
 

 

 

 

 

CODE: ITH03 นา่นนะจะ๊!! … นา่น ปวั บอ่เกลอื 2วนั 1คนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ลอดซุม้อโุมงคต์น้ลลีาวด ีเทีย่วบอ่เกลอืภเูขาแหง่เดยีวในประเทศไทย 

พเิศษ!! พกัโฮมสเตย ์1 คนื ทานอาหารพืน้เมอืง 

 

ราคาเร ิม่ตน้ 5,900 บาท เดนิทางสงิหาคม-ธนัวาคม63 
เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA  (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) สูท่า่

อากาศยานนา่น น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 7 KG  
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็กอายุ 2-6 ปี 

 

พกัเดีย่ว/เดนิทางทา่น

เดยีวเพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

3-4 สงิหาคม 63 5,900  1,500 

 

15 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ  AIR ASIA  (FD) 
ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น เทีย่วบนิ  FD3554 DMK-NNT 07.40-08.55 น. 
ปวั-วดัภเูก็ต-กาแฟบา้นไทลือ้-น า้ตกศลิาเพชร                อาหารเทีย่ง,เย็น 

2  บอ่เกลอืสนิเธาว-์วดัภมูนิทร-์ซุม้ลลีาวด-ีทา่อากาศยานนา่น-ทา่อากาศยานดอนเมอืง เทีย่วบนิ 

FD3557 16.15-17.25 น.   อาหารเชา้,เทีย่ง  



 

 

 

10-11สงิหาคม 63 5,900  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,000 บาท) 

 

1,500 

 

15 

17-18 สงิหาคม 63 5,900 1,500 15 

24-25 สงิหาคม 63 5,900 1,500 15 

31สงิหาคม-1 กนัยายน  5,900 1,500 15 

7-8 กนัยายน  63 5,900 1,500 15 

14-15 กนัยายน 63 5,900 1,500 15 

21-22 กนัยายน 63 5,900 1,500 15 

28-29 กนัยายน 63 5,900 1,500 15 

5-6 ตลุาคม 63 6,500 1,500 15 

12-13 ตลุาคม 63 6,900 1,500 15 

19-20 ตลุาคม 63 6,500 1,500 15 

26-27 ตลุาคม 63 6,500 1,500 15 

2-3 พฤศจกิายน 63 6,500 1,500 15 

9-10 พฤศจกิายน 63 6,500 1,500 15 

16-17 พฤศจกิายน 63 6,500 1,500 15 

23-24 พฤศจกิายน 63 6,500 1,500 15 

30พฤศจกิายน-1ธนัวาคม 6,500 1,500 15 

7-8 ธนัวาคม 63 6,900 1,500 15 

14-15 ธนัวาคม 63 6,900 1,500 15 

21-22 ธนัวาคม 63 6,900 1,500 15 

28-29 ธนัวาคม 63 6,900 1,500 15 

 

 ไฟลท์บนิ  
Departure FD3554   DMK-NNT 07.40-08.55 

Return       FD3557   NNT-DMK 16.15-17.25 

(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่ง ทีน่ั่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคาน์เตอร)์ 

 

วนัแรก: ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนา่น – ปวั – วดัภเูก็ต – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ –  

                      น า้ตกศลิาเพชร      อาหาร เทีย่ง,เย็น 
 

05.30 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ   

  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10 เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

 สะดวก 

07.40 น. บนิลดัฟ้าสู ่จ.น่าน โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD3554 

08.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนา่น  รับสมัภาระเรียบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรบัทา่นอยู่ดา้นนอก น าทา่นขึน้รถตู ้

ปรับอากาศเดนิทางสู ่อ.ปวั ศนูยก์ลางเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วของจังหวัดน่านตอนเหนือ เป็นเมือง

เล็กๆ แสนโรแมนตกิเหมาะกบัการใชช้วีติเรยีบง่าย และเงยีบสงบ โดยพืน้ทีส่ว่นใหญ่เกอืบทัง้หมดเป็นทุง่

นา ถา้มาชว่งเดอืนมถินุายน - กรกฎาคม แมต้น้ขา้วจะยังไม่โตเต็มที ่เพราะชาวบา้นเพิง่เร ิม่ด านากนั แต่

เราจะไดภ้าพผนืนาสนี ้าตาลกวา้งไกลตดักับตน้กลา้สเีขยีว สวยงามมาก สะกดทุกสายตาของผูม้าเยือน

แน่นอน ถงึ อ.ปัว น าท่านชม วดัภูเก็ต  ตัง้ชือ่ตามหมู่บา้นที่ชือ่ว่า หมูบา้นเก็ต แต่ดว้ยวัดตัง้อยู่บนเนนิ

เขา ซึง่ทางเหนือ เรียกว่า “ดอย” หรอื “ภู” จงึตัง้ชือ่ว่า “วัดภูเก็ต” หมายถงึ วัดบา้นเก็ตทีอ่ยู่บนภู หรือ 

ดอย วัดภเูก็ต ถอืว่าเป็นวัดทีม่ภีูมทิัศนแ์ละววิทีส่วยงาม โดยจุดเด่นของวัด คอื มรีะเบียงชมววิดา้นหลัง

วัด ตดิ กบัทุง่นาทีก่วา้ง ไกลพรอ้มดว้ย ฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเชา้และเย็นจะ

เป็นจุดชมพระอาทติยข์ ึน้-ลง ทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้) มือ้ที1่ 

บา่ย  น าทา่นชม รา้นกาแฟบา้นไทลือ้  เป็นอกีหนึง่รา้น เก ๋ไก ๋ ตดิรมินาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศ 

  แบบไทลือ้ดัง้เดมิ  เมือ่ไดเ้ห็นตอ้งรอ้งวา้วน่าซือ้เครือ่งดืม่ซกัแกว้ ไปน่ังเลน่ นอนเลน่ รับลมเย็น  

  มองดวูวินาขา้วและขนุเขาทีอ่ยู่เบือ้งหนา้  พรอ้มถา่ยภาพเชค็อนิเกเ๋ก ๋ยังกระทอ่มปลายนาใน 

  แบบฉบับทีไ่ม่เหมอืนใครจากนัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เดนิทางสู ่น า้ตกศลิาเพชร เป็นน ้าตกขนาดใหญ่สามารถเลน่น ้าไดต้ลอดทัง้ปีจากนัน้น าทา่น 

  เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร มือ้ที2่ 

 พกัที:่โฮมสเตยต์านงค ์หรอืเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง: บอ่เกลอืสนิเธาว ์– วดัภมูนิทร ์– ซุม้ลลีาวด ี– ทา่อากาศยานนา่น - กรงุเทพฯ  

   อาหาร เชา้,เทีย่ง 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั มือ้ที3่ 

เดนิทางสู ่บอ่เกลอืสนิเธาว ์แหลง่ชมุชนทีม่กีารท าบ่อเกลอืมาหลายชัว่อายุคน โดยชาวบา้นจะ ตั ก

น ้าเกลอืจากบ่อใตด้นิแลว้ใหไ้หลมาตามรางท่อไมไ้ผ่ เพือ่ทีจ่ะน าน ้าเกลอืมาตม้ใหเ้หลอืแต่เม็ดเกลอื

เรียกว่า "เกลอืภูเขา" ซึง่ชาวบา้นจะน ามาบรโิภค และกรอกใสถุ่งเล็ก ๆ แบ่งขายใหก้ับนักท่องเทีย่ว 

ซึง่ก็จะมกีารเพิม่ไอโอดนีใหด้ว้ย สามารถน ามาขดัผวิและท าอาหารไดอ้ย่างปลอดภยั จากนัน้เดนิทาง

กลบัสู ่อ.เมอืงน่าน (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง ถงึ อ.เมอืงน่าน บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (เฮอืนภคูา) อาหารพืน้เมอืง มือ้ที4่ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่วดัภมูนิทร ์สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจา้เจตบุตรพรหมมนิทร ์เจา้

ผูค้รอง เมอืงน่านไดส้รา้งขึน้หลงัจากทีค่รองนครน่านได ้6 ปี มปีรากฏในคมัภรีเ์มอืง เหนือว่าเดมิ ชื่อ"

วัดพรหมมนิทร"์ ซึง่เป็นชือ่ของเจา้เจตบุตรพรหมมนิทร ์ผูส้รา้งวัด แต่ตอนหลงัชือ่วัดไดเ้พี้ยนไปจาก



 

 

 

เดมิเป็น วัดภูมนิทร ์ชม ภาพจติรกรรมฝาผนัง ใชเ้วลาซ่อม นานถงึ 7 ปี จติรกรรมฝาผนังในวหิาร 

หลวงเขียนขึน้ในช่วงนี้ ภาพจติรกรรมหรือในวัดภูมนิทร์เป็นชาดกในพุทธศาสนา แต่ถา้พจิารณา

รายละเอียดของวถิชีวีติของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ ภาพเด่น คอื ภาพปู่

ม่านย่าม่าน ซึง่เป็นค าเรียกผูช้ายผูห้ญงิชาวไทลือ้ในสมัยโบราณกระซบิสนทนากัน ผูช้ายสักหมกึ 

ผูห้ญงิแต่งกายไทลื้ออย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่นี้มีความประณีตมาก ภาพนี้ไดร้ับการยก

ย่องว่าเป็นภาพทีง่ามเป็นเยีย่มของวัดภมูนิทร ์จากนัน้เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น น า

ทา่นถา่ยรูป ซุม้ตน้ลลีาวด ีหรอื ตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนา้พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตน่ิาน ทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรา

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนา่น เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD3557 

17.25น.     เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 
 

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

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

• โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

เง ือ่นไขการจอง 
 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 



 

 

 

 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

• คา่ทีพ่ัก 1คนื หอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่บรกิารเตยีงเสรมิ 700 บาท  
• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนื่อยจากรายการทีร่ะบุ 

• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 200 บาท  
 

 
เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 6 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

• ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่
ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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