2 คนก็เที่ยวได้ !! ไม่ตอ้ งรอกรุป๊ เต็ม!!
** เดินทาง : กรกฎาคม – ตุลาคม 2565 **
( 1)

วันแรก

สนามบินน่าน - วัดมิง่ เมือง - ศาลพระหลักเมืองน่าน – Swensen’s @กาดน่าน
วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน - เข้าสู่ทพี่ กั ( ตัวเมืองน่าน )

..... น.

ลูกค้าเดินทางถึง สนามบิน จ.น่าน หลังจากรับสัมภาระแล้ ว ให้ ท่านทาธุระส่วนตัว
( คนขับรถตูจ้ ะนาท่านออกเดินทาง ) นาท่านเดินทางสู่ วัดมิง่ เมือง เป็ นที่ประดิษฐาน ศาล
พระหลักเมือง ของจังหวัดน่าน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้ านนอกของพระอุโบสถ มี
ความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็ นฝี มือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายใน
มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้ เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝี มือช่างท้ องถิ่นยุคปัจจุบัน

เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ( คนขับจะแนะนาร้านอาหารให้ลูกค้า )

จากนั้น นาท่านเดินทางไปร้ าน Swensen’s @กาดน่าน สาขาเดียวเลยก็ว่าได้ ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวด้ วยการตกแต่งร้ าน สไตล์บ้านไทลื้อ ตามแบบฉบับของชาวน่านแท้ ๆ บอกเลยว่าร้ าน
สวยมาก ใครไปจังหวัดน่ านช่ วงนี้ ต้องห้ ามพลาดไปเช็คอิน ให้ ได้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
วัดพระธาตุเขาน้อย เป็ นวัดที่ต้ังอยู่บนเขาโดยเป็ นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ด้ านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็ น
พระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทาจากทองคาหนัก
27 บาท ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้ อย่างสุดลูกหูลูกตา แบบ 360 องศา

เย็น

อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ท่านได้สนุกกับการช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินน่าน
( 2)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่าน เมืองเก่า หน้ าวัดภูมินทร์ ตลาดกลางคืนที่น่ี เปิ ด
แค่ 3 วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจานวนมาก ขอแนะนา คือ ข้ าวซอย
ไก่ และ ขนมจีนนา้ เงี้ยว

นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั โรงแรมน้าทองน่าน ( ตัวเมืองน่าน )

วันที่สอง

วัดศรีมงคล - อ.ปั ว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้ อ - ชุมชนไทลื้ อ ร้านลาดวน
จุดชมวิว1715 – ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ – เข้าสู่ที่พกั ที่ อ.ปั ว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (1)

จากนั้นนาท่านเดินทางไป “วัดศรีมงคล” (ก๋ง) เป็ นวัดเก่าแก่ท่ไี ด้ รับพระราชทานวิสงุ คามสีมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ท่มี ีช่ อื ที่สดุ ของวัดนี้คือ หลวงปู่ ก๋ง ด้ านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมี
ทัศ นี ยภาพที่งดงาม มองเห็น ทุ่ งนาเขีย วขจี
และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้ อน
บริเวณนาข้ าวมีท่พี ักและร้ านกาแฟฮักน่าน มี
สะพานไม้ ไผ่ เชื่อ มจากตั ว วั ด สามารถลงไป
เดินเล่นถ่ายภาพได้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
อ.ปั ว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน นาท่ าน
เดินทางสู่ วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัว
วัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ
( 3)

เรียกว่า “ภู” ส่วนคาว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ ช่ อื ว่า “วัดภูเก็ต”
ตามลักษณะที่ต้งั ที่ระเบียงวัดจะมีท่ใี ห้ อาหารปลา การให้ อาหารปลาจะต้ องเทลงท่อประปาสีฟ้า
แล้ วอาหารปลาจะไหลผ่านท่อยาวลงไปที่บ่อด้ านล่ าง จากวิวระเบียงวัดจะได้ ชมวิวทุ่งนาข้ าว
เขียวขจี ของร้ านตูบนาไทลื้อ ร้ านกาแฟเจ้ าดัง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้ อ ร้ านกาแฟที่ต้ังอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขาตัวร้ านเป็ น
ลักษณะบ้ านแบบไทลื้อ และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่
ระลึกผ้ าทอไทลื้อ ผ้ าทอนา้ ไหลลายโบราณ ของดีของเมืองปัวได้ ที่ ร้านลาดวนผ้าทอ จากนัน้
นาท่านแวะถ่ายรูป “ถนนหมายเลข 3 Unseen แห่งใหม่ของจังหวัดน่าน คือ “โค้ งเลข 3” อยู่
บนทางหลวงสายสันติสุข – บ่ อเกลือ โดยโค้ งเลข 3 นี้ มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่ลัด
เลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ข้ างทางที่ปกคลุมด้ วยต้ นไม้ ของเส้ นทางนี้ ทาให้ เมื่อขับรถมาถึง
บริเวณจุดดังกล่าว จะมองเห็นเส้ นถนนที่โค้ ง ดูคล้ ายกับเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม
เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ( คนขับจะแนะนาร้านอาหารให้ลูกค้า )

จ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จุ ดชมวิว 1715 เป็ นจุ ดแวะพั กชมวิวที่สวยงาม เป็ นจุ ดชมวิวที่สูง
ห่ างจากระดับนา้ ทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้ อน จากนั้นนาท่านชม บ่อเกลือ
สินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทาบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบ้ านจะตักนา้ เกลือจากบ่อ
ใต้ ดินแล้ วให้ ไหลมาตามรางท่อไม้ ไผ่ เพื่อที่จะนาน้าเกลือมาต้ มให้ เหลือแต่เม็ดเกลือเรียกว่า

( 4)

"เกลือภูเขา" ซึ่งชาวบ้ านจะนามาบริโภค และกรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให้ กบั นักท่องเที่ยว ซึ่ง
ก็จะมีการเพิ่มไอโอดีนให้ ด้วย สามารถนามาขัดผิวและทาอาหารได้ อย่างปลอดภัย
เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** ท่านสามารถสังหมู
่ กระทะกับทางรีสอร์ทได้ **

นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั รีสอร์ทฮิมนาปั ว ( อ.ปั ว ) รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ วิวทุ่งนา
ทีเ่ ขียวขจี ให้ท่านได้สดู โอโซนแบบเต็มปอด และพักผ่อนอย่างเต็มที่

จุดเด่นรีสอร์ทแห่งนี้ คือ ที่พักเงียบสงบ เสมือนนอนบ้ านตัวเอง บรรยากาศดีทุกฤดู มีลมพัดเย็น
สบายตลอดเวลา ชีวิต slow life สุดๆ สวยทั้งกลางวันและกลางคืน ยิ่งช่วงฤดูทานา ยิ่งสวยมากๆเลย
รีสอร์ทแห่งนี้บอกเลยว่า วิวสวยและดีท้งั ปี ในแต่ละฤดูกาลวิวหน้ ารีสอร์ทจะมีดังนี้
✓ วิวทุ่งนา ช่วง กรกฎาคม – ตุลาคม
✓ วิวทุ่งข้ าวโพดและผัก ช่วง พฤศจิกายน – มกราคม
✓ ทุ่งปอเทือง ช่วง มีนาคม – เมษายน

( 5)

วันที่สาม

พาท่านสักการะขอพรพระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน –
ถ่ายรูปกับซุม้ ลีลาวดี - เช็คอินแลนด์มาร์คเมืองน่าน @วัดภูมนิ ทร์ ชมภาพ
จิ ตรกรรมฝาผนัง “ปู่ ม่านย่าม่าน” ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee- ซื้ อของฝาก
- สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (2)
น าท่ านเดิ น ทางสู่ พระบรมธาตุ แ ช่ แ ห้ง
เป็ นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่ านเป็ นสถานที่
บรรจุ พระบรมสารี ริกธาตุท่ีได้ มาจากสมัย
สุ โขทั ย เป็ นศิ ล ปะการก่ อ สร้ า งที่มี ค วาม
วิจิตรงดงามมากมีความเชื่อกันว่าผู้ท่ไี ด้ มา
สักการะองค์พระธาตุแช่แห้ ง จะทาให้ ชีวิต
อยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่ างๆการงาน
เจริญก้ าวหน้ า อนุ โมทนา จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ น่าน
ไฮไลท์ท่ีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายนั้นก็คือ
“ซุ ้ม ต้น ลี ล าวดี ” หรื อ ต้ น ลั่ น ทม บริ เวณ
หน้ าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน ที่ข้ ึนเป็ นแถว
เรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้ านโค้ งเข้ าหากัน ราว
กับอุโมงค์ต้นไม้ ย่งิ ใหญ่สวยงาม จากนั้นนา
ท่านเดินทางไป วัดภูมินทร์ พาท่านไปชม
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่ งดัง และถือว่ า
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว “ปู่ ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่มกระซิบ โดยเป็ นภาพชาย
หญิงคู่หนึ่งกาลังกระซิบสนทนาและมีช่ ือเสียงว่าเป็ นภาพ "กระซิ บรักบันลือโลก" ซึ่งได้ รับการ
ยอมรับว่าเป็ นผลงานที่ปราณีตและเป็ นภาพที่โดดเด่นประจาวัดภูมินทร์

( 6)

เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ( คนขับจะแนะนาร้านอาหารให้ลูกค้า )
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟี่ ) อีก 1 สถานที่
ท่องเที่ยวเมืองน่านที่ไม่ควรพลาด ร้ านกาแฟที่ตกแต่งแนวยุโรปย้ อนยุค ร้ านตกแต่งสวยงาม

แถมบรรยากาศดีอีกด้ วย ให้ ท่านได้ สัมผัสความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่านโดยเมล็ดกาแฟสาย
พันธุ์อาราบิก้าแท้ 100 % ที่ปลูกบนดอยสวนยาหลวง ทางร้ านมีจาหน่ายเมล็ดกาแฟคั่ว และ
กาแฟดริปซอง จากนั้นก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ นาท่าน แวะซื้ อของฝาก อิสระให้ ท่าน
เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน
...........น.

เดินทางสู่ สนามบิน................ โดยสายการบิน ................ เที่ยวบิน..........

.......... น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี้
ลูกค้าได้รบั การฉีดวัคซีนชนิด Sinovac / AstraZeneca /MODERNA / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม
หรือได้รบั วัคซีนชนิด Johnson & Johnson จานวน 1 เข็ม ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
หรือได้รบั วัคซีนไขว้ตามแนวทางการให้วคั ซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาด ปี 2564

( 7)

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน
ประเภทห้อง

จานวน

ราคา

คืนแรก –> โรงแรมน่านนา้ ทอง

2 - 3 ท่าน

6,999

ห้อง Superior Room

4 - 5 ท่าน

5,999

-------------คืนสอง –> รีสอร์ทฮิมนาปัว

6 - 7 ท่าน

4,999

บ้านชมนา

8 – 9 ท่าน

3,999

**แพ็กเกจไม่มีราคาเด็ก กรณีอายุตา่ กว่า 2 ขวบไม่มีค่าใช้จ่าย **
อัตรานี้ รวม
✓ คนขับพร้อม รถตู ้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
✓ โรงแรมที่พกั 2 คืน ( ตัวเมือง 1 คืน + อาเภอปั ว 1 คืน พร้อมอาหารเช้า )
✓ ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ ไม่รวม
✓ ตัว๋ เครื่องบินไป – กลับ
✓ ค่าอาหารมื้ อต่างๆ
✓ ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
✓ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เทีย่ วต่างๆ
✓ ไกด์นาเที่ยว
✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
✓ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี)
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เงือ่ นไขในการจองและการยกเลิก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แพ็ ก เกจทั ว ร์ ส ามารถเดิ น ทางตั้งแต่ 2 ท่ านขึ้ นไป กรณี ต้ อ งการอัพ เกรดห้ อ งพั ก สามารถแจ้ ง
ล่วงหน้ าเพื่อคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจาโรงแรม ค่ามัดจารถตู้
ยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50%
ยกเลิ ก น้อ ยกว่ า 7 วัน ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ คื น เงิน ใดๆทั้ง สิ้ น เนื่ อ งจากทางบริ ษั ท ฯได้ จ่ายขาดไป
หมดแล้ ว
หากต้องการเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นจะไม่
สามารถเลื่อนการเดินทางได้
*** กรณี ทางลูกค้าให้บริษทั จองตั๋วเครื่องบินให้ จะไม่สามารถคื นเงินได้ แต่ สามารถเลื่อนการ
เดินทางได้ ( ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ) **
การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา

การชาระเงิน

** กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 50 % ภายใน 24 ชัว่ โมง นับตั้งแต่ทาการจอง**
กรณีทางลูกค้าให้บริษทั ฯ จองตัว๋ ให้ดว้ ย ต้องชาระค่าตัว๋ เครื่องบิน ภายใน 4 ชัว่ โมง
เนือ่ งจากเป็ นตัว๋ เดีย่ ว หากชาระล่าช้าราคาตัว๋ อาจปรับขึ้ น หรือทีน่ งเต็
ั ่ มได้
หมายเหตุ
 กรุ ณ าตรงต่ อเวลา !! มาตามเวลานัด หมาย หากท่ านมาช้ากว่ าเวลาที่รถออกเดิน ทาง ท าให้ท่าน
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่ อ งเที่ย วและรายการอาหารที่ระบุ ไว้ อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ
ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ เป็ น
การชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลงการ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
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