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06.30  พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินดอนเมือง อาคาร2 สายการบินนกแอร์ (DD) พบเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ  
คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

08.35   น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินน่าน เท่ียวบิน DD170 
09.45  เดนิทางถงึ สนามบนิน่าน จงัหวดัน่าน 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั (1) 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัภมิูนทร ์เดมิชื่อ "วดัพรหมมนิทร"์ เป็นวดัทีแ่ปลกกว่าวดัอื่น ๆ คอื โบสถ์และวหิารสรา้ง
เป็นอาคารหลงัเดยีวกนัประตูไมท้ัง้สีท่ศิ แกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมอืล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยงัแสดง
ถงึชวีติและ วฒันธรรมของยุคสมยัทีผ่่านมาตามพงศาวดารของเมอืงน่าน ความงามของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระ
อุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพกัตร์ นาคสะดุง้ขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทนิไวก้ลางล าตวันาค พระอุโบสถ
จตุรมุขนี้กรมศิลปกรได้สันนิษฐานว่า เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลาง
ประดษิฐานพระพุทธรปูขนาดใหญ่ 4 องค ์หนัพระพกัตรอ์อก ดา้นประตูทัง้สีท่ศิ หนัเบือ้งพระปฤษฏางค ์ชนกนัประทบั 
นัง่บนฐานชุกช ีเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั ผูท้ีไ่ปชมความงามของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่าจะเดนิขึน้บนัไดทศิใด จะพบ
พระพกัตร์ของพระพุทธรูปทุกดา้น ภายในจะมภีาพจติรกรรมฝาผนังชื่อดงั "ปู่ ม่านย่าม่าน หรอื หนุ่มกระซบิ" ผลงาน
ของหนานบวัผนั จติรกรท้องถิ่นเชื้อสายไทลื้อเป็นภาพชายหญงิคู่หนึ่งก าลงักระซิบอยู่ และเป็นภาพที่รู้จกักนัในชื่อ 
"กระซบิรกับนัลอืโลก" และเป็นทีน่ิยมกนัในหมู่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งมาถ่ายรปูกบัภาพจติรกรรมฝาผนังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – สนามบินน่าน – วดัภมิูนทร ์– ซุ้มลีลาวดี – พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ น่าน-  
วดัพระธาตุช้างค า้วรวิหาร – วดัศรีพนัต้น – ร้านเฮือนฮงัต่อ - วดัม่ิงเมือง – เสาหลกัเมือง –  
วดัพระธาตุเขาน้อย  – ถนนคนเดิน     
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จากนั ้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลัน่ทม  บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน 
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตน่ิาน ตัง้อยู่ภายในคุม้ของอดตีเจา้ผูค้รองนครน่าน (หอค า) ทีม่ตีน้ลลีาวดขีึน้เป็นแถวเรยีงราย 
แผ่ขยายกิง่กา้น โคง้เขา้หากนัเป็นอุโมงค์ และพาท่านชม งาชา้งด า ภายในพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่าน ของคู่บา้นคู่เมอืง
ของจงัหวดัน่าน และเป็น งาชา้งด ากิง่เดยีวในโลก จากการคน้พบและบนัทกึไวใ้นปัจจุบนั มคีุณค่าทางประวตัศิาสตร์
อย่างมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุช้างค ้าวรวิหาร สร้างขึ้นโดย

พญาภูเข่ง เจา้ผูค้รองนครเมอืงน่าน อายุมากกว่า  600 ปี ประกอบดว้ย
วหิารขนาดใหญ่ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ภายในวดัยงั
ประดิษฐานเจดีย์ช้างค ้า ทรงลงักา สูงตระหง่านมีรูปปั้นรูปช้างครึ่งตวั
ประดบัอยู่โดยรอบ ลกัษณะเหมือนฐานรองรบัไว้ด้านละ 6 เชือก รวม
ทัง้หมด 24 เชือก เป็นศิลปะที่น่านรับผ่านอาณาจักรสุโขทยั มีความ
สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีพนัต้น แห่งราชวงศภ์ูคา โดยพญาพนั
ต้น เจา้ผูค้รองนครน่าน เป็นผูส้รา้ง ซึ่งชื่อวดัตรงกบันามผูส้รา้ง คอืพญา
พนัตน้ วหิารของวดัศรพีนัอน้ มคีวามสวยงาม  เป็นสงา่ดว้ยสทีองเหลอืง
อร่าม และเป็นอกีวดัทีม่จีติรกรรมปูนปั้นทีส่วยงาม พญานาคเจด็เศยีรตัง้
เด่นเป็นสง่าเฝ้าบนัได หน้าวหิาร และภายในวหิารช่างชาวน่าน ไดเ้ขยีน
ภาพลายเสน้ประวตัขิองพระพุทธเจา้และประวตักิารก าเนิดเมอืงน่าน มนั
เป็นภาพเขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่  

น าท่านเดินทางสู่ วดัม่ิงเมือง ตัง้อยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่
ประดษิฐานเสาหลกัเมอืงของจงัหวดัน่าน เดมิเป็นวดัรา้ง มเีสาหลกัเมอืง
ทีเ่ป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ ต่อมาเจา้ครองนครน่านสถาปนาวดั
ใหม่ตัง้ชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง 
ต่อมาปี 2527 ไดม้กีารรือ้ถอนและสรา้งอุโบสถหลงัใหม่เป็น แบบล้านนา
ร่วมสมยัแบบในปัจจุบนั โดยตกแต่งลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระ
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อุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ 
ประดษิฐานเสาหลกัเมอืง ซึง่อยู่ในศาลาจตุรมุข ดา้นหน้าพระอุโบสถ เสาหลกัเมอืงสงูประมาณ 3 เมตร ฐานประดบัดว้ย
ไมแ้กะลวดลาย ลงรกัปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรปูพรหมพกัตรม์ชีื่อ เมตตา กรุณา มุทติา อุเบกขา 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุเขาน้อย เพื่อชมพระอาทติย์ตกองคพ์ระธาตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่
ดา้นตะวนัตกของตวัเมอืงน่าน สรา้งในสมยัเจา้ปู่ แขง็ เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดยีก์่ออฐิถอืปูนทัง้องค ์เป็น
ศลิปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดร้บัการบูรณปฏิสงัขรณ์ครัง้
ใหญ่ในสมยัพระเจา้สุรยิพงศผ์รติเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า จากวดัพระธาตุเขาน้อย สามารถ
มองเหน็ทวิทศัน์โดยรอบของตวัเมอืงน่าน ปัจจุบนับรเิวณลานชมทวิทศัน์ ประดษิฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรี
ศรน่ีาน ซึง่เป็นพระพุทธรปูปางประทานพร บนฐานดอกบวัสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ถนนคนเดินเมืองน่าน เปิดทุกวนัศุกร์-อาทติย์  ตัง้แต่ 7.00 – 22.00 น. ตัง้อยู่บนบน

ถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมอืง หน้าศูนย์บรกิารนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจทัรประโชติ ให้ท่านเลอืกซื้อ
อาหารมากมาย มทีัง้อาหารพืน้เมอืง ผกัผลไม ้หรอืเสือ้ผา้พืน้เมอืง ของฝากของทีร่ะลกึแฮนดเ์มดต่างๆจากจงัหวดัน่าน
ของไดจ้ากทีน่ี่ ในราคาย่อมเยา อสิระใหท้่านเดนิเล่นตามอธัยาศยั หมายเหตุ ถนนคนเดนิเมอืงน่าน เปิดเฉพาะ ศุกร์-
เสาร-์อาทติย ์ 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (2) 
ท่ีพกั  น่านกรีนเลควิว รีสอรท์ หรือระดบัเทียบเท่า 
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เช้า                    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 
น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พระ

ธาตุประจ าปีเกิด ปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย) เดิม   เป็นวัดราษฎร์ 
ปัจจุบนัเป็นพระอารามหลวง เป็นอนุสรณ์ของความรกัและความสมัพนัธ ์
ระหว่างเมอืงน่านกบัเมอืงสุโขทยัในอดตี จากพงศาวดารเมอืงน่านกล่าว
ว่า พระยาการเมอืง เจา้นครน่านไดอ้ญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตุจาก กรุง
สุโขทยั (กระดกูขอ้มอืขา้งซา้ย) มาประดษิฐานไวท้ีด่อยภูเพยีงแช่แหง้  

น าท่านเดนิทางสู่ เดอะวิว@ก่ิวม่วง เป็นคาเฟ่บนเชงิเขา ให้
ท่านได้สัมผัสกับวิวของธรรมชาติของเมืองน่านแบบสุดลูกหูลูกตา 
พรอ้มนัง่จบิเครื่องดื่มชลิ ๆ อสิระใหท้่านถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอบ่อเกลือ โดยใชเ้สน้ทางถนน
หมายเลข 1081 ช่วงหลกักโิลเมตรที ่38-39 ถนนช่วงนี้จะโค้งเป็นเลข 
3 เป็นการสร้างถนนที่ลัดลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี้ หนึ่ง
เสน้ทางทีส่วยงาม และเป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วในการแวะถ่ายรปู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (4) 

เดนิทางถงึ บ่อเกลือสินเธาวโ์บราณ เกลอืภูเขาทีม่เีพยีงแห่ง
เดียวในโลก เดิมมีชื่อเรียกว่า “เมืองบ่อ” หมายถึง เมืองที่มีบ่อเกลือ
สนิเธาว์อยู่ในพืน้ที ่เป็นบ่อเกลอืทีม่อีายุกว่า 800 ปี ท่านจะไดส้มัผสัวถิี
ชาวบ้าน ที่ประกอบอาชีพผลิตเกลือภูเขาแบบโบราณ ท่านสามารถ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือได้ เช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เก

วนัท่ีสอง วดัพระธาตุแช่แห้ง-ร้านกาแฟเดอะวิวก่ิวมว่ง-ถนนโค้งเลข 3-ถนนหมายเลข1081-บ่อเกลอืสินเธาวโ์บราณ                                                                                   

สะปัน – จดุชมวิว1715  - ปัว 
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ลอืสปา ยาสฟัีนเกลอื เป็นตน้ (หมายเหตุ : งดสาธติวธิที าเกลอืในช่วงเทศกาลเขา้พรรษา เน่ืองจากเป็นช่วงฤดฝูนท าให้
ไม่สามารถตากเกลอืได)้ 

น าท่านสมัผสับรรยากาศธรรมชาตทิี ่บ้านสะปัน ตัง้อยู่ในอ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน  ห่างจากบ่อเกลอืภูเขา
ประมาณ  9 กโิลเมตร  เป็นชุมชนเลก็ๆ แสนสงบ ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตขิองขนุเขา มลี าธารไหลผ่าน และในช่วง
หน้าฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมววิทวิทศัน์ของนาขา้วเขยีวขจไีดอ้กีดว้ย เรยีกไดว้่าหากแวะมาเทีย่วบ่อเกลอืภูเขาขบั
รถเลยไปอกีเพยีงไม่กีน่าทกีจ็ะถงึหมู่บา้นสะปัน เหมาะส าหรบัมาพกัผ่อน ปล่อยชวีติใหเ้ดนิไปอย่างชา้ ๆ 

จากนัน้น าท่านชม จุดชมวิว 1715 จุดแวะพกัชมววิที่สูงห่างจากระดบัน ้าทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระ
อาทติย์ขึน้และพระอาทติย์ตกได ้โดยมรีะยะทางห่างจากทีท่ าการอุทยานแห่งชาตดิอยภูคา 8 กโิลเมตร เสน้ทาง ปัว – 
บ่อเกลอื มองเหน็ภูเขาสลบัซบัซอ้น  

น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอปัว โดยใชเ้ส้นทางถนนหมายเลข 1256 ที่เป็นอีกหนึ่งเสน้ทางทีเ่รยีกกนัว่า “ถนน
ลอยฟ้า” ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาตอินัแสนสงบ พรอ้มสมัผสักบัธรรมชาตแิบบเตม็อิม่ตลอดทัง้เสน้ทาง อกีทัง้ยงัมภีูเขา
และตน้ไมป้กคลุมทัง้พืน้ที ่ซึง่เหน็ไดจ้ากภาพมุมสงู 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร (5) 
ท่ีพกั  อปูแก้วรสีอรท์ หรือระดบัเทียบเท่า 

เช้า                    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 
น าท่านเขา้สู่ วดัศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวดัเก่าแก่ทีไ่ดร้บั

พระราชทานวสุิงคามสมีาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆ ์ทีม่ชีื่อทีสุ่ดของ
วดัน้ีคอื หลวงปู่ กง๋ ภายในวดัมสีิง่ทีน่่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพ
จติรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบวัผนั 
จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ดัภูมนิทร์
และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่านโดยบรเิวณลานชมววิ ทางวดัไดจ้ดัท า
เป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศ
ไทยๆ ใหพ้กัผ่อนหย่อนใจ มทีศันียภาพทีง่ดงาม  มองเหน็ทุ่งนาเขยีว
ขจ ีและทวิเขาของดอยภูคาเรยีงรายสลบัซบัซอ้น 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดงั
ของจังหวัดน่าน เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ล าดวนผ้าทอ ร้านขายผ้า
พืน้บ้านทีม่ขีองทีร่ะลกึและผา้ทอไทลื้อ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณต่างๆ 
ส าหรบัโซนร้านกาแฟสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา ภายใน
ร้านมเีรอืนไม้เก่าที่จดัโชว์เครื่องไม้เครื่องมือเก่าแก่ของชาวไทลื้อมา
ประดบัตกแต่งสวยงาม จะมมีุมนัง่จบิกาแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลงัคา
จาก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทุ่ งนา สามารถเลือกนั ง่ชิลๆ 
บรรยากาศอนัเงยีบสงบไดต้ามอธัยาศยั 

 
 
 

วนัท่ีสาม วดัศรีมงคล (ก๋ง)-กาแฟไทลื้อ-ผ้าทอล าดวน-วดัภเูกต็-หอศิลป์ริมน่าน-สนามบินน่าน-สนามบินดอนเมอืง         
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (7) 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัภเูกต็ หมายถึง วดับ้านเก็ตทีอ่ยู่บนภู 

หรอื ดอย วดัภูเกต็ เป็นวดัทีม่ภีูมทิศัน์และววิที ่ สวยงามมลีานชมววิที่
สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมี
เทอืกเขาอุทยานแห่งชาตดิอยภูคา ดา้นล่างมแีม่น ้าไหลผ่าน ทางวดัได้
จดัใหเ้ป็นเขตอภยัทาน สามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบน ผ่านท่อไหล
ลงไปใหก้บัฝงูปลาได ้

น าท่านเดนิทางชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศลิปะขนาดใหญ่บนพืน้ที่กว่า 13 ไร่ ตัง้อยู่รมิแม่น ้า
น่าน เป็นแหล่งรวมศลิปะและวฒันธรรมของจงัหวดัน่าน ก่อตัง้และด าเนินการโดยศลิปินชาวน่าน วนิัย ปราบรปิ ูศลิปิน
ชาวน่านชื่อดงัที่รกัใน ศลิปะที่ต้องการสร้างหอศลิป์เพื่อรวบรวมงานศลิปะจากมนัสมองของศลิปินไทยร่วมสมยัที่มี
ผลงานการสร้างสรรค์และมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไป อีกทัง้ยงัมีการแสดงผลงานจิตรกรรมและ
ประติมากรรมของคุณวินัย  ในรูปแบบกึ่งนิทรรศการถาวรให้ได้ชมเกือบตลอดปีขึ้น ในสภาพภูมิประเทศที่เป็น
ธรรมชาต ิเพื่อใหค้นทีม่าเสพศลิปะนัน้ไดค้วามรูส้กึสบายใจและพกัผ่อนไปดว้ย 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินน่าน 

17.40 น.  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินน่าน เท่ียวบิน DD177 
18.50 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้บริการ ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน พกัเด่ียวเพ่ิม 
เดือน ธนัวาคม 2564 

16 – 18 ธนัวาคม 2564 9,900 2,000 
17 – 19 ธนัวาคม 2564 10,500 2,000 
20 – 22 ธนัวาคม 2564 10,500 2,000 
22 – 24 ธนัวาคม 2564 10,500 2,000 
24 – 26 ธนัวาคม 2564 11,900 2,000 
27 – 29 ธนัวาคม 2564 11,900 2,000 

เดือน มกราคม 2565 
4 - 6 มกราคม 2565 10,500 2,000 
5 – 6 มกราคม 2565 10,500 2,000 
6 – 8 มกราคม 2565 9,900 2,000 
8 - 10 มกราคม 2565 10,500 2,000 
12 – 14 มกราคม 2565 10,500 2,000 
13 – 15 มกราคม 2565 10,500 2,000 
15 – 17 มกราคม 2565 11,900 2,000 
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18 – 20 มกราคม 2565 10,500 2,000 
21 – 23 มกราคม 2565 10,500 2,000 
22 – 24 มกราคม 2565 10,500 2,000 
24 – 26 มกราคม 2565 10,500 2,000 
25 – 27 มกราคม 2565 10,500 2,000 
26 – 28 มกราคม 2565 10,500 2,000 
28 – 30 มกราคม 2565 10,500 2,000 
29 – 31 มกราคม 2565 11,900 2,000 

เดิน กมุภาพนัธ ์2565 
1 - 3 กมุภาพนัธ ์2565 99,00 2,000 
2 – 4 กมุภาพนัธ ์2565 10,500 2,000 
3 – 5 กมุภาพนัธ ์2565 10,500 2,000 
4 - 6 กมุภาพนัธ ์2565 10,500 2,000 
5 – 7 กมุภาพนัธ ์2565 10,500 2,000 
6 – 8 กมุภาพนัธ ์2565 10,500 2,000 
7 - 9 กมุภาพนัธ ์2565 10,500 2,000 
8 – 10 กมุภาพนัธ ์2565 10,500 2,000 
11 - 13 กมุภาพนัธ ์2565 10,500 2,000 
12 - 14 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 2,000 
13 – 15 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 2,000 
14 - 16 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 2,000 
16 – 18 กมุภาพนัธ ์2565 10,500 2,000 
18 - 20 กมุภาพนัธ ์2565 10,500 2,000 
21 - 23 กมุภาพนัธ ์2565 10,500 2,000 
22 – 24 กมุภาพนัธ ์2565 9,900 2,000 
23 – 25 กมุภาพนัธ ์2565 9,900 2,000 
25 – 27 กมุภาพนัธ ์2565 10,500 2,000 
26 – 28 กมุภาพนัธ ์2565 10,500 2,000 

เดือน มีนาคม 2565 
4 - 6 มีนาคม 2565 9,900 2,000 

18 – 20 มีนาคม 2565 10,500 2,000 
19 – 21 มีนาคม 2565 10,500 2,000 
23 – 25 มีนาคม 2565 9,900 2,000 
*ราคาขา้งตน้ยงัไมม่กีารจองตัว๋เครื่องบนิไว ้ลูกคา้ตอ้งแจง้ก าหนดวนัเพื่อการเชค็ราคา* 
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***ค่าบริการขา้งต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
* กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงได้เท่านัน้ * 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

** ในกรณีทีลู่กค้าเดินทางไมถึ่ง 8 ท่าน และประสงคที์จ่ะเดินทาง ลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพิม่เติม  
กรณุาติดต่อสอบถามเจา้หน้าทีอี่กครัง้ ** 

เน่ืองจากราคาข้างต้นใช้สายการบินต้นทุนต า่ (Low Cost) หลงัจากจองท่ีนัง่แล้วจะต้องท าการซือ้ภายใน 24 ชัว่โมง ตัว๋ท่ีซือ้แล้ว
ไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทาง หรือเปล่ียนผู้เดินทาง หรือขอคืนเงินได้ 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้  
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม โดยทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่กั 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน 
 ค่าไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซื้อประกนัเพิม่เพื่อคุม้ครอง
สุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั และ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรมั (ต่อคน) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซกัรดี มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ
ค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ
อุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น 
เป็นตน้ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว ท่านละ 300 บาท  
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. ผู้เดินทางต้องช าระมดัจ าค่าทวัร ์จ านวน 5,000 /ท่าน   พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพื่อส ารองท่ีนัง่ 

2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีผู้เดนิทางไม่ช าระเงนิ หรอื

ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ใหถ้อืว่าผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึเสาร์ 

เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที่รฐับาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ต้องแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรเ์ตม็จ านวน โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิที่
ออกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร์ 50% ของค่าทวัร์ทีลู่กคา้ช าระแล้ว โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
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