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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

08.30 พรอ้มกันที่สนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคาร2 สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

10.00  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินา่น  

11.20 เดนิทางถงึ สนามบนิน่าน จังหวัดน่าน 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (1) 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ เป็นวัดทีแ่ปลกกวา่วัด 

อืน่ ๆ คอื โบสถแ์ละวหิารสรา้งเป็นอาคารหลังเดยีวกันประตูไมทั้ง้สีท่ศิ แกะสลักลวดลาย
โดยชา่งฝีมอืลา้นนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถงึชวีติและ วัฒนธรรมของยุค

สมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน ความงามของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระ
อุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร ์นาคสะดุง้ขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทนิไว ้

กลางล าตัวนาค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศลิปกรไดส้ันนิษฐานว่า เป็นพระอุโบสถจตุรมุข

หลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลางประดษิฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 
องค ์หันพระพักตรอ์อก ดา้นประตทัูง้สีท่ศิ หันเบือ้งพระปฤษฏางค ์ชนกันประทับ น่ังบนฐาน

ชุกช ีเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัย ผูท้ี่ไปชมความงามของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่าจะเดนิขึน้
บันไดทศิใด จะพบพระพักตรข์องพระพุทธรูปทกุดา้น  

ภายในจะมภีาพจติรกรรมฝาผนังชือ่ดัง "ปู่ ม่านย่าม่าน หรอื หนุ่มกระซบิ" ผลงาน
ของหนานบัวผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สายไทลือ้เป็นภาพชายหญงิคูห่นึง่ก าลังกระซบิอยู ่และเป็นภาพทีรู่จั้กกันในชือ่ "กระซบิ
รักบันลอืโลก" และเป็นทีน่ยิมกันในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมาถา่ยรูปกับภาพจติรกรรมฝาผนังนี้ 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินา่น – วดัภมูนิทร ์– ซุม้ลลีาวด ี– พพิธิภณัฑสถาน 
แหง่ชาต ินา่น- วดัพระธาตชุา้งค า้วรวหิาร – วดัศรพีนัตน้ – รา้นเฮอืนฮงัตอ่  
- วดัม ิง่เมอืง – เสาหลกัเมอืง - วดัพระธาตเุขานอ้ย  – ถนนคนเดนิ     
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จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนา้พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตนิ่าน พพิธิภัณฑสถาน

แห่งชาตนิ่าน ตัง้อยู่ภายในคุม้ของอดตีเจา้ผูค้รองนครน่าน (หอค า) ทีม่ตีน้ลลีาวดขีึน้เป็นแถวเรยีงราย แผ่ขยายกิง่กา้น โคง้
เขา้หากันเป็นอุโมงค ์และพาท่านชม งาชา้งด า ภายในพพิธิภัณฑแ์ห่งชาตนิ่าน ของคู่บา้นคู่เมอืงของจังหวัดน่าน และเป็น 

งาชา้งด ากิง่เดยีวในโลก จากการคน้พบและบันทกึไวใ้นปัจจุบัน มคีณุคา่ทางประวัตศิาสตรอ์ยา่งมาก 

 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุชา้งค า้วรวหิาร สรา้งขึน้โดยพญาภเูขง่ เจา้ผูค้รองนครเมอืงน่าน อายุมากกว่า 600 
ปี ประกอบดว้ยวหิารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ภายในวัดยังประดษิฐานเจดยีช์า้งค ้า ทรงลังกา สงู

ตระหง่านมรีูปป้ันรูปชา้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมอืนฐานรองรับไวด้า้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็น
ศลิปะทีน่่านรับผา่นอาณาจักรสโุขทัย มคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรพีนัตน้ แห่งราชวงศภ์ูคา โดยพญาพันตน้ เจา้ผูค้รองนคร

น่าน เป็นผูส้รา้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนามผูส้รา้ง คอืพญาพันตน้ วหิารของวัดศรีพันอน้ มีความ
สวยงามเป็นสง่าดว้ยสทีองเหลอืงอร่าม และเป็นอกีวัดทีม่จีติรกรรมปนูป้ันทีส่วยงาม พญานาค

เจ็ดเศียรตัง้เด่นเป็นสง่าเฝ้าบันได หนา้วหิาร และภายในวหิารช่างชาวน่าน ไดเ้ขียนภาพ
ลายเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจา้และประวัตกิารก าเนดิเมอืงน่าน มันเป็นภาพเขยีนลายเสน้ลง

สธีรรมชาตสิวยงามและทรงคณุคา่อยา่งยิง่  

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยูท่ีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐานเสาหลักเมือง
ของจังหวัดน่าน เดมิเป็นวัดรา้ง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ ต่อมา

เจา้ครองนครน่านสถาปนาวัดใหม่ตัง้ชือ่ว่า วัดมิง่เมอืง ตามชือ่ทีเ่รยีกเสาหลักเมอืงว่า เสามิง่
เมอืง ต่อมาปี 2527 ไดม้กีารรือ้ถอนและสรา้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมัยแบบ

ในปัจจุบัน โดยตกแต่งลายปนูป้ันทีผ่นังดา้นนอกของพระอโุบสถ มคีวามสวยงามวจิติรบรรจง

มาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชยีงแสน มีความวจิติร งดงามมาก ภายในมีภาพจติรกรรมฝาผนัง
แสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของชาวเมอืงน่าน ฝีมอืชา่งทอ้งถิน่ยุคปัจจุบัน และในบรเิวณวัดยังเป็นที ่

ประดษิฐานเสาหลกัเมอืง ซึง่อยู่ในศาลาจตุรมุข ดา้นหนา้พระอุโบสถ เสาหลักเมอืงสงูประมาณ 3 เมตร ฐานประดับดว้ยไม ้
แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตรม์ชีือ่ เมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุเขานอ้ย เพือ่ชมพระอาทติยต์กองคพ์ระธาตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ย ซึง่อยู่ดา้น
ตะวันตกของตัวเมอืงน่าน สรา้งในสมัยเจา้ปู่ แข็ง เมือ่ปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธาตเุป็นเจดยีก์อ่อฐิถอืปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่า

ผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดร้ับการบรูณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญใ่นสมัยพระเจา้

สรุยิพงศผ์รติเดชฯ ระหวา่งปี พ.ศ. 2449-2454 โดยชา่งชาวพม่า จากวัดพระธาตเุขานอ้ย สามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบ
ของตัวเมอืงน่าน ปัจจุบันบรเิวณลานชมทวิทัศน์ ประดษิฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรศีรนี่าน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปาง

ประทานพร บนฐานดอกบัวสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท 
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จากนัน้น าท่านเขา้สู ่ถนนคนเดนิเมอืงน่าน เปิดทกุวันศุกร-์อาทติย ์ ตัง้แต ่7.00 – 22.00 น. ตัง้อยูบ่นบนถนนผา

กอง ระหวา่งลานข่วงเมอืง หนา้ศนูยบ์รกิารนักท่องเทีย่ว ไปถงึสามแยกถนนจัทรประโชต ิใหท้า่นเลอืกซือ้อาหารมากมาย มี
ทัง้อาหารพืน้เมอืง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผา้พืน้เมอืง ของฝากของทีร่ะลกึแฮนดเ์มดตา่งๆจากจังหวัดน่านของไดจ้ากทีน่ี่ ในราคา

ยอ่มเยา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอัธยาศัย หมายเหต ุถนนคนเดนิเมอืงน่าน เปิดเฉพาะ ศกุร-์เสาร-์อาทติย ์ 
 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (2) 

 

ทีพ่กั นา่นกรนีเลคววิ รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 
เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตแุชแ่หง้ พระอารามหลวง พระธาตปุระจ าปีเกดิ ปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย) เดมิเป็นวัด
ราษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดตี 

จากพงศาวดารเมอืงน่านกลา่ววา่ พระยาการเมอืง เจา้นครน่านไดอั้ญเชญิพระบรมสารรีกิธาตุจาก กรุงสโุขทัย (กระดกูขอ้มือ
ขา้งซา้ย) มาประดษิฐานไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้  

วนัทีส่อง  วดัพระธาตแุชแ่หง้ -รา้นกาแฟเดอะววิกิว่มว่ง – ถนนโคง้เลข 3  

ถนนหมายเลข1081 – บอ่เกลอืสนิเธาวโ์บราณ – สะปนั – จดุชมววิ1715  - ปวั 
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 น าท่านเดนิทางสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคาเฟ่บนเชงิเขา ใหท้่านไดส้ัมผัสกับววิของธรรมชาตขิองเมอืงน่านแบบ

สดุลกูหลูกูตา พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอบอ่เกลอื โดยใชเ้สน้ทางถนนหมายเลข 1081 ชว่งหลักกโิลเมตรที ่38-39 ถนน

ชว่งนี้จะโคง้เป็นเลข 3 เป็นการสรา้งถนนทีลั่ดลาะตามแนวธรรมชาตขิองเสน้ทางนี้ หนึง่เสน้ทางทีส่วยงาม และเป็นทีน่ยิม
ของนักทอ่งเทีย่วในการแวะถา่ยรูป 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) 
 

เดนิทางถงึ บอ่เกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลอืภูเขาทีม่เีพยีงแห่งเดยีวในโลก เดมิมชีือ่เรยีกว่า “เมอืงบ่อ” หมายถงึ 
เมอืงทีม่บีอ่เกลอืสนิเธาวอ์ยูใ่นพืน้ที ่เป็นบอ่เกลอืทีม่อีายุกว่า 800 ปี ทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีาวบา้น ทีป่ระกอบอาชพีผลติเกลอื

ภูเขาแบบโบราณ ท่านสามารถเลอืกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูปจากเกลอืได ้เช่น ดอกเกลอื เกลอืแกง เกลอืสปา ยาสฟัีนเกลอื 
เป็นตน้ (หมายเหต ุ: งดสาธติวธิที าเกลอืในชว่งเทศกาลเขา้พรรษา เนื่องจากเป็นชว่งฤดฝูนท าใหไ้มส่ามารถตากเกลอืได)้ 

น าท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ บา้นสะปัน 

ตัง้อยู่ในอ าเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่าน  ห่างจากบ่อเกลอืภูเขา
ประมาณ  9 กโิลเมตร  เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตัง้อยู่

ทา่มกลางธรรมชาตขิองขนุเขา มลี าธารไหลผ่าน และในชว่ง
หนา้ฝนฤดูท านา ยังสามารถชมววิทวิทัศน์ของนาขา้วเขียว

ขจไีดอ้กีดว้ย เรยีกไดว้า่หากแวะมาเทีย่วบ่อเกลอืภเูขาขับรถ

เลยไปอกีเพียงไม่กีน่าทีก็จะถงึหมู่บา้นสะปัน เหมาะส าหรับ
มาพักผอ่น ปลอ่ยชวีติใหเ้ดนิไปอยา่งชา้ ๆ 

จากนัน้น าท่านชม จุดชมววิ 1715 จุดแวะพักชม
วิวที่สูงห่างจากระดับน ้าทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระ

อาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์กได ้โดยมีระยะทางห่างจากที่

ท าการอุทยานแห่งชาตดิอยภูคา 8 กโิลเมตร เสน้ทาง ปัว – 
บอ่เกลอื มองเห็นภเูขาสลับซบัซอ้น  

น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอปัว โดยใชเ้สน้ทางถนน
หมายเลข 1256 ที่เป็นอีกหนึ่งเสน้ทางที่เรียกกันว่า “ถนน
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ลอยฟ้า” ซึง่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตอัินแสนสงบ พรอ้มสัมผัสกับธรรมชาตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทาง อกีทัง้ยังมภีูเขาและ

ตน้ไมป้กคลมุทัง้พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ากภาพมมุสงู 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (5) 

 
ทีพ่กั  อูปแกว้รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
 

น าทา่นเขา้สู ่วดัศรมีงคล (กง๋) เป็นวัดเกา่แกท่ีไ่ดร้ับพระราชทานวสิงุคามสมีาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ี

ชือ่ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋ ภายในวัดมสีิง่ทีน่่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลยีนแบบ
การวาดของหนานบัวผัน จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีวั่ดภมูนิทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัด 

น่านโดยบรเิวณลานชมววิ ทางวัดไดจั้ดท าเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศ
ไทยๆ ใหพ้ักผอ่นหยอ่นใจ มทัีศนียภาพทีง่ดงาม มองเห็นทุง่นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลับซับซอ้น 

จากนัน้น าท่านเขา้สู ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ รา้นกาแฟชือ่ดังของจังหวัดน่าน เป็นสว่นหนึง่ของรา้น ล าดวนผา้ทอ 

รา้นขายผา้พืน้บา้นทีม่ขีองทีร่ะลกึและผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณต่างๆ ส าหรับโซนรา้นกาแฟสไตลข์องชุมชน
ชาวไทลือ้ผสมลา้นนา ภายในรา้นมเีรอืนไมเ้กา่ทีจ่ัดโชวเ์ครือ่งไมเ้ครือ่งมอืเกา่แกข่องชาวไทลื้อมาประดับตกแตง่สวยงาม จะ

มมีมุน่ังจบิกาแฟเป็นกระท่อมมงุดว้ยหลังคาจาก สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทุ่งนา สามารถเลอืกน่ังชลิๆ บรรยากาศอันเงยีบ
สงบไดต้ามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม วดัศรมีงคล (กง๋) - กาแฟไทลือ้ - ผา้ทอล าดวน - วดัภเูก็ต –  หอศลิป์รมินา่น-     

                    สนามบนินา่น – สนามบนิสวุรรณภมู ิ      
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัภูเก็ต หมายถงึ วัดบา้นเก็ตที่อยู่บนภู 

หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีภูมทัิศน์และววิที่สวยงามมีลานชมววิที่

สามารถมองไดก้วา้งถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแลว้มี
เทือกเขาอุทยานแห่งชาตดิอยภูคา ดา้นล่างมีแม่น ้าไหลผ่าน ทางวัด

ไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทาน สามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบน ผ่านท่อ
ไหลลงไปใหกั้บฝงูปลาได ้

น าท่านเดนิทางชม หอศลิป์รมิน่าน เป็นหอแสดงงานศลิปะ

ขนาดใหญบ่นพืน้ทีก่ว่า 13 ไร่ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าน่าน เป็นแหลง่รวมศลิปะ
และวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ก่อตัง้และด าเนินการโดยศลิปินชาว

น่าน วนัิย ปราบรปิู ศลิปินชาวน่านชือ่ดังทีร่ักใน ศลิปะทีต่อ้งการสรา้ง
หอศลิป์เพือ่รวบรวมงานศลิปะจากมันสมองของศลิปินไทยร่วมสมัยทีม่ผีลงานการสรา้งสรรคแ์ละมเีอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่

ยอมรับโดยท่ัวไป อกีทัง้ยังมกีารแสดงผลงานจติรกรรมและประตมิากรรมของคณุวนัิย  ในรูปแบบกึง่นทิรรศการถาวรใหไ้ดช้ม

เกอืบตลอดปีขึน้ ในสภาพภมูปิระเทศทีเ่ป็นธรรมชาต ิเพือ่ใหค้นทีม่าเสพศลิปะนัน้ไดค้วามรูส้กึสบายใจและพักผ่อนไปดว้ย 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนินา่น 
 

18.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินา่น 
19.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืน เมษายน 2564 

4 – 6 เมษายน 2564 8,800 2,000 

12 – 14 เมษายน 2564 10,800 2,000 

23 – 25 เมษายน 2564 8,800 2,000 

24 – 26 เมษายน 2564 8,800 2,000 

25 – 27 เมษายน 2564 8,800 2,000 

เดอืน พฤษภาคม 2564 

2 – 4 พฤษภาคม 2564 8,800 2,000 

3 – 5 พฤษภาคม 2564 8,800 2,000 

9 – 11 พฤษภาคม 2564 8,800 2,000 

*ราคาขา้งตน้ยังไมม่กีารจองตั๋วเครือ่งบนิไว ้ลกูคา้ตอ้งแจง้ก าหนดวันเพือ่การเชค็ราคา* 

 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
 

เนือ่งจากราคาขา้งตน้ใชส้ายการบนิตน้ทุนต า่ (Low Cost) หลงัจากจองทีน่ ัง่แลว้จะตอ้งท าการซือ้ภายใน 24 ช ัว่โมง ต ัว๋

ทีซ่ ือ้แลว้ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอคนืเงนิได ้
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้  

 คา่พาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์อง

ลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 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)  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 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 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  
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เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 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 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

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 าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
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  

 


