
                             

NNFD03 โปรแกรม น่าน สะปนั ปัว บ่อเกลือ 3วัน2คนื 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA  (FD) น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง carry on 7 KG 

เมืองน่าน1คืน พักปัว1คืน ราคาเดียว 9,999 บาท 

--------------------------------------------------------------- 

 

วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ป ี

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 

ที่นั่ง/

กรุ๊ป 

4-6 ธันวาคม 64 9,999 ไม่มีราคาเด็ก 

(ทารก 0-2 ปี 

ราคา) 

1,500 

1,500 8 

10-12 ธันวาคม 64 9,999 1,500 8 

31 ธันวาคม64-2 มกราคม 65  

(ไม่ร่วมโครงการ) 

9,999 1,500 8 

1-3 มกราคม 65  9,999  1,500 8 

 

 



                             

12.30น.  พร้อมกันที ่จ ุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง 

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ

คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก  

15.10น.  บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานน่านนคร สายการบิน Air 

Asia เที่ยวบินที่ FD3556 

16.30น. เดินทางถึงท่าอากาศยานน่านนคร รับสัมภาระ

เรียบร้อย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว เดินทางสู่พระธาตุแช่แห้ง เป็น

พระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 

600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่

ได้มาจาก กรุงสุโขทัย เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม ของภาคเหนือ ที่ได้รับ

อิทธิพลการก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรม

พื้นเมือง ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน  (ตลาดกลางคืนที่นี้ เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์) อิสระ

ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของแฮนด์เมดต่างๆ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย สัมผัสบรรยากาศ

ขันโตกเมืองน่าน  ที่พักแรม : โรงแรมน้ำทองน่าน หรือระดับเทียบเท่า 

เช้า        บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) 

วัดพระธาตุเขาน้อย อยู ่บนยอดดอยเขาน้อยมี

องค์พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บน

ยอดเขาอย่างสวยงาม เดินทางสู่เส้นทางสันติสุข-บ่อ

เกลือ  นำท่านแวะ คาเฟ่เดอะวิว@กิ่วม่วง ชมวิว

ทิวทัศน์ภูเขาเขียวขจี  แวะถ่ายรูปจุดชมวิว โค้ง

หมายเลข3 เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ                                                                                                                                                                                                                                                     

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)  

นำท่านเดินทางสู ่  บ่อเกลือโบราณ บ่อเกลือ

สินเธาว์ภูเขาหนึ่งเดียวในโลก  อัศจรรย์เกลือภูเขาหนึ่ง

เดียวในโลก สะปัน จุดชมวิวสะพาน ชมบรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธิ์ แวะชมวิว 

วันที2่   เมืองน่าน-วัดพระธาตุเขาน้อย-เดอะวิว@กิ่วมว่ง-โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟ้า-บ่อเกลือ

สินเธาว์-ชมวิวสะพานบ้านสะปัน-จุดชมวิวภูคา1715 - ปัว - วัดภูเก็ต 

วันที่1   ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานน่านนคร – พระธาตุแช่แหง้ -  ถนนคนเดินกาดข่วง

เมืองน่าน          



                             

ถ่ายรูปสวยงาม จุดชุมวิวภูคา 1715 เดินทางสู่ อำเภอปัว แวะ วัดภูเก็ต วัดที่มีภูมิ

ทัศน์และวิวที่สวยงาม มีระเบียงชมวิวทุ่งนากว้างใหญ่หลังวัด 

เย็น  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) 

   ที่พักแรม : โรงแรม ชมพูภูคา รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า 

เช้า        บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)  

นำท่านเดินทางสู่  ร้านกาแฟไทลื้อและลำดวน

ผ้าทอ ให้ท่านอิสระชมวิว จิบเครื่องดื่ม กาแฟ และ

จ ิบบรรยากาศสไตล์ไทล ื ้อพื ้นบ ้าน  เด ินทาง

สู่เมืองน่าน วัดภูมินทร์ ภาพกระซิบรัก

บันลือโลก  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวัด

ที่มีความงดงามมากสร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง อายุ

มากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ 

สถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ภายในวัดยัง

ประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำทรงลังกา สูงตระหง่าน 

ถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 

ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสูท่่าอากาศยานน่านนคร เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทาง 

16.55น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3557 

18.05น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมความประทับใจ 

วันที3่      ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลําดวนผ้าทอ-วัดภูมินทร-์วัดพระธาตุช้างค้ำ-อุโมงค์ลีลาวดี-ท่า

อากาศยานน่านนคร-ท่าอากาศยานดอนเมือง 

หมายเหตสุำคญั: ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้  (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

- ต้องเป็นผูท้ี่ได้รับวัคซีน (ไม่น้อยกว่า 14วัน) Sinovac  2เข็ม  /Sinopharm 2เข็ม/ AstraZeneca 1เข็ม/

Moderna 2เข็ม/J&J 1 เข็ม / Pfizer 2 เข็ม วัคซีนไขว้/อื่นๆ (ตรวจสอบมาตรการจังหวัด)  

- แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19จากโรงพยาบาลหรือแล็บที่รับรอง โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test 

kit (ATK) ไม่เกิน72ชั่วโมงและมีเอกสารรับรอง 

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

ต้องกักตัว14วันตามข้อกำหนดจังหวัด 



                             

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สาย

การบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

• โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19  

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ ** 

เอกสารรับรองการไดร้ับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 

อัตราบริการนี้รวม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่น่ังเป็นไปตามการ

จัดสรรของสายการ 

• ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ  

• ค่าทิปไกด ์

• ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณี

ระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของ

โรงแรมนั้นๆ 

- ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง 

• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขการจอง 



                             

• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ

บริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุก

กรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกัน

สุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

• น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15กิโลกรัม ราคา 400 บาทต่อ

เที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน) 

อัตรานี้ไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร ์

• อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้น

เครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400

บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร ์

 เงื่อนไขการจอง 

 มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้

จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

กรณีลูกค้าใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย 

การจองทัวร์ที่สมบูรณ์ ท่านต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" 

เมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี และเงื่อนไข

เป็นไปตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยกำหนด 

กรณีลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย 

•ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริง(ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

 



                             

หมายเหตุ 

• กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ( กรณี 6 ท่าน ไม่มีไกด์) (กรณี 4 ท่าน มี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่ เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การ

ล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่

อยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเ งิน

บาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ 

ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

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



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


