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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนา่นนคร - วดัพระธาตเุขานอ้ย - อุโมงคล์ลีาวด ี- วดัภูมนิทร ์- วดัศรี

พนัตน้ - ศาลหลกัเมอืง - วดัมิง่เมอืง -  กาดขว่งเมอืงนา่น                       

พกัเมอืงนา่น              อาหารเทีย่ง/เย็น 

2  เมอืงนา่น - เดอะววิ@กิว่มว่ง - จดุชมววิโคง้หมายเลข3 - บอ่เกลอื - บอ่เกลอืโบราณ - สะปนั จดุชมววิ - จดุชุม

ววิภูคา 1715 - ปวั – รา้นกาแฟไทลือ้และล าดวนผา้ทอ - วดัภูเก็ต 
พกัปวั                                  อาหาร เชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 ปวั – อ.ทา่วงัผา - วดัศรมีงคล (วดักง๋) - เมอืงนา่น - Swensen’s @กาดนา่น - วดัพระธาตแุชแ่หง้ - ทา่อากาศ

ยานนา่นนคร - ทา่อากาศยานดอนเมอืงอาหาร เชา้/ เทีย่ง 

 

 
 
 
 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
หมายเหตุ 

5-7 มถิุนายน 64 7,900 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 
 

1,500 16  

24-26 กรกฎาคม 64 9,900 1,500 16  

25-27 กรกฎาคม 64 9,900 1,500 16  

7-9 สงิหาคม 64 7,900 1,500 16  

28-30 สงิหาคม 64 7,900 1,500 16  

11-13 กนัยายน 64 7,900 1,500 16  

25-27 กนัยายน 64 7,900 1,500 16  



                             

รายละเอยีดโปรแกรม 

 
 

 

05.30น. จุดนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ AIR ASIA หรอื

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Nok Air เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ 
07.40น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานน่านนคร สายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD3554 // หรอืเวลา 08.30น.โดยสายการบนิ Nok   

              Air เทีย่วบนิที ่DD172 

08.55น./09.45น. ถงึทา่อากาศยานน่านนคร ไกดจ์ะรอตอ้นรับทา่นอยูด่า้นนอก น าทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศทอ่งเทีย่ว 
เมอืงน่าน วดัพระธาตเุขานอ้ย องคพ์ระธาตตุัง้อยูบ่นยอดดอย เขานอ้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 
   ถา่ยรูป อโุมงคล์ลีาวด ี วดัภมูนิทร ์ภาพกระซบิรักบนัลอืโลก 

    วดัศรพัีนตน้ โบสถส์ทีองอร่ามเกา่แก ่ วดัมิง่เมอืง วดัสขีาวเมอืงน่าน สกัการะศาลหลกัเมอืงน่าน 

เย็น    กาดขว่งเมอืงน่าน หรอืถนนคนเดนิน่าน (มทีกุวนั ศกุร ์เสาร ์อาทติย)์             

 บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2) 
 ทีพ่กัแรม : โรงแรมน า้ทองนา่นหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 
 ออกจากเมอืงน่าน ผา่นบนเสน้ทาง อ.เมอืงน่าน-สนัตสิขุ-บอ่เกลอื แวะเดอะววิ@กิว่ม่วง รา้นกาแฟววิด ีถ่ายรูป เช็คอนิ 

จดุชมววิโคง้หมายเลข3 อ.บอ่เกลอื 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  
 บอ่เกลอืโบราณ อศัจรรย ์เกลอืภเูขา หนึง่เดยีวในโลก 

 สะปัน จดุชมววิ ชมบรรยากาศ สดูอากาศบรสิทุธิ ์แวะชมววิ ถา่ยรูปสวยงาม จดุชมุววิภคูา 1715  

 อ าเภอปัว แวะ รา้นกาแฟไทลือ้และล าดวนผา้ทอ บรรยากาศสไตลไ์ทลือ้พืน้บา้น  วดัภเูก็ต จดุชมววิทุง่นาอ าเภอปัว 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  

ทีพั่กแรม : โรงแรมชมพูภคูารสีอรท์/อปูแกว้รสีอรท์ หรอืระดับเทยีบเทา่กนั  
กรณีทีพั่กปัวเต็มบรษัิทจ าน าทา่นพักอ าเภอใกลเ้คยีงแทน 
 

 

 

 

 

  

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  
 วดัศรมีงคล (วดักง๋) ไหวพ้ระ ชมววิทุง่นา ออกเดนิทางสู ่ตวัเมอืงน่าน 

 แวะ Swensen’s @กาดน่าน รา้นไอศกรมีตกแตง่แบบสถาปัตยกรรมไทลือ้  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 วดัพระธาตแุชแ่หง้ พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวน่าน  

 เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานน่านนคร เพือ่เดนิทางกลับ 

16.15น.   ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD3557 
                 สายการบนิ AIR ASIA หรอืเวลา 19.10น.โดยสายการบนิ Nok Air เทีย่วบนิที ่DD179 

17.25น./20.25น. ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

  

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทางชว่ง

เทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยค านึงถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 
 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 คา่ทีพั่ก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้ง
เต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

วนัที ่1            ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนา่นนคร - เมอืงนา่น                                                                                                                             

วนัที ่2      เมอืงนา่น – บอ่เกลอื – สะปนั – ปวั 

                       - อุโมงคปิ์ยะมิตร – บ่อน ้ำร้อน - วัดพุทธำธิวำส -ป้ำยใต้สุดสยำม 

วนัที3่     ปวั – อ.ทา่วงัผา – เมอืงนา่น – ทา่อากาศยานนา่นนคร - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
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เง ือ่นไขโปรแกรม 



                             
- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพักและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

สายการบนิ Air Asia ไมร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีตอ้งการช าระเพิม่พรอ้มคา่ทัวร ์
เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาท/เทีย่ว  เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคา 510 บาท/เทีย่ว 

เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคา 650 บาท/เทีย่ว  เพิม่ 30 กโิลกรัม ราคา 1,020 บาท/เทีย่ว 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท และช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย20วนั 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 8 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

วันที่ 3 


