
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

17.00 น .พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาพร้อมออก

เดินทางสู่ จังหวัดน่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

 

 

 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  

(บาท) 

พักเด่ียวเพ่ิม 

(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ 

27-30 กรกฎาคม 65 4,999 ไม่มีราคาเด็ก 1,700 34  

 วันที่ 1   จุดนัดพบปั๊ ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - ออกเดินทางสู่จังหวัดน่าน 

  



 

 

 

 

 

 

 

เช้า  ถึงจังหวัดน่าน แวะให้ท่านได้ท าธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) เมืองน่าน พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุ

ประจ าคนเกิดปีเถาะ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ร้านบรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆ มี

กาแฟรสชาติอร่อย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือทาน ถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)  

ถ่ายรูป อุโมงค์ลีลาวดี  วัดภูมินทร์ ชมภาพกระซิบรักบันลือโลก  วัดศรีพันต้น โบสถ์สีทองอร่ามเก่าแก่ 

วัดมิ่งเมือง วัดสีขาวเมืองน่าน สักการะศาลหลักเมืองน่าน 
 

เย็น    กาดข่วงเมืองน่าน หรือถนนคนเดินน่าน (มีทุกวันศุกร์,เสาร์) อิสระมื้อเย็น 

ที่พัก: โรงแรมน ้าทองน่านหรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5วันก่อนเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) (เปล่ียนยานพาหนะเป็นรถตู้) วัดพระธาตุเขาน้อย อยู่บนยอดดอยเขาน้อยมี

องค์พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยงาม เดินทางสู่เส้นทางสันติสุข-บ่อเกลือ 

แวะถ่ายรูปจุดชมวิว โค้งหมายเลข3 เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ  

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) บ่อเกลือโบราณ อัศจรรย์ เกลือภูเขา หนึ่งเดียวในโลก แวะถ่ายรูปถนนลอย

ฟา้ หมายเลข 1081 จุดชมวิวโค้งพับผ้า  สะปัน จุดชมวิวสะพาน ชมบรรยากาศ สูดอากาศบริสุทธ์ิ  หยุดเวลา

คาเฟ ่ร้านกาแฟวิวหลักล้านล้อมรอบด้วยสายหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนที่สวยงาม แวะชมวิว ถ่ายรูปสวยงาม 

จุดชุมวิวภูคา 1715 อ าเภอปัว แวะ ร้านกาแฟไทล้ือและล าดวนผ้าทอ บรรยากาศสไตล์ไทล้ือพ้ืนบ้าน เดินทาง

กลับสู่เมืองน่าน       

เย็น  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) 

ที่พัก: โรงแรมน ้าทองน่านหรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5วันก่อนเดินทาง) 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ออกเดินทางจากน่านสู่จังหวัดแพร่ แวะวัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจ าปี

ขาล เดินทางกลับระหว่างทางผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์แวะบ้านเทียนหอม อิสระทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 เดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯ (ใช้เวลาประมาณ 6ช่ัวโมง) ถึงเวลาโดยประมาณ22.00น.โดยสวัสดิภาพ 

 

 

วันที่ 2 วัดพระธาตุแช่แห้ง - เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน - อโุมงค์ลีลาวดี - วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น – ศาลหลักเมือง วัดมิ่ง

เมือง –  

             ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน    อาหาร เช้า,เที่ยง,-    

  

วันที่ 3 วัดพระธาตุเขาน้อย-โค้งหมายเลข3 ถนนลอยฟา้-บ่อเกลือสินเธาว์-จุดชมวิวโค้งพับผ้า-ชมวิวสะพานบ้านสะปนั- 

              หยุดเวลา คาเฟ-่จุดชมวิวภูคา1715-ปัว-ร้านกาแฟบ้านไทล้ือ และล าดวนผ้าทอ-เมืองน่าน       อาหาร เช้า,เที่ยง,

เย็น    

  

วันที่ 4       น่าน - แพร ่– วัดพระธาตุช่อแฮ - บ้านเทยีนหอม อุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ 

                      อาหาร เช้า,- 

  

 

 



 

 

หมายเหตสุ าคญั: ผู้เดนิทางเข้าจงัหวัดน่านต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้  (อย่างใดอย่างหนึง่) ณ จุดต้นทางและจงัหวดั

ปลายทาง 

- ฉีดวัคซีนป้องกันโควดิ-19ดังต่อไปนี้ Sinovac  2เข็ม  /Sinopharm 2เข็ม/Moderna 2เข็ม / Pfizer 2 เข็ม/ AstraZeneca 

อย่างน้อย 1เข็มหรอื J&J 1 เข็ม(ไม่นอ้ยกว่า14วัน) หรือวัคซีนไขว้ครบ2เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณะสุขก าหนด  

หรือ - แสดงผลตรวจหาเช้ือโควดิ-19จากโรงพยาบาลหรอืแลบ็ที่รบัรอง โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) ไม่

เกิน72ช่ัวโมงก่อนเดนิทาง 

รายการทัวร์สามารถสลบัเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ

เดินทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เปน็ตน้ 

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า ** 

เอกสารรบัรองการไดร้บัวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรบัรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

•ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

•ค่าบริการคนขับรถ และค่าน ้ามนั 

•ค่าที่พัก 2คนื พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า 

กรณหี้องพักคู่แบบ TWN เตม็ หรอืไม่มี ทางบริษัทขอปรบัพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ 

กรณรีะบพัุกหอ้ง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไมม่ีขอปรบัพัก TWN แทน กรณหีอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสรมิ หรือฟูกที่

นอนเสรมิข้ึนอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนัน้ๆ 

•ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามทีร่ะบุไว้ในรายการทัวร์ข้างตน้ 

•ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุส าหรบันักทอ่งเที่ยวไทย 

•ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

•เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

•ค่าประกันอุบตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบ่ริษัทท าไว้ (ไม่

ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจบ็ไข้ไดป้่วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและ

เอกสารรบัรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

อตัรานีไ้มร่วม 

•ค่ามนิิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น คา่โทรศัพท์ ค่าซักรดี เปน็ต้น 

•ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

•ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตวั และประกันสุขภาพ 

•ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริัติ และหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

•ค่าทปิไกด์ ท่านละ 300 บาท  



 

 

•ชาวต่างชาติ ช าระเพ่ิมท่านละ 800 บาท  

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 20 วัน 

(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผู้จัดมสิีทธิยกเลิกการจองหรอื

ยกเลิกการเดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

•ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ 

•ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงนิ 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

•ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงนิเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททวัร์ คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ(ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ

•กรุป๊คอนเฟริม์เดนิทางจะต้องมีผู้เดินทางข้ันต ่า 25 ท่าน  

•บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได ้

•บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบนิ ภัยธรรมชาติ 

การเมอืง จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจ้าหน้าที่รัฐ และอืน่ๆ ที่อยู่นอเหนือ 

•การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรอืทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าช้า หรือจากอบุัติเหตุต่างๆ 

•มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้ส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านัน้ 

•ราคาดงักล่าวข้างตน้สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที่ การปรบั

ราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพ่ิมเตมิจากราคาที่ก าหนดไว ้

•เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบริการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไมว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


