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น่านนะจ๊ะ !!... น่าน ปัว บ่อเกลือ 2 ว ัน 1 คืน
ิ ร ักบ ันลือโลก แอ่วเหนือลําขนาด ไหว้พระขอพร
กระซบ
้ อุโมงค์ตน
ลอดซุม
้ ลีลาวดี เทียวบ่อเกลือภูเขาแห่งเดียวในประเทศไทย

พิเศษ!! พ ักโฮมสเตย์ 1 คืน ทานอาหารพืนเมือง
ว ันที
1

2

รายละเอียดท่องเทียว
พร้อมก ันทีท่าอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD)
่ ังหว ัดน่าน เทียวบิน FD3554 DMK-NNT 07.40-08.55 น.
ออกเดินทางสูจ
ปัว-ว ัดภูเก็ต-กาแฟบ้านไทลือ-นําตกศิลาเพชร
 อาหารเทียง,เย็น
้ ลีลาวดี-ท่าอากาศยานน่าน-ท่าอากาศยานดอนเมือง เทียวบิน
บ่อเกลือสินเธาว์-ว ัดภูมน
ิ ทร์-ซุม
FD3557 16.15-17.25 น.  อาหารเชา้ ,เทียง

ราคาเริมต้น 5,900 บาท เดินทางสงิ หาคม-ธ ันวาคม63
่ า
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) สูท
่
อากาศยานน่าน นําหน ักกระเป๋าไป-กล ับ 7 KG

- 1 -|P a g e

TAT License 11/08468

Travel Wonders Co., Ltd.
335/11 Nonthaburi Road, Tasai, Muang, Nonthaburi, Thailand 11000
Tel: 0-2525-2235 / 08-6318-0608 Fax: 0-2525-2237 Line ID: @travelwonders.th
E-mail: info@travelwonders.co.th

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กอายุ 2-6 ปี
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พ ักเดียว/เดินทางท่าน
เดียวเพิม

ทีนงั

3-4 สิงหาคม 63

5,900

1,500

15

10-11สิงหาคม 63

5,900

1,500

15

17-18 สิงหาคม 63
24-25 สิงหาคม 63
31สิงหาคม-1 ก ันยายน
7-8 ก ันยายน 63

5,900
5,900
5,900
5,900

1,500
1,500
1,500
1,500

15
15
15
15

14-15 ก ันยายน 63
21-22 ก ันยายน 63
28-29 ก ันยายน 63
5-6 ตุลาคม 63
12-13 ตุลาคม 63
19-20 ตุลาคม 63
26-27 ตุลาคม 63

5,900
5,900
5,900
6,500
6,900
6,500
6,500

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

15
15
15
15
15
15
15

2-3 พฤศจิกายน 63

6,500

1,500

15

9-10 พฤศจิกายน 63

6,500

1,500

15

16-17 พฤศจิกายน 63
23-24 พฤศจิกายน 63
30พฤศจิกายน-1ธ ันวาคม
7-8 ธ ันวาคม 63
14-15 ธ ันวาคม 63
21-22 ธ ันวาคม 63

6,500
6,500
6,500
6,900
6,900
6,900

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

15
15
15
15
15
15

28-29 ธ ันวาคม 63

6,900

1,500

15

ไม่มรี าคาเด็ก
(0-2 ปี 1,000 บาท)

ไฟล์ทบิน
Departure FD3554 DMK-NNT 07.40-08.55
FD3557 NNT-DMK 16.15-17.25
Return
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเครืองดืมบนเครือง สังซือบนเครือง ทีนังเป็ นไปตามทีสายการบินจัดสรรหน ้าเคาน์เตอร์)
ว ันแรก:

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานน่าน – ปัว – ว ัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลือ –
นําตกศิลาเพชร  อาหาร เทียง,เย็น

05.30 น.

ั 3 ผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ
พร ้อมกั นทีจุ ด นั ด หมาย ท่า อากาศยานดอนเมือ ง อาคาร 2 ชน
เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เ อเชีย ประตู 9-10 เจ ้าหนา้ ทีคอยให ้การต ้อนรับ และอํานวยความ
สะดวก
บินลัดฟ้ าสู่ จ.น่าน โดยสายการบิน Air Asia เทียวบินที FD3554
เดินทางถึงท่าอากาศยานน่าน รับสัมภาระเรียบร ้อย ไกด์รอต้อนร ับท่านอยูด
่ า้ นนอก นํ าท่านขึนรถตู ้
ปรับอากาศเดินทางสู่ อ.ปัว ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเทียวของจังหวัดน่านตอนเหนือ เป็ นเมือง
เล็กๆ แสนโรแมนติกเหมาะกับการใช ้ชีวต
ิ เรียบง่าย และเงียบสงบ โดยพืนทีส่วนใหญ่เกือบทังหมดเป็ นทุง่
นา ถ ้ามาช่วงเดือนมิถน
ุ ายน - กรกฎาคม แม ้ต ้นข ้าวจะยังไม่โตเต็มที เพราะชาวบ ้านเพิงเริมดํานากัน แต่
เราจะได ้ภาพผืนนาสีนําตาลกว ้างไกลตัดกับต ้นกล ้าสีเขียว สวยงามมาก สะกดทุกสายตาของผู ้มาเยือน

07.40 น.
08.55 น.
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แน่ นอน ถึง อ.ปั ว นํ าท่านชม ว ัดภูเก็ ต ตังชือตามหมู่บ ้านทีชือว่า หมูบ ้านเก็ต แต่ด ้วยวัดตังอยู่บนเนิน
เขา ซึงทางเหนือ เรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงตังชือว่า “วัดภูเก็ต” หมายถึง วัดบ ้านเก็ตทีอยู่บนภู หรือ
ดอย วัดภูเก็ต ถือว่าเป็ นวัดทีมีภูมท
ิ ัศน์และวิวทีสวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด ้านหลัง
วัด ติด กับทุง่ นาทีกว ้าง ไกลพร ้อมด ้วย ฉากหลั งเป็ นภูเขาวนอุท ยานดอยภูคา ในยามเช ้าและเย็นจะ
เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ขน-ลง
ึ
ทีสวยงามอีกแห่งหนึง

เทียง
บ่าย

คํา

 บริการอาหารเทียง ณ ร้านอาหาร (ฟาร์มเห็ดบ้านห ัวนํา) มือที1
นํ าท่านชม ร้านกาแฟบ้านไทลือ เป็ นอีกหนึงร ้าน เก๋ ไก๋ ติดริมนาข ้าวแฝงไปด ้วยบรรยากาศ
แบบไทลือดังเดิม เมือได ้เห็นต ้องร ้องว ้าวน่าซือเครืองดืมซักแก ้ว ไปนังเล่น นอนเล่น รับลมเย็น
มองดูววิ นาข ้าวและขุนเขาทีอยูเ่ บืองหน ้า พร ้อมถ่ายภาพเช็คอินเก๋เก๋ ยังกระท่อมปลายนาใน
แบบฉบับทีไม่เหมือนใครจากนัน

เดินทางสู่ นําตกศิลาเพชร เป็ นนํ าตกขนาดใหญ่สามารถเล่นนํ าได ้ตลอดทังปี จากนันนํ าท่าน
่ พั
เดินทางเข ้าสูท
ี ก
 บริการอาหารคํา ณ ร้านอาหาร มือที2
พ ักที:โฮมสเตย์ตานงค์ หรือเทียบเท่า

(ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
ว ันทีสอง:

เชา้
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้ ลีลาวดี – ท่าอากาศยานน่าน - กรุงเทพฯ
บ่อเกลือสินเธาว์ – ว ัดภูมน
ิ ทร์ – ซุม
 อาหาร เชา้ ,เทียง
 บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของทีพ ัก มือที3
เดินทางสู่ บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนทีมีการทําบ่อเกลือมาหลายชัวอายุคน โดยชาวบ ้านจะ ตั ก
นํ าเกลือจากบ่อใต ้ดินแล ้วให ้ไหลมาตามรางท่อไม ้ไผ่ เพือทีจะนํ านํ าเกลือมาต ้มให ้เหลือแต่เม็ดเกลือ
เรียกว่า "เกลือภูเขา" ซึงชาวบ ้านจะนํ ามาบริโภค และกรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให ้กับนั กท่องเทียว
ซึงก็จะมีการเพิมไอโอดีนให ้ด ้วย สามารถนํ ามาขัดผิวและทําอาหารได ้อย่างปลอดภัย จากนันเดินทาง
กลับสู่ อ.เมืองน่าน (ใช ้ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชม.)
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ถึง อ.เมืองน่าน บริการอาหารเทียง ณ ร้านอาหาร (เฮือนภูคา) อาหารพืนเมือง มือที4
นํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดภูมน
ิ ทร์ สร ้างขึนเมือประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ ้า
ผู ้ครอง เมืองน่านได ้สร ้างขึนหลังจากทีครองนครน่านได ้ 6 ปี มีปรากฏในคัมภีรเ์ มือง เหนือว่าเดิม ชื อ"
วัดพรหมมินทร์" ซึงเป็ นชือของเจ ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ผู ้สร ้างวัด แต่ตอนหลังชือวัดได ้เพียนไปจาก
เดิม เป็ น วั ด ภูม น
ิ ทร์ ชม ภาพจิต รกรรมฝาผนั ง ใช ้เวลาซ่อม นานถึง 7 ปี จิต รกรรมฝาผนั งในวิหาร
หลวงเขีย นขึนในช่ว งนี ภาพจิต รกรรมหรือ ในวั ด ภู ม น
ิ ทร์เ ป็ นชาดกในพุ ท ธศาสนา แต่ ถ ้าพิจ ารณา
รายละเอียดของวิถช
ี วี ต
ิ ของคนเมืองในสมัยนั น มีภาพทีน่ าสนใจอยู่หลายภาพ ภาพเด่น คือ ภาพปู่
ม่า นย่า ม่าน ซึงเป็ นคํ าเรียกผู ้ชายผู ้หญิงชาวไทลือในสมั ยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู ้ชายสักหมึก
ผู ้หญิงแต่งกายไทลืออย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่ มสาวคู่นีมีความประณีตมาก ภาพนีได ้รับการยก
ย่องว่าเป็ นภาพทีงามเป็ นเยียมของวัดภูมน
ิ ทร์ จากนันเดินทางสู่ พิพธ
ิ ภ ัณฑสถานแห่งชาตินา
่ น นํ า
้ ต้นลีลาวดี หรือ ต้นลนทม
ท่านถ่ายรูป ซุม
ั
บริเวณหน ้าพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติน่าน ทีขึนเป็ นแถวเรียงรา
่
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูทา่ อากาศยานน่าน เพือเช็ คอินเดินทางกล ับกรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เทียวบินที FD3557
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสว ัสดิภาพ
********************
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มาตรการดูแลป้องก ันการติดเชือโควิด-19 ของเรา
 ตรวจวัดอุณหภูมกิ อ่ นเดินทาง
 ฉีดพ่นฆ่าเชือภายในยานพาหนะ และภายในห ้องพัก
 โต๊ะอาหาร มีการจัดทีนังแบบเว ้นระยะห่าง ใช ้ช ้อนกลาง



www.travelwonders.co.th

(Social Distancing)

บริการหน ้ากากอนามัยชนิดผ ้า-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

เงือนไขการจอง
เอกสารทีประกอบการเดินทาง
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร ้อมยอดคงเหลือ **
อ ัตราบริการนีรวม
 ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับพร ้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข ้างต ้น ทีนังเป็ นไปตามการจัดสรรของสายการ
 ค่าทีพัก 1คืน ห ้องละ 2 ท่านตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามทีระบุในโปรแกรม ค่าเข ้าชม ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมตามรายการทีระบุสาํ หรับนักท่องเทียวไทย
 ภาษีมลู ค่าเพิม 7%




เจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัย
ทีบริษัททําไว ้ ทังนีย่อมอยูใ่ นข ้อจํากัดทีมีการตกลงไว ้กับบริษัทประกันชีวต
ิ ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเกียวข ้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสังซือประกันสุขภาพเพิมได ้
จากบริษัทประกันทัวไป

อ ัตรานีไม่รวม
 ค่ามินบิ าร์ในห ้องพัก และค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต ้น
 ค่าบริการเตียงเสริม 700 บาท
 ค่าใช ้จ่ายและค่าอาหารทีนอกเหนือยจากรายการทีระบุ
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวติ ส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรัต ิ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม
 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท

เงือนไขการจอง
มัดจําท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 20 วัน
ิ ธิยกเลิกการจอง
(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใด ผู ้จัดมีสท
หรือยกเลิกการเดินทาง)
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เงือนไขการยกเลิกและคืนค่าท ัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ 30 วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค ้าชําระมา และเก็บค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ ้ามี)



ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึดเงินเต็มจํานวน
*กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ ้ามี)
*ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน โรงแรม และค่าใช ้จ่ายจําเป็ นอืนๆ

หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครังจะต ้องมีผู ้โดยสารขันตํา 6 ท่าน
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสด
ั ไม่อาจแก ้ไขได ้
ุ วิสย
 บริษัทฯ มีสท
ี ดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทียวบิน การล่าช ้าของสายการ
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท ้วง คําสังของเจ ้าหน ้าทีรัฐ และอืนๆ ทีอยูน
่ อเหนือ
 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย
การสูญหาย ความล่าช ้า หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใดๆ ทังสินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มสี ท
ลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านัน
 ราคาดังกล่าวข ้างต ้นสามารถเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูต่ ามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํามันที
ไม่คงที การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิมเติมจากราคาทีกําหนดไว ้
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดใช ้บริการใดบริการหนึง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ไม่สามารถเรียกร ้องค่าบริการคืนได ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน

............................
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