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“ แข่งเรือลือเล่ือง เมืองงาช้างด า 
จิตรกรรมวดัภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง 

เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง ”
 บริการรถตู้ VIP รับ-ส่ง ตลอดทริป   

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2564 

 

 

น่าน ปัว บ่อเกลือ ดอยเสมอดาว  

4วัน 3คืน 
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06.00 พร้อมกันท่ีสนามบิน สนามบินดอนเมือง สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  
คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

07.30  น าท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน โดยเท่ียวบินท่ี FD3554  (ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
08.50 เดินทางถึง สนามบินน่าน จงัหวดัน่าน 

น าท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมช่ือ "วดัพรหมมินทร์" เป็นวดัท่ีแปลกกว่าวดัอื่น ๆ คือ โบสถ์
และวิหารสร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกันประตูไม้ทั้งส่ีทิศ แกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนา
สวยงามมาก นอกจากน้ีฝาผนงัยงัแสดงถึงชีวิตและ วฒันธรรมของยคุสมยัท่ีผา่นมาตามพงศาวดาร
ของเมืองน่าน ความงามของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุร
พกัตร์ นาคสะดุง้ขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไวก้ลางล าตวันาค พระอุโบสถจตุรมุขน้ีกรม
ศิลปกรไดสั้นนิษฐานว่า เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลงัแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจ
กลางประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพกัตร์ออก ดา้นประตูทั้งส่ีทิศ หันเบ้ือง
พระปฤษฏางค ์ชนกนัประทบั นัง่บนฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ผูท่ี้ไปชมความงามของ พระอุโบสถน้ีไม่ว่าจะเดินขึ้น
บนัไดทิศใด จะพบพระพกัตร์ของพระพุทธรูปทุกดา้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัช่ือดงั "ปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ" ผลงานของหนานบวัผนั จิตรกรทอ้งถ่ินเช้ือสายไทล้ือ เป็น
ภาพชายหญิงคู่หน่ึงก าลงักระซิบอยู่ และเป็นภาพท่ีรู้จกักนัในช่ือ "กระซิบรักบันลือโลก" และเป็นท่ีนิยมกนัในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งมาถ่ายรูปกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัน้ี 

วันแรก    สนามบินดอนเมือง - สนามบินน่าน – วัดภูมินทร ์– ซุ้มตน้ลีลาวดหีรือตน้ลั่นทม –วดัพราตุช้างค า้วรวิหาร –  
   ถนนคนเดนิน่าน 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (1) 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภณัฑ์แห่งชาติน่าน พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

น่าน ตั้งอยูภ่ายในคุม้ของอดีตเจา้ผูค้รองนครน่าน (หอค า) ท่ีมีตน้ลีลาวดีขึ้นเป็นแถวเรียงราย แผข่ยายก่ิงกา้น โคง้เขา้หากนัเป็นอุโมงค ์
น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค ้าวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้าผูค้รองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี 

ประกอบดว้ยวิหารขนาดใหญ่ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ภายในวดัยงัประดิษฐานเจดียช์า้งค ้า ทรงลงักา สูงตระหง่านมี
รูปป้ันรูปชา้งคร่ึงตวัประดบัอยู่โดยรอบ ลกัษณะเหมือนฐานรองรับไวด้า้นละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก เป็นศิลปะท่ีน่านรับผา่น
อาณาจกัรสุโขทยั มีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวนัศุกร์-อาทิตย ์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 
น.ตั้งอยู่บนบนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว ไปถึงสามแยกถนนจทัรประโชติ ให้ท่านเลือกซ้ือ
อาหารมากมาย มีทั้งอาหารพ้ืนเมือง ผกัผลไม ้หรือเส้ือผา้พ้ืนเมือง ของฝากของท่ีระลึกแฮนดเ์มดต่างๆจากจงัหวดัน่านของไดจ้ากท่ีน่ี 
ในราคายอ่มเยา อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

เย็น บริการอาหารกลางวัน (2) 
ที่พกั เขาน้อยรีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

น าท่านชมพระอาทิตยข์ึ้นบนสันเขาและสัมผสับรรยากาศยามเชา้ ชมทะเลหมอกท่ี ดอยเสมอดาวเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีลานกวา้งโคง้
ไปตามสันเขา มีความสูงเหนือระดบัน ้าทะเลอยู ่888 เมตร 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั (3) 
น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น แห่งราชวงศ์ภูคา โดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน เป็นผูส้ร้าง ซ่ึงช่ือวดัตรงกบันาม

ผูส้ร้าง คือพญาพนัตน้ วิหารของวดัศรีพนัอน้ มีความสวยงามเป็นสง่าดว้ยสีทองเหลืองอร่าม และเป็นอีกวดัท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ี

สวยงาม พญานาคเจ็ดเศียรตั้งเด่นเป็นสง่าเฝ้าบันได หน้าวิหาร และภายในวิหารช่างชาวน่าน ได้เขียนภาพลายเส้นประวติัของ
พระพุทธเจา้และประวติัการก าเนิดเมืองน่าน มนัเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอยา่งย่ิง  

วันทีส่อง ดอยเสมอดาว – วนัศรีพันต้น - วัดม่ิงเมือง- วัดพระธาตุเขาน้อย 
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เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4) 
น าท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยูท่ี่ถนนสุริยพงศ ์เป็นท่ีประดิษฐานเสาหลกัเมืองของจงัหวดัน่าน เดิมเป็นวดัร้าง มีเสาหลงั

เมืองท่ีเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ ต่อมาเจา้ครองนครน่านสถาปนาวดัใหม่ตั้งช่ือว่า วดัม่ิงเมือง ตามช่ือท่ีเรียกเสาหลกัเมืองว่า 
เสาม่ิงเมือง ต่อมาปี 2527 ไดมี้การร้ือถอนและสร้างอุโบสถหลงัใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมยัแบบในปัจจุบนั โดยตกแต่งลายปูนป้ัน
ท่ีผนงัดา้นนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างทอ้งถ่ินยุคปัจจุบนั และในบริเวณวดัยงัเป็นท่ี ประดิษฐานเสาหลกั
เมือง ซ่ึงอยูใ่นศาลาจตุรมุข ดา้นหนา้พระอุโบสถ เสาหลกัเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดบัดว้ยไมแ้กะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอด
เสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตร์มีช่ือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย องคพ์ระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขานอ้ย ซ่ึงอยู่ดา้นตะวนัตกของตวัเมืองน่าน สร้างใน
สมยัเจา้ปู่ แข็ง เม่ือปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธาตุเป็นเจดียก่์ออิฐถือปูนทั้งองค ์เป็นศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ในสมยัพระเจา้สุริยพงศผ์ริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดย
ช่างชาวพม่า จากวดัพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรอบของตวัเมืองน่าน ปัจจุบนับริเวณลานชมทิวทศัน์ ประดิษฐาน
พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบวัสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจาก
ทองค าหนกั 27 บาท 

เย็น          บริการอาหารกลางวัน (5) 
ที่พกั         เขาน้อยรีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
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เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั (6) 
น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระธาตุประจ าปีเกิด ปีเถาะ (ปีนักษตัรกระต่าย) เดิมเป็นวดัราษฎร์ 

ปัจจุบนัเป็นพระอารามหลวง เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพนัธ์ ระหว่างเมืองน่านกบัเมืองสุโขทยัในอดีต จากพงศาวดาร
เมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจา้นครน่านไดอ้ญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก กรุงสุโขทยั (กระดูกขอ้มือขา้งซา้ย) มาประดิษฐาน
ไวท่ี้ดอยภูเพียงแช่แห้ง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ าเภอบ่อเกลือ โดยใชเ้ส้นทางถนนหมายเลข 1081ช่วงหลกักิโลเมตรท่ี 38-39 ถนนช่วงน้ีจะโคง้
เป็นเลข 3 เป็นการสร้างถนนท่ีลดัลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางน้ี หน่ึงเส้นทางท่ีสวยงาม และเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในการ
แวะถ่ายรูป 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7) 

เดินทางถึง บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขาท่ีมีเพียงแห่งเดียวในโลก เดิมมีช่ือ
เรียกว่า “เมืองบ่อ” หมายถึง เมืองท่ีมีบ่อเกลือสินเธาวอ์ยู่ในพ้ืนท่ี เป็นบ่อเกลือท่ีมีอายุกว่า 800 
ปี ท่านจะไดสั้มผสัวิถีชาวบา้น ท่ีประกอบอาชีพผลิตเกลือภูเขาแบบโบราณ ท่านสามารถเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเกลือได ้เช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปา ยาสีฟันเกลือ เป็นตน้ 
(หมายเหตุ : งดสาธิตวิธีท าเกลือในช่วงเทศกาลเขา้พรรษา เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูฝนท าให้ไม่
สามารถตากเกลือได้)จากนั้ นน าท่านชม จุดชมวิว 1715 จุดแวะพักชมวิวท่ีสูงห่างจาก

วันทีส่าม     พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง - ร้านกาแฟเดอะววิกิว่ม่วง – ถนนโค้งเลข 3 ถนนหมายเลข 1081  
– บ่อเกลอื - บอ่เกลือสนิเธาวโ์บราณ - จุดชมวิว1715 – กาแฟไทลือ้ - ผ้าทอล าดวน – วัดภูเก็ต 
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ระดบัน ้าทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึ้นและพระอาทิตยต์กได ้โดยมีระยะทางห่างจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 8 
กิโลเมตร เส้นทาง ปัว – บ่อเกลือ มองเห็นภูเขาสลบัซบัซอ้น  

น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอปัว โดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1256 ท่ีเป็นอีกหน่ึงเส้นทางท่ีเรียกกนัว่า “ถนนลอยฟ้า” ซ่ึงอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติอนัแสนสงบ พร้อมสัมผสักบัธรรมชาติแบบเต็มอ่ิมตลอดทั้งเส้นทาง อีกทั้งยงัมีภูเขาและตน้ไมป้กคลุมทั้งพ้ืนท่ี 
ซ่ึงเห็นไดจ้ากภาพมุมสูง 

น าท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วดับา้นเก็ตท่ีอยู่บนภู หรือ ดอย วดัภูเก็ต เป็นวดัท่ีมีภูมิทศัน์และวิวท่ีสวยงามมีลานชม
วิวท่ีสามารถมองไดก้วา้งถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแลว้มีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ดา้นล่างมีแม่น ้าไหลผ่าน ทางวดั
ไดจ้ดัให้เป็นเขตอภยัทาน สามารถให้อาหารจากลานขา้งบน ผา่นท่อไหลลงไปให้กบัฝงูปลาได ้

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (8) 
ที่พกั อูปแก้วรีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
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เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั (9) 
น าท่านเขา้สู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวดัเก่าแก่ท่ีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ท่ีมีช่ือท่ีสุดของ

วดัน้ีคือ หลวงปู่ ก๋ง ภายในวดัมีส่ิงท่ีน่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบวั
ผนั จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทล้ือ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัภูมินทร์และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่านโดยบริเวณลานชมวิว 
ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุม้และจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกัผอ่นหยอ่นใจ มีทศันียภาพท่ีงดงาม 
มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลบัซบัซอ้น 

น าท่านเดินทางชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะขนาดใหญ่บนพ้ืนท่ีกว่า 13 ไร่ ตั้งอยูริ่มแม่น ้าน่าน เป็นแหล่งรวม
ศิลปะและวฒันธรรมของจงัหวดัน่าน ก่อตั้งและด าเนินการโดยศิลปินชาวน่าน วินยั ปราบริปู ศิลปินชาวน่านช่ือดงัท่ีรักใน ศิลปะท่ี
ตอ้งการสร้างหอศิลป์เพื่อรวบรวมงานศิลปะจากมนัสมองของศิลปินไทยร่วมสมยัท่ีมีผลงานการสร้างสรรคแ์ละมีเอกลกัษณ์โดดเด่น
เป็นท่ียอมรับ 

โดยทัว่ไป อีกทั้งยงัมีการแสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของคุณวินยั  ในรูปแบบก่ึงนิทรรศการถาวรให้ไดช้ม 
เกือบตลอดปีขึ้น ในสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นธรรมชาติ เพ่ือให้คนท่ีมาเสพศิลปะนั้นไดค้วามรู้สึกสบายใจและพกัผอ่นไปดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (10) 
น าท่านเก็บภาพท่ีระลึกร่วมกนัท่ี ก าแพงเมืองน่าน เป็นแหล่งโบราณสถานท่ีส าคญัของจงัหวดัก าแพงเมืองน่านเป็นหลกัฐาน

ทางประวติัศาสตร์ท่ีบอกถึงความมัน่คงของรัฐเลก็ ๆ แห่งหน่ึงในลุ่มแม่น ้าน่านท่ีสามารถปกครองตนเองได ้แมต้อ้งยอมอ่อนน้อมต่อ
หวัเมืองอ่ืนหลายคร้ัง แต่เมืองน่านก็ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีเช่ือว่าในอดีตตวัก าแพงมีลกัษณะเป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผา้มีความยาวประมาณ 3,600 เมตร สูง 3.80 เมตร และกวา้ง 2.50 เมตร 
          ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบินน่าน 

16.55 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินท่ี FD3557 
18.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 
 

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

 

วันทีส่ี ่       วัดศรีมงคล – Nan Riverside Art Gallery - ก าแพงเมอืงน่าน - สนามบนิน่าน – กรุงเทพฯ 
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อัตราคา่บรกิาร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืน มกรำคม  

8 - 10 มกรำคม 2564 11,900 1,500 

13 - 15 มกรำคม 2564 10,900 1,500 

15 - 17 มกรำคม 2564 10,900 1,500 

20 - 21 มกรำคม 2564 10,900 1,500 

22 - 24  มกรำคม 2564 10,900 1,500 

23 - 25 มกรำคม 2564 10,900 1,500 

27 - 29 มกรำคม 2564 10,900 1,500 

29 - 31  มกรำคม 2564 10,900 1,500 

เดอืน กมุภำพนัธ ์

05 - 07  กมุภำพนัธ ์2564 10,900 1,500 

06 - 08  กมุภำพนัธ ์2564 10,900 1,500 

12 - 14  กมุภำพนัธ ์2564 10,900 1,500 

13 - 15  กมุภำพนัธ ์2564 10,900 1,500 

19 - 21  กมุภำพนัธ ์2564 10,900 1,500 

20 - 22  กมุภำพนัธ ์2564 10,900 1,500 

26 - 28  กมุภำพนัธ ์2564 11,900 1,500 

เดอืน มนีำคม 

05 - 07  มนีำคม 2564 10,900 1,500 

06 - 08  มนีำคม 2564 10,900 1,500 

12 - 14  มนีำคม 2564 10,900 1,500 

13 - 15  มนีำคม 2564 10,900 1,500 

19 - 21  มนีำคม 2564 10,900 1,500 

20 - 22  มนีำคม 2564 10,900 1,500 

26 - 28  มนีำคม 2564 10,900 1,500 

27 - 29  มนีำคม 2564 10,900 1,500 

*ราคาขา้งตน้เชค็ตัว๋เครือ่งบนิเมือ่วันที ่18 ธันวาคม 2563* 
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***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 400 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

 
* กรณีพกั 3 ทำ่น/หอ้ง ทำงโรงแรมจะท ำกำรเสรมิเตยีงไดเ้ทำ่น ัน้ * 

 

เนือ่งจำกรำคำขำ้งตน้ใชส้ำยกำรบนิตน้ทุนต ำ่ (Low Cost) หลงัจำกจองทีน่ ัง่แลว้จะตอ้งท ำกำรซือ้ภำยใน 24 ช ัว่โมง ต ัว๋
ทีซ่ ือ้แลว้ไมส่ำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำง หรอืเปลีย่นผูเ้ดนิทำง หรอืขอคนืเงนิได ้

 
กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 6 - 8 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ ** ในกรณีทีลู่กคำ้เดนิทำงไมถ่งึ 6 ทำ่น และประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทำง ลูกคำ้จะตอ้งช ำระคำ่สว่นตำ่งเพิม่เตมิ กรณุำตดิตอ่สอบถำมเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้  

 คา่พาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์อง

ลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพ่ัก 3 ทา่น เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ทา่น 

 คา่ไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อ

คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋า 27 กโิลกรัม (ถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัม และ โหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั)  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 400 บำท  

 
 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระมดัจ ำคำ่ทวัร ์จ ำนวน 5,000 /ทำ่น   พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่ส ำรองทีน่ ัง่ 

2. ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระเงนิค่ำบรกิำรส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่ช าระเงนิ 

หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ใหถ้อืวา่ผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

เสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
1. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง ตอ้งแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์

อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน โดยหักค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ตามจริง เช่น ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50% ของคา่ทัวรท์ีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตาม

จรงิ เชน่ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ คา่ทีพ่ัก คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
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บริษัท ริโอไทย ทราเวล จ ากดั 
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2. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสว่น
ใหญเ่ป็นส าคัญ 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
 

 

 


