
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บินด้วยสายการบินนกแอร ์(DD) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

DD172 DMK(ดอนเมือง) – NNT(น่านนคร) 08.30 – 09.45 
DD177 NNT(น่านนคร) – DMK(ดอนเมือง) 18.35 – 19.40 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
 

 
ผูท่ี้เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 เขม็ 
/SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 1 เขม็ / J&J 1 เขม็ (ไม่น้อยกว่า 14วนั) 
**ผูเ้ดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 

 
DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร – วดัม่ิงเมือง – วดัภมิูนทร ์- วดัศรีมงคล – อ าเภอ

ปัว – วดัภเูกต็                                                                                                                             (–/L/D) 
06.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยให้

การตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยัแบบผา้ และมคัคเุทศกค์อยให้
ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

08.30 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน โดยสายการบินนกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD172 ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลกูค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาลหรือ
สาธารณสขุก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



 

 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 
72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

09.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอย
ใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ   (พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิูพนักงานคบขบัรถก่อนการเดินทาง)  
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัม่ิงเมือง ตัง้อยู่ทีถ่นนสุรยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐานเสาหลกัเมืองของจงัหวดัน่าน ประวตัขิองวดัมิง่
เมือง คือ เดิมเป็นวดัร้าง มีเสาหลกัเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้า
อนันตวรฤทธเิดช เจา้ครองนครน่านสถาปนาวดั ใหม่ ตัง้ชื่อว่า วดัมิง่เมอืง ตามชื่อทีเ่รยีกเสาหลกัเมอืงว่า เสามิง่เมอืง 
ต่อมาปี 2527ไดม้กีารรือ้ถอนและสรา้งอุโบสถหลงัใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมยัแบบในปัจจุบนั 
จากนัน้เดนิทางไป วดัภมิูนทร ์เดมิมชีื่อว่า “วดัพรหมมนิทร”์ จุดเด่นของวดันี้คอื "พระอโุบสถจตุรมุข” สถาปัตยกรรม
อนัโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะ ทีร่วมเอาโบสถ์ วหิาร และเจดยี ์ไวใ้นอาคารเดยีวกนั ในลกัษณะการจ าลองแผนภูมิ
จกัรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมพีระประธานจตุรทศิปางมารวชิยั 4 องค์ หนัหน้าออกสู่ประตูทัง้ 4 ทศิ 
ประดษิฐฐ์านอยู่ภายใน มเีรื่องเล่ากนัว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทศิ ใหพ้ยายามสงัเกตหน้าองคพ์ระ 1 ในทัง้สี่
ทศิ ซึง่จะมอียู่เพยีงทศิเดยีวเทา่นัน้ ทีห่น้าองคพ์ระประธานจะมลีกัษณะยิม้แยม้มากกวา่ทัง้ 3 ทศิทีเ่หลอื กใ็หก้ราบขอพร
ยงัทศินัน้แล้วจะได้สมปรารถนาตามที่ตัง้ใจ ภาพจติกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพเิศษในวดัภูมนิทร์แห่งนี้ก็คอื ภาพ 
“กระซิบรกับนัลือโลก” หรอืภาพ “ปู่ ม่าน ย่าม่าน” ซึง่เป็นค าเรยีกชายผูห้ญงิชาวไทลือ้สมยัโบราณ ในลกัษณะกระซบิ
สนทนากนั 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  



 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีมงคล (ก๋ง) ตัง้อยู่ทีต่ าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  เป็นวดัเก่าแก่ทีไ่ดร้บัพระราชทาน
วสิุงคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชีื่อทีสุ่ดของวดันี้คอื หลวงปู่ ก๋ง  ดา้นหลงัวดัมลีานชมววิ ซึง่มทีศันียภาพที่
งดงาม มองเหน็ทุ่งนาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภูคาเรยีงรายสลบัซบัซ้อน บรเิวณนาขา้วมทีีพ่กัและรา้นกาแฟฮกัน
น่าน มสีะพานไมไ้ผ่เชื่อมจากตวัวดัสามารถลงไปเดนิเล่นถ่ายภาพได ้โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุ้มและ
จุดชมววิใหถ้่ายภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้กัผ่อนหย่อนใจ  ภายในวดัมสีิง่ทีน่่าสนใจ ทัง้วหิาร
หลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบวัผนั จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาด
ภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ดัภูมนิทร์และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน  รวมถงึพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัส ีซึ่งรวมรวมของ
โบราณต่างๆใหไ้ดช้ม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่อ าเภอ ปัว 
 น าท่านเดนิทางสู่  วดัภเูกต็ เป็นวดัทีอ่ยู่ใน อ.ปัว จ.น่านวดัแห่งนี้ เป็นวดัทีม่วีวิทวิทศัน์สวย เนื่องจากตัง้อยู่บนเนินเขา

จงึเหน็ววิในมุมสงู เหน็ววิไดก้วา้ง ลานชมววิของวดัจะเหน็ทุ่งนา รา้นตูบนาไทลือ้ รา้นกาแฟชื่อดงัของอ าเภอปัว และล า
ธารอยู่ด้านล่าง  ส่วนด้านหลงัเป็น อุทยานดอยภูคา ในตอนเชา้วดันี้เป็นจุดชมววิพระอาทติยข์ึน้ มอีุโบสถทรงลา้นนา
ประยุกต ์จติรกรรม ฝาผนังสามมติ ิเป็นทีป่ระดษิฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรอื หลวงพ่อพุทธเมตตา” ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ผนิพระ
พกัตรไ์ปทางทศิตะวนัออก บรเิวณวดัมตี้นดกิเดยีม ต้นไมห้ายาก และเป็นต้นไมแ้ปลก เมื่อมคีนมาสมัผสัทีล่ าต้น ใบที่
บรเิวณยอดจะสัน่ไหว คลา้ยกบัมลีมพดัผ่าน เป็นทีส่นใจของนกัทอ่งเทีย่ว 



 

 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรมฮกัปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า  
 
DAY 2  ร้านล าดวนผา้ทอ - ร้านกาแฟบา้นไทลือ้ - ดอยภคูา - หมู่บา้นสะปัน – บอ่เกลือสินเธาว ์- ถนนลอย

ฟ้า โค้งเลข 3 – วดัพระธาตเุขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน                                                           (B/L/-) 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 น าท่านเดนิทางไปยงั ร้านล าดวนผ้าทอ  รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณ ชื่อดงัแห่งปัว  

อ าเภอปัวถอืวา่เป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทลือ้อยูม่ากทีสุ่ดชาวไทลือ้มปีระเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ 
เรื่องการแต่งกายแบบพื้นบา้น ได้แก่ผา้ทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของอ าเภอนี้ ผา้ทอส่วนใหญ่เมื่อทอ
มาแลว้กม็กีารจ าหน่ายเป็นผลติภณัฑช์ุมชน ภายในม ีร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอกีหนึ่งรา้น เก๋ ไก๋  ตดิรมินาข้าวแฝง
ไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดัง้เดิม ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อเครื่องดื่ม และถ่ายภาพ เลือกซื้อของฝากได้ตาม
อธัยาศยั 

 น าท่านเดนิทางสู่ ดอยภคูา เป็นป่าที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ที่มที ัง้พชืพรรณและสตัว์ป่าที่มคีวามส าคญัต่อระบบนิเวศน์ 
รวมทัง้เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น ้าหลายสาย เช่น แม่น ้าน่าน ล าน ้าปัว ล าน ้าวา้ ทีค่อยหล่อเลีย้งชวีติของชาวจงัหวดัน่าน 
และยงัมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์กล่าวคอืเป็นทีเ่ชื่อกนัว่าเทอืกเขาดอยภูคาเป็นเมอืงเก่าของบรรพบุรุษของคน
เมอืงน่าน ทีน่ี่มตีน้ชมพภููคาจะออกดอกสชีมพเูป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดอืนกุมภาพนัธเ์ทา่นัน้ซึง่เป็นชว่งเวลาทีด่ี
ทีส่ดุ  



 

 

 
น าท่านเดนิทางไปยงั บ้านสะปัน ชุมชนกลางหบุเขาสวย แหล่งโอโซนดีเย่ียม ตัง้อยู่ในอ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน  
ห่างจากบ่อเกลอืภูเขาประมาณ  9 กโิลเมตร  เป็นชุมชนเลก็ๆ แสนสงบ ทีต่ ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตขิองขนุเขา มลี าธาร
ไหลผ่าน และในชว่งหน้าฝนฤดทู านา ยงัสามารถชมววิทวิทศัน์ของนาขา้วเขยีวขจไีดอ้กีดว้ย เรยีกไดว้่าหากแวะมาเทีย่ว
บ่อเกลอืภูเขาขบัรถเลยไปอกีเพยีงไม่กีน่าทกีจ็ะถงึหมู่บา้นสะปัน เหมาะส าหรบัมาพกัผ่อน ปล่อยชวีติใหเ้ดนิไปอย่างชา้ 
ๆ 

 น าท่านเดนิทางต่อไปยงั บ่อเกลือสินเธาว ์ มชีื่อเสยีงในดา้นการท าเกลอืบนภูเขาทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืน เกลอืสนิเธาวเ์พื่อ
บรโิภคและจ าหน่ายเป็นรายไดอ้กีทางหนึ่ง บ่อเกลอืนี้มมีาแต่โบราณและน าไปจ าหน่ายยงักรุงสุโขทยั เชยีงใหม่ เชยีงตุง 
หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ 
ปัจจุบนัการจะน าเกลอืจากบ่อ  ขึน้มาต้มท าเกลอืใช่
ว่าจะกระท ากนัไดง้า่ยๆ ชาวบา้นจะตอ้งท าพธิเีลีย้งผี
เมอืงและเจ้ารกัษาบ่อเกลอืคอื เจ้าซางค า กนัก่อน 
โดยจะท าทุกปีในวนัแรม 8 ค ่าเดอืน 5 หรอืทีช่าวบา้น
เรยีกกนัว่า "งานแก้ม" ในสมยัก่อนเคยท ากนัถึง 7 
วนั แต่ปัจจุบนัลดลงมา เหลอืเพยีง 3 วนั เทา่นัน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย 
 น าทา่นแวะจดุชมววิ ชม ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 จ.น่าน อยูเ่สน้ทางถนนหมายเลข 1081 เดนิทางมาจาก อ.สนัตสิขุ ไป 

อ.บ่อเกลอื คอืทางทีจ่ะไปบ่อเกลอื   



 

 

 
 

 น าท่านขึ้นชมววิเมอืงน่านที่ วดัพระธาตุเขาน้อย ซึ่งปูชนีย
สถานที่ส าคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราว
เดยีวกบัพระธาตุแช่แหง้ ตรงบรเิวณลานปูนพระพุทธรูปปาง
ลลีาองค์ใหญ่ คอื พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรศีรเีมอืงน่าน 
ถอืเป็นจุดเดยีวทีเ่หน็เมอืงน่านจากมุมสงู 

 น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั เพือ่ท าการเชค็อนิ และเกบ็สมัภาระ 
 ถนนคนเดินน่าน หรือ กาดข่วงเมือง มจีุดศูนยก์ลางอยูบ่รเิวณวดัภูมนิทร ์ถนนผากอง ใจกลางเมอืงน่าน เป็นถนนคน

เดนิทีเ่น้นขายอาหาร มตีัง้แต่ทัว่ไปจนถงึอาหารทอ้งถิน่ ใหเ้ลอืกรบัประทานและหลากหลาย สามารถซือ้อาหารแลว้เขา้
ไปนัง่ทานไดต้รงลานหน้าวดัภูมนิทร ์โดยมบีรกิารเสื่อและขนัโตกส าหรบันัง่รบัประทานอาหาร 

ค ่า อิสระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดินน่าน  
**กรณีท่ีถนนคนเดินไม่เปิด บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการพาทุกท่านไปยงัตลาดโต้รุง่ หรือกาดหน้าศนูยโ์อทอ๊ป** 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรมบา้นน่าน/โรงแรมบา้นน่าน B&B หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 

 

DAY 3  วนัศรีพนัต้น – วดัพระธาตชุ้างค า้วรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดี - พระบรมธาตแุช่แห้ง - Erabica Coffee 
- ท่าอากาศยานน่านนคร – กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                 (B/L/-)                            

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัศรีพนัต้น ตัง้อยูท่ี ่ถนนเจา้ฟ้า ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ดา้นทศิตะวนัตกเฉียง

ใต ้ของเขตเทศบาลเมอืงน่าน สรา้งโดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แหง่ราชวงศภ์ูคาภายในวดัมวีหิารทีส่วยงาม ตัง้
เด่นเป็นสงา่มสีทีองระยบิระยบั เป็นอกีวดัหนึ่งในจงัหวดัน่านทีม่จีติรกรรมปนูปัน้ทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจด็เศยีร 
เฝ้าบนัได หน้าวหิารวดั สทีองเหลอืงอรา่มสวยงามตระการตา มคีวามสวยงามมาก  ดอู่อนโยนมชีวีติชวีา ซึง่ปัน้แต่งโดย
ชา่ง ชาวน่านชือ่ นายอนุรกัษ์ สมศกัดิ ์หรอื "สล่ารง" และภายในวหิารไดม้กีารเขยีนภาพลายเสน้ประวตัขิองพระพทุธเจา้ 
และประวตั ิการก าเนิด เมอืงน่าน โดยชา่งชาวน่าน เป็นภาพ เขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคณุค่าอยา่งยิง่ 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตชุ้างค า้วรวิหาร เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุไวภ้ายใน นบัเป็น ปชูนยีสถาน
ส าคญั เป็นเจดยีท์ีไ่ดร้บัอทิธพิลทางดา้นศลิปะสุโขทยั ภายในวดัประดษิฐาน เจดยีช์า้งค ้า ซึง่เป็นศลิปสมยัสโุขทยั อายุ
ประมาณพุทธศตวรรษที ่20 รอบเจดยีม์รีปูปัน้ชา้งปนูปัน้เพยีงครึง่ตวั 

 
จากนัน้ น าทา่นถ่ายภาพ  ซุ้มต้นลีลาวดี หน้าพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผ่ขยายกิง่กา้น
โคง้ โน้มเอยีงเขา้หากนักลายเป็นอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่สวยงาม เรยีกไดว้า่เป็นซกิเนอเจอรอ์กี 1 จุดของ จงัหวดัน่าน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าทา่นเดนิทางสู ่พระบรมธาตแุช่แห้ง เป็นศลิปะการก่อสรา้ง ทีม่คีวามวจิติรงดงาม อกีแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ทีเ่ป็น

ศลิปะ การก่อสรา้ง ทีไ่ดร้บัอทิธพิล การกอ่สรา้งมาจากเจดยีพ์ระธาตุหรภิุณไชย โดยมลีกัษณะโดยรอบๆ ของ องคพ์ระ
ธาตุ คอืจะม ีการบุรอบองค ์ดว้ยทองจงัโกในสว่น ของทางเดนิ ขึน้สูอ่งคพ์ระธาตุนัน้ จะเป็นตวัพญานาค หน้าบนัเหนือ
ประตทูางเขา้ลกัษณะของการปัน้ จะเป็นลายนาคเกีย้วทีเ่ป็น เอกลกัษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมอืและของ ศลิปะ ของจงัหวดั



 

 

น่านโดยแทจ้รงิ ชาวเมอืงลา้นนามคีวามเชือ่กนั วา่การ ไดเ้ดนิทางไปสกัการบชูากราบไหวน้มสัการองคพ์ระธาตุแซ่แหง้ 
หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัวา่ การชธูาตุ แลว้นัน้จะท าไดร้บั อานิสงคอ์ย่างแรงกลา้ ท าใหช้วีติอยูด่ ีมสีขุ ปราศจากโรคภยั
ต่างๆ หน้าทีก่ารงานเจรญิกา้วหน้า เป็นตน้ 

 
สมัผสัความอร่อยจากเมลด็กาแฟน่าน เอราบิก้า คอฟฟ่ี (Erabica Coffee) กาแฟ สายพนัธุ์อาราบกิ้าแท้ 100% จาก 
จงัหวดัน่าน บนความสูงที่เหมาะสม ท าให้เมล็ดกาแฟเก็บสะสมแร่ธาตุอาหารได้เป็นอย่างด ีผ่านขัน้ตอนการแปรรูป 
(Washed Process) และกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพสากล (อย.) คดัเลือกเฉพาะเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์ดีเท่านัน้ 
Erabica Coffee มคีวามตัง้ใจทีจ่ะมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพกาแฟน่าน ใหไ้ดเ้ป็นทีรู่จ้กัและยอมรับไปทัว่โลก เพื่อใหทุ้กคนรู้
วา่… "กาแฟน่าน...กอ็ร่อยไม่แพ้ใคร" 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน  
18.35 เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบินนกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD177 เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 05 นาท ี  
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 

72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 
19.40  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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



 

 

อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

29 – 31 ธนัวาคม 2564 9,999 2,000 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 64 11,999 2,000 

31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 64 11,999 2,000 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

ข้อส าคญั  
- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดย

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยูก่บันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ 

(บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 
- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หากกรณี
ท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ทัง้น้ี
นักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และการ
ลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบตัร



 

 

โดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถอืขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก.  (หากต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าโหลดเพิม่เติม 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 
1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิ
ทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30 ,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทย
และชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวม
กรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 



 

 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- คา่ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 6,000 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนทีช่ดัเจน เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณา
ช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บั
ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ 
นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่บรกิาร เตม็จ านวน เทา่นัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่ว่าส่วนใด
สว่นหนึ่งกต็าม 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ *ในกรณีที่วนัเดนิทางตรงกบั
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 70%ของค่าทวัร ์หรอืหกัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม 
และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตาม
นโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

หมายเหต ุ 
1. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
2. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  



 

 

3. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตาม
จ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

5. กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่
โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อน
เครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ย
ทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

6. บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

7. หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่น
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


