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อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็  

พกัห้อง 2-3 ท่าน 
พกัเดี<ยว 

25-27 ธนัวาคม 2563 11,999 บาท 1,600 บาท 

29-31 มกราคม 2564 11,999 บาท 1,600 บาท 

12-14 กมุภาพนัธ์ 2564  11,999 บาท 2,000 บาท 

26-28 กมุภาพนัธ์ 2564 12,999 บาท 2,000 บาท 

 

แผนการเดนิทาง  

 
 
 

 
06.30 น.                จุดนดัพบ : สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั9น 3 เที<ยวบินภายในประเทศ 

08.45 น.                ออกเดินทางสู่ จงัหวดัน่าน โดย สายการบินนกแอร์ เที<ยวบินที< DD8818 (08.45-10.00) 

10.00 น.                เดินทางถึง จงัหวดัน่าน 

   นาํท่านเดินทางไปยงั เฮือนฮงัต่อกาแฟน่าน จุดนดัหมายของคอกาแฟ 

นาํท่านเดินทางไปสกัการะ ศาลพระหลกัเมืองน่าน และชมความอลงัการของ วดัมิ<งเมือง ซึG งมีวหิารปูนปัI น สีขาวงาชา้ง โดด

เด่นสวยงามยิGงนกั 

เที<ยง  รับประทานอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 

หลงัอาหารนาํท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ วดัทีGสร้างทรงจตุรมุขหนึGงเดียวในประเทศไทยทีGดูคลา้ยตัIงอยูบ่น

หลงัพญานาค 2 ตวั โบสถ ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ประตูไมท้ัIง 4 ทิศ แกะสลกัลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่าง

เมืองจากนัIนนาํท่านชม วัดพระธาตุช้างคํ9าวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมยัสุโขทยั มีอายเุก่าแก่กว่า 600 ปี ต่อ

ดว้ย พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตน่ิาน มี “งาชา้งดาํ” วตัถุโบราณสาํคญัคู่เมืองน่าน 

จากนัIนนาํท่านเดินทางไป วดัศรีพนัต้น ชมโบสถสี์ทอง 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ - จ.น่าน  - ศาลพระหลกัเมืองน่าน - วดัมิ<งเมือง -ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วดัภูมินทร์    - วดัพระ

ธาตุช้างคํMาวรวหิาร - พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ จ.น่าน - วดัศรีพนัต้น - วดัพระธาตุเขาน้อย - ถนนคน

เดนิเมืองน่าน 
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เข้าที'พัก โรงแรมนํ9าทอง หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เกบ็สัมภาระ อิสระพกัผ่อน ตามอัธยาศัย 

เยน็  นาํท่านขึIนชมววิเมืองน่านทีG วดัพระธาตุเขาน้อย 
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นาํท่าน Check in  

จากนัIนนาํท่านเดินทางไป ถนนคนเดนิ (มีเฉพาะบางช่วงเท่านัIน) ใหท่้านได ้Shopping ของทีGระลึกกนั  

ตามอธัยาศยั **อสิระอาหารเยน็** 

21.00 น.                ไดเ้วลานดัหมาย นาํกลบัทีGพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 
 
05.30 น. นํ า ท่ าน เดิ น ท างไป ยัง  อุ ท ย าน แ ห่ งช าติ ศ รี น่ าน  ชมท ะ เลห ม อก แล ะพ ระอ า ทิ ต ย์ ขึI น ทีG  ด อ ย เส ม อด าว 

นอกจากนีIยงัสามารถชม ผาหัวสิงห์ ไดใ้นเวลาเดียวกนัอีกดว้ย 

 

07.30 น.                รับประทานอาหารเช้า (2) ณ  ห้องอาหารของโรงแรมที<พกั 

นาํ Check out ออกท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ นาํท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ทีGยงัใชว้ธีิการตม้แบบโบราณมานานหลายร้อย

ปี 

เที<ยง  รับประทานอาหารกลางวนั (3) ณ ร้านอาหาร 

   

วนัที<สอง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติ

ดอยภูคา - อ.ปัว - ร้านลาํดวน - วดัภูเกต็  
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จากนัIนเดินทางไป อทุยานแห่งชาตดิอยภูคา ชมพนัธุ์ไมห้ายาก เช่น ชมพภููคา (ออกดอกช่วง ม.ค.- มี.ค.) ตน้เต่าร้างยกัษเ์ป็น                                       

พนัธุ์ไมเ้ฉพาะถิGน ของดอยภูคา ลกัษณะเป็นปาลม์ลาํตน้เดียว สูงประมาณ 40 เมตรนอกจากนีIยงัมีตน้ก่วมภูคา พืชหายาก

วงคเ์ดียวกบัเมเปิI ล 

 

 

บ่าย  จากนัIนนาํท่านเดินทางไป อ.ปัว นาํท่าน Check in เข้าสู่ที'พัก 

นาํท่านไปชอ้ปปิI ง ร้านลําดวน ผ้าทอ อ.ปัว ร้านขายของทีGระลึกและผา้ทอไทลืIอ ผา้ทอนํI าไหล ลายโบราณ ชืGอดงัแห่งปัว

อาํเภอปัว ถือวา่เป็นอาํเภอทีGมีชาวไทลืIออยูม่ากทีGสุดชาวไทลืIอมีประเพณีและ วฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิGง

เรืGองการแต่งกายแบบพืIนบา้น ไดแ้ก่ผา้ทอไทลืIอ นบัวา่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึGงของอาํเภอนีI  ผา้ทอส่วนใหญ่เมืGอทอมาแลว้ก็

มีการจาํหน่ายเป็นผลิตภณัฑ ์หลงัช๊อป กนัอยา่งจุใจแลว้ นาํคณะเดินไปยงัพืIนทีGดา้นหลงัร้านลาํดวนผา้ทอ ซึG งเป็นทีGตัIงของ 

ร้านกาแฟบ้านไทลื9อ บรรยากาศโดยรวมของร้านตกแต่งตามสไตลข์องชุมชนชาวไทลืIอผสมลา้นนา สัมผสั บรรยากาศชิล

ชิล นัGงชมววินาขา้ว มองภูเขา จิบกาแฟ ในสไตลพ์ืIนบา้นทีGใหค้วามรู้สึกแตกต่างไปจากร้านกาแฟเดิมทีGเราเคยเจอ 

นาํท่านชม วดัภูเกต็ ชมวหิารทรงลา้นนาประยกุต ์และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมยั 3 มิติ ทีGแสดงวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิGน 

และภาพพุทธประวติัไดอ้ยา่งวิจิตรตระการตา และไฮไลทข์องวดัภูเก็ตคือ ลานชมวิวหนา้อุโบสถ ท่านจะไดเ้ห็นทุ่งนาเป็น

ภาพมุมกวา้ง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลงั 

18.00 น.                รับประทานอาหารเยน็ (4) ณ ร้านอาหาร  

   หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ นันตราครีี รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

Good night… zzzzzz 
 

 



 

SHDDNNT1(REVISED041220)                               6 

 

 
 
 
 
07.00 น.                รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที<พกั 

08.30 น. นาํท่านเดินทางไป วดัศรีมงคล (ก๋ง) ไหวพ้ระเพืGอเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภณัฑม์งคลธรรมรังสี เรือน ไทยลา้นนาประยกุต ์จิบ

กาแฟ ชมววิดอยภูคา และทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกบัมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ 

นาํท่านไป ชุมชนไทลื9อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนงัไทลืIออนังดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวดั หนองบวั และเลือก

ซืIอผา้ทอพืIนเมืองทีGมีชืGอเสียง จากนัIนเดินทางกลบัตวัเมืองน่าน  

เที<ยง   รับประทานอาหารกลางวนั (6) ณ ร้านอาหาร 

   นาํท่านไปนมสัการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศกัดิc สิทธิc  คู่บา้นคู่เมืองน่านมาชา้นาน  

 

นาํท่านไปชิมขนมหวานร้านดงัของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้านิ<ม 

**ไม่รวมอาหารและเครื<องดื<ม** 

 

 

วนัที<สาม วดัศรีมงคล - ชุมชนไทลืMอ บ้านหนองบัว -อ.เมืองน่าน - พระธาตุแช่แห้ง – ร้านขนมหวาน  

    ป้านิ<ม - กรุงเทพฯ 
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15.00 น.          นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินจงัหวดัน่าน 

18.45 น.      นาํท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที<ยวบินที< DD8827 (18.45-19.50) 

19.50 น.      เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านที<ใช้บริการ********  

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี<ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทัจะถือ

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็  

พกัห้อง 2-3 ท่าน 
พกัเดี<ยว 

25-27 ธนัวาคม 2563 11,999 บาท 1,600 บาท 

29-31 มกราคม 2564 11,999 บาท 1,600 บาท 

12-14 กมุภาพนัธ์ 2564  11,999 บาท 2,000 บาท 

26-28 กมุภาพนัธ์ 2564 12,999 บาท 2,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

• ค่าตัjวเครืGองบินชัIนทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามทีGระบุไวใ้นรายการเท่านัIน ตัjวเครืGองบินทีGใชเ้ป็นแบบ

กรุ๊ปไม่สามารถเลือกทีGนัGงล่วงหนา้ได ้(ท่านจะไดรั้บทีGนัGงแบบสุ่มเท่านัIน) 

• นํIาหนกัสมัภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  จาํนวน 1 ใบ สมัภาระติดตวัขึIนเครืGองได ้1 ชิIน ต่อท่าน นํIาหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

• ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีGนัGง พร้อมนํIามนัและคนขบันาํเทีGยวตลอดการเดินทาง 

• ค่าทีGพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีว ี+ นํIาอุ่น)  

• ค่าอาหารตามทีGระบุในรายการ 6 มืIอ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีGต่างๆ ตามทีGระบุไวใ้นรายการ 

• ค่ามคัคุเทศก ์1 ท่าน นาํเทีGยวคอยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัIงนีI ขึIนอยูก่บัเงืGอนไขและขอ้ตกลงของ

บริษทัประกนัชีวติ **การประกนัไม่คุม้ครอง กรณีทีGเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชืIอ, ไวรัส, ไสเ้ลืGอน, 

ไสติ้Gง, อาการทีGเกีGยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตก

อยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนืGองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดั

หยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอืGนๆตามเงืGอนไขในกรมธรรม*์* 

• ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผูเ้ดินทางทีGเป็นชาวไทยเท่านัIน!!!  
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อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากทีGระบุในรายการ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืGนๆ ฯลฯ 

× ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีGของชาวต่างชาติทีGเพิGมเติมตามการจ่ายจริง 
× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 

× ค่าภาษีมูลค่าเพิ<ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที<จ่าย 3 % ในกรณีที<ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที<ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ<ม 

และหัก ณ ที<จ่าย จากยอดขายจริงทั9งหมดเท่านั9น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธิaออกใบเสร็จที<ถูกให้กบั

บริษทัทวัร์เท่านั9น 

 

เงื<อนไขการทาํการจอง และชําระเงนิ 

1. ในการจองครัI งแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 5,000 บาท หรือทัIงหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่งสาํเนาประประชาชน ใหก้บั

เจา้หนา้ทีGฝ่ายขาย 

2. ชาํระส่วนทีGเหลือ ก่อนเดินทาง 20 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ ( โดยหกัค่าใชจ่้ายทีGเกิดขึIนจริง อาทิ ค่ามดัจาํบตัรโดยสารเครืGองบิน , ค่าโรงแรมทีGพกั  ) 

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% (จากราคาทวัร์ทีGซืIอ โดยหกัค่าใชจ่้ายทีGเกิดขึIนจริง อาทิ มดัจาํค่าบริการ ตัjวเครืGองบิน , 

โรงแรม , รถโคช้ , ร้านอาหาร ) 

3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิc เกบ็ค่าใชจ่้ายทัIงหมด 

เงืGอนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจนาํเทีGยวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551 

4. เมืGอท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึGง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ ท่านสละสิทธิc  ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัIงสิIน 

5. กรุ๊ปทีGเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลทีGตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํทีGพกั รวมถึงเทีGยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทัIงหมด เนืGองจากค่าตัjวเป็นการเหมาจ่ายในเทีGยวบินนัIนๆ 

 

ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 

• คณะทวัร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมคัคุเทศกเ์ดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ  

• บริษทัฯ มีสิทธิc ทีGจะเปลีGยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีI  เมืGอเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทีGยวสามารถเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

•  รายการท่องเทีGยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพืGอใหโ้ปรแกรมการท่องเทีGยวเป็นไปอยา่งราบรืGน และเหมาะสม โดย

คาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

•  บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีGเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอืGนๆทีGอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง

บริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิGม เติมทีGเกิดขึIนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจาก

อุบติัเหตุต่างๆ 
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•  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัIงสิIนหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล  

• หากไม่สามารถไปเทีGยวในสถานทีGทีGระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืGองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบิน 

จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัIงสิIน แต่ทัIงนีIทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทีGยวสถานทีGอืGนๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิc การจดัหานีI โดยไม่แจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ 

•  ราคานีI คิดตามราคาตัjวเครืGองบินในปัจจุบนั หากราคาตัjวเครืGองบินปรับสูงขึIน บริษทัฯ สงวนสิทธิc ทีGจะปรับราคาตัjวเครืGองบินตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 

•  ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัIงสิIน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีGยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมืIอ  

•  ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัIงสิIน หากเกิดสิGงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุทีGเกิดจากความประมาทของ

ตวันกัท่องเทีGยวเอง 

•  เมืGอท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทัIงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงืGอนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีGได้

ระบุไวแ้ลว้ทัIงหมด 

 

** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั= ง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนืKองจากทางบริษทัฯ จะอิงตาม

รายละเอียดของโปรแกรมทีKขายเป็นหลกั ** 

 

 

 

 

 


