ช าระเงินเต็มจ านวน 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้า

ของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอ

เหนือ 

 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย 
การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่าน้ัน 

 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาท
และค่าน้ ามันท่ีไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ

ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 

 

 
 

วันที ่3 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


