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วันแรก

06.30
08.35
09.45
เที่ยง

สนามบินดอนเมือง – สนามบินน่ าน – วัดภูมินทร์ – ซุ้มลีลาวดี – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่ านวัดพระธาตุช้างคา้ วรวิ หาร – วัดศรีพนั ต้น – ร้านเฮือนฮังต่อ - วัดมิ่ งเมือง – เสาหลักเมือง –
วัดพระธาตุเขาน้ อย – ถนนคนเดิ น
พร้อมกันที่สนามบิน สนามบิ นดอนเมือง อาคาร2 สายการบิน นกแอร์ (DD) พบเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินน่ าน เที่ยวบิน DD170
เดินทางถึง สนามบินน่าน จังหวัดน่าน
บริการอาหารกลางวัน (1)
นาท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็ นวัดทีแ่ ปลกกว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้าง
เป็ นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทงั ้ สีท่ ศิ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมอื ล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดง
ถึงชีวติ และ วัฒนธรรมของยุคสมัยทีผ่ ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่ าน ความงามของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็ นพระ
อุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์ นาคสะดุง้ ขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลาตัวนาค พระอุโบสถ
จตุ ร มุ ขนี้ก รมศิลปกรได้สัน นิษ ฐานว่า เป็ น พระอุ โบสถจตุร มุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลาง
ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก ด้านประตูทงั ้ สีท่ ศิ หันเบือ้ งพระปฤษฏางค์ ชนกันประทับ
นัง่ บนฐานชุกชี เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ผูท้ ไ่ี ปชมความงามของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่าจะเดินขึน้ บันไดทิศใด จะพบ
พระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน ภายในจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังชื่อดัง "ปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่ มกระซิบ" ผลงาน
ของหนานบัวผัน จิตรกรท้องถิ่นเชื้อสายไทลื้อเป็ นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกาลังกระซิบอยู่ และเป็ นภาพที่รู้จกั กันในชื่อ
"กระซิบรักบันลือโลก" และเป็ นทีน่ ิยมกันในหมู่นักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งมาถ่ายรูปกับภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้
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จากนั ้น น าท่ า นแวะถ่ า ยรู ป กั บ ซุ้ ม ต้ น ลี ล าวดี ห รื อ ต้ น ลัน่ ทม บริ เ วณหน้ า พิพิ ธ ภัณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ น่ า น
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตัง้ อยู่ภายในคุม้ ของอดีตเจ้าผูค้ รองนครน่ าน (หอคา) ทีม่ ตี น้ ลีลาวดีขน้ึ เป็ นแถวเรียงราย
แผ่ขยายกิง่ ก้าน โค้งเข้าหากันเป็ นอุโมงค์ และพาท่านชม งาช้างดา ภายในพิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ น่าน ของคู่บา้ นคู่เมือง
ของจังหวัดน่ าน และเป็ น งาช้างดากิง่ เดียวในโลก จากการค้นพบและบันทึกไว้ในปั จจุบนั มีคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์
อย่างมาก

น าท่ า นเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้าวรวิ หาร สร้า งขึ้นโดย
พญาภูเข่ง เจ้าผูค้ รองนครเมืองน่ าน อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วย
วิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบล้านนาไทย ภายในวัดยัง
ประดิษฐานเจดีย์ช้างค้า ทรงลังกา สูงตระหง่านมีรูปปั ้นรูปช้างครึ่งตัว
ประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวม
ทัง้ หมด 24 เชือ ก เป็ น ศิลปะที่น่ า นรับ ผ่ า นอาณาจัก รสุ โขทัย มีค วาม
สวยงามเป็ นเอกลักษณ์
นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีพนั ต้น แห่งราชวงศ์ภูคา โดยพญาพัน
ต้น เจ้าผูค้ รองนครน่าน เป็ นผูส้ ร้าง ซึ่งชื่อวัดตรงกับนามผูส้ ร้าง คือพญา
พันต้น วิหารของวัดศรีพนั อ้น มีความสวยงาม เป็ นสง่าด้วยสีทองเหลือง
อร่าม และเป็ นอีกวัดทีม่ จี ติ รกรรมปูนปั ้นทีส่ วยงาม พญานาคเจ็ดเศียรตัง้
เด่นเป็ นสง่าเฝ้ าบันได หน้าวิหาร และภายในวิหารช่างชาวน่าน ได้เขียน
ภาพลายเส้นประวัตขิ องพระพุทธเจ้าและประวัตกิ ารกาเนิดเมืองน่ าน มัน
เป็ นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่
น าท่ า นเดิน ทางสู่ วัดมิ่ งเมือง ตัง้ อยู่ท่ีถ นนสุ ริย พงศ์ เป็ น ที่
ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่ าน เดิมเป็ นวัดร้าง มีเสาหลักเมือง
ทีเ่ ป็ นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ ต่อมาเจ้าครองนครน่ านสถาปนาวัด
ใหม่ ตงั ้ ชื่อ ว่า วัด มิ่ง เมือ ง ตามชื่อที่เ รียกเสาหลัก เมือ งว่า เสามิ่ง เมือง
ต่อมาปี 2527 ได้มกี ารรือ้ ถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็ น แบบล้านนา
ร่วมสมัยแบบในปั จจุบนั โดยตกแต่งลายปูนปั ้นที่ผนังด้านนอกของพระ
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อุ โ บสถ มีค วามสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็ น ฝี มือ ตระกู ลช่า งเชียงแสน มีค วามวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพ
จิต รกรรมฝาผนั ง แสดงให้เ ห็น วิถีชีวิต ของชาวเมือ งน่ า น ฝี มือ ช่ า งท้อ งถิ่น ยุ ค ปั จ จุ บ ัน และในบริเ วณวัด ยัง เป็ น ที่
ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึง่ อยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วย
ไม้แกะลวดลาย ลงรักปิ ดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็ นรูปพรหมพักตร์มชี ่อื เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้ อย เพื่อชมพระอาทิตย์ตกองค์พระธาตุตงั ้ อยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่
ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่ าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็ นเจดียก์ ่ออิฐถือปูนทัง้ องค์ เป็ น
ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าได้รบั การบูรณปฏิสงั ขรณ์ ครัง้
ใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุรยิ พงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า จากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่ าน ปั จจุบนั บริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรี
ศรีน่าน ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทาจากทองคาหนัก 27 บาท

เย็น
ที่พกั

จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ ถนนคนเดิ นเมืองน่ าน เปิ ดทุกวันศุกร์-อาทิตย์ ตัง้ แต่ 7.00 – 22.00 น. ตัง้ อยู่บนบน
ถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ ให้ท่านเลือกซื้อ
อาหารมากมาย มีทงั ้ อาหารพืน้ เมือง ผักผลไม้ หรือเสือ้ ผ้าพืน้ เมือง ของฝากของทีร่ ะลึกแฮนด์เมดต่างๆจากจังหวัดน่าน
ของได้จากทีน่ ่ี ในราคาย่อมเยา อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หมายเหตุ ถนนคนเดินเมืองน่ าน เปิ ดเฉพาะ ศุกร์เสาร์-อาทิตย์
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (2)
น่ านกรีนเลควิ ว รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สอง

วัดพระธาตุแช่แห้ง-ร้านกาแฟเดอะวิ วกิ่ วม่วง-ถนนโค้งเลข 3-ถนนหมายเลข1081-บ่อเกลือสิ นเธาว์โบราณ
สะปัน – จุดชมวิว1715 - ปัว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ ง พระอารามหลวง พระ
ธาตุ ป ระจ าปี เ กิด ปี เ ถาะ (ปี นั ก ษัต รกระต่ า ย) เดิม เป็ น วัด ราษฎร์
ปั จจุบนั เป็ นพระอารามหลวง เป็ นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าว
ว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อญ
ั เชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุจาก กรุง
สุโขทัย (กระดูกข้อมือข้างซ้าย) มาประดิษฐานไว้ทด่ี อยภูเพียงแช่แห้ง
นาท่านเดินทางสู่ เดอะวิ ว@กิ่ วม่วง เป็ นคาเฟ่ บนเชิงเขา ให้
ท่ า นได้สัม ผัส กับ วิว ของธรรมชาติข องเมือ งน่ า นแบบสุ ด ลู ก หูลูก ตา
พร้อมนั ่งจิบเครื่องดื่มชิล ๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อาเภอบ่อเกลือ โดยใช้เส้นทางถนน
หมายเลข 1081 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 38-39 ถนนช่วงนี้จะโค้งเป็ นเลข
3 เป็ น การสร้า งถนนที่ลัดลาะตามแนวธรรมชาติของเส้น ทางนี้ หนึ่ ง
เส้นทางทีส่ วยงาม และเป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ วในการแวะถ่ายรูป

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
เดินทางถึง บ่อเกลือสิ นเธาว์โบราณ เกลือภูเขาทีม่ เี พียงแห่ง
เดียวในโลก เดิมมีช่อื เรียกว่า “เมืองบ่อ” หมายถึง เมืองที่มีบ่อเกลือ
สินเธาว์อยู่ในพืน้ ที่ เป็ นบ่อเกลือทีม่ อี ายุกว่า 800 ปี ท่านจะได้สมั ผัสวิถี
ชาวบ้าน ที่ประกอบอาชีพผลิตเกลือภู เขาแบบโบราณ ท่านสามารถ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือได้ เช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เก
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ลือสปา ยาสีฟันเกลือ เป็ นต้น (หมายเหตุ : งดสาธิตวิธที าเกลือในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เนื่องจากเป็ นช่วงฤดูฝนทาให้
ไม่สามารถตากเกลือได้)
นาท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติท่ี บ้านสะปัน ตัง้ อยู่ในอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ห่างจากบ่อเกลือภูเขา
ประมาณ 9 กิโลเมตร เป็ นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ทีต่ งั ้ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลาธารไหลผ่าน และในช่วง
หน้าฝนฤดูทานา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อกี ด้วย เรียกได้ว่าหากแวะมาเทีย่ วบ่อเกลือภูเขาขับ
รถเลยไปอีกเพียงไม่กน่ี าทีกจ็ ะถึงหมู่บา้ นสะปั น เหมาะสาหรับมาพักผ่อน ปล่อยชีวติ ให้เดินไปอย่างช้า ๆ
จากนัน้ นาท่านชม จุดชมวิ ว 1715 จุดแวะพักชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ าทะเล 1715 เมตร เป็ นจุดชมพระ
อาทิตย์ขน้ึ และพระอาทิตย์ตกได้ โดยมีระยะทางห่างจากทีท่ าการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร เส้นทาง ปั ว –
บ่อเกลือ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอปัว โดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1256 ที่เป็ นอีกหนึ่งเส้นทางทีเ่ รียกกันว่า “ถนน
ลอยฟ้ า” ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอนั แสนสงบ พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มอิม่ ตลอดทัง้ เส้นทาง อีกทัง้ ยังมีภูเขา
และต้นไม้ปกคลุมทัง้ พืน้ ที่ ซึง่ เห็นได้จากภาพมุมสูง
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5)
ที่พกั
อูปแก้วรีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม

วัดศรีมงคล (ก๋ง)-กาแฟไทลื้อ-ผ้าทอลาดวน-วัดภูเก็ต-หอศิ ลป์ ริมน่ าน-สนามบินน่ าน-สนามบินดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
นาท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็ นวัดเก่าแก่ทไ่ี ด้รบั
พระราชทานวิสุงคามสีมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ ทีม่ ชี ่อื ทีส่ ุดของ
วัดนี้คอื หลวงปู่กง๋ ภายในวัดมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจ ทัง้ วิหารหลวงทีม่ ภี าพ
จิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน
จิตรกรชาวน่านเชือ้ สายไทลือ้ ซึง่ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังทีว่ ดั ภูมนิ ทร์
และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จดั ทา
เป็ นซุม้ และจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศ
ไทยๆ ให้พกั ผ่อนหย่อนใจ มีทศั นียภาพทีง่ ดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียว
ขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดัง
ของจัง หวัด น่ า น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของร้า น ล าดวนผ้า ทอ ร้า นขายผ้า
พืน้ บ้านทีม่ ขี องทีร่ ะลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ าไหล ลายโบราณต่างๆ
สาหรับโซนร้านกาแฟสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา ภายใน
ร้านมีเรือนไม้เก่าที่จดั โชว์เครื่องไม้เครื่องมือเก่าแก่ของชาวไทลื้อมา
ประดับตกแต่งสวยงาม จะมีมุมนังจิ
่ บกาแฟเป็ นกระท่อมมุงด้วยหลังคา
จาก สามารถมองเห็ น วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ทุ่ ง นา สามารถเลื อ กนั ง่ ชิ ล ๆ
บรรยากาศอันเงียบสงบได้ตามอัธยาศัย
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เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
นาท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตทีอ่ ยู่บนภู
หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็ นวัดทีม่ ภี ูมทิ ศั น์และวิวที่ สวยงามมีลานชมวิวที่
สามารถมองได้ ก ว้า งถึ ง 180 องศา สามารถเห็ น วิว ทุ่ ง นาแล้ ว มี
เทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้าไหลผ่าน ทางวัดได้
จัดให้เป็ นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อไหล
ลงไปให้กบั ฝูงปลาได้
นาท่านเดินทางชม หอศิ ลป์ ริ มน่ าน เป็ นหอแสดงงานศิลปะขนาดใหญ่บนพืน้ ที่กว่า 13 ไร่ ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ า
น่าน เป็ นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่ าน ก่อตัง้ และดาเนินการโดยศิลปิ นชาวน่ าน วินัย ปราบริปู ศิลปิ น
ชาวน่ านชื่อดังที่รกั ใน ศิลปะที่ต้องการสร้างหอศิลป์ เพื่อรวบรวมงานศิลปะจากมันสมองของศิลปิ นไทยร่วมสมัยที่มี
ผลงานการสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ โดดเด่น เป็ นที่ยอมรับโดยทัวไป
่ อีกทัง้ ยังมีการแสดงผลงานจิตรกรรมและ
ประติม ากรรมของคุ ณวินั ย ในรูป แบบกึ่ง นิ ท รรศการถาวรให้ไ ด้ชมเกือ บตลอดปี ข้นึ ในสภาพภู มิป ระเทศที่เป็ น
ธรรมชาติ เพื่อให้คนทีม่ าเสพศิลปะนัน้ ได้ความรูส้ กึ สบายใจและพักผ่อนไปด้วย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางเข้าสู่ สนามบินน่ าน
17.40 น.
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินน่ าน เที่ยวบิน DD177
18.50 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ **
อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดิ นทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

9,900
10,500
10,500
10,500
11,900
11,900

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

10,500
10,500
9,900
10,500
10,500
10,500
11,900

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

เดือน ธันวาคม 2564
16 – 18 ธันวาคม 2564
17 – 19 ธันวาคม 2564
20 – 22 ธันวาคม 2564
22 – 24 ธันวาคม 2564
24 – 26 ธันวาคม 2564
27 – 29 ธันวาคม 2564
เดือน มกราคม 2565
4 - 6 มกราคม 2565
5 – 6 มกราคม 2565
6 – 8 มกราคม 2565
8 - 10 มกราคม 2565
12 – 14 มกราคม 2565
13 – 15 มกราคม 2565
15 – 17 มกราคม 2565
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18 – 20 มกราคม 2565
21 – 23 มกราคม 2565
22 – 24 มกราคม 2565
24 – 26 มกราคม 2565
25 – 27 มกราคม 2565
26 – 28 มกราคม 2565
28 – 30 มกราคม 2565
29 – 31 มกราคม 2565

10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
11,900

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

99,00
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
11,900
11,900
11,900
10,500
10,500
10,500
9,900
9,900
10,500
10,500

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

เดิ น กุมภาพันธ์ 2565
1 - 3 กุมภาพันธ์ 2565
2 – 4 กุมภาพันธ์ 2565
3 – 5 กุมภาพันธ์ 2565
4 - 6 กุมภาพันธ์ 2565
5 – 7 กุมภาพันธ์ 2565
6 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
7 - 9 กุมภาพันธ์ 2565
8 – 10 กุมภาพันธ์ 2565
11 - 13 กุมภาพันธ์ 2565
12 - 14 กุมภาพันธ์ 2565
13 – 15 กุมภาพันธ์ 2565
14 - 16 กุมภาพันธ์ 2565
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2565
18 - 20 กุมภาพันธ์ 2565
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2565
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
เดือน มีนาคม 2565
4 - 6 มีนาคม 2565
9,900
18 – 20 มีนาคม 2565
10,500
19 – 21 มีนาคม 2565
10,500
23 – 25 มีนาคม 2565
9,900
*ราคาข้างต้นยังไม่มกี ารจองตั ๋วเครื่องบินไว้ ลูกค้าต้องแจ้งกาหนดวันเพื่อการเช็คราคา*
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***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
* กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริมเตียงได้เท่านัน้ *
การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
** ในกรณี ทีล่ ูกค้าเดิ นทางไม่ถึง 8 ท่าน และประสงค์ทีจ่ ะเดิ นทาง ลูกค้าจะต้องชาระค่าส่วนต่างเพิม่ เติ ม
กรุณาติ ดต่อสอบถามเจ้าหน้ าทีอ่ ีกครัง้ **
เนื่ องจากราคาข้างต้นใช้สายการบินต้นทุนตา่ (Low Cost) หลังจากจองที่นัง่ แล้วจะต้องทาการซือ้ ภายใน 24 ชั ่วโมง ตั ๋วที่ซือ้ แล้ว
ไม่สามารถเลื่อนวันเดิ นทาง หรือเปลี่ยนผู้เดิ นทาง หรือขอคืนเงิ นได้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ขา้ งต้น
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในโปรแกรม โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตราฐานตามทีร่ ายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีทพ่ี กั 3 ท่าน เป็ นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน
 ค่าไกด์นาเทีย่ วคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้ งการซื้อประกันเพิม่ เพื่อคุม้ ครอง
สุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 น้าหนักกระเป๋ าถือขึน้ เครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ น้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ต่อคน)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ ั ่งเพิม่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ไิ ด้เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ
อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
 ค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยว ท่านละ 300 บาท

บริษัท ริโอไทย ทราเวล จากัด
29/44 ซ.หทัยราษฎร์ 39 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร.0-2915-5291 , 0-29155296 Email: sales@riothai.co.th Line ID: @riothaitravel
www.riothaitravel.com

ใบอนุญาตเลขที่ 11/04307
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. ผู้เดิ นทางต้องชาระมัดจาค่าทัวร์ จานวน 5,000 /ท่าน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อสารองที่นัง่
2. ผู้เดิ นทางต้ องชาระเงิ นค่าบริ การส่วนที่ เหลือทัง้ หมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีผู้เดินทางไม่ชาระเงิน หรือ
ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ให้ถอื ว่าผูเ้ ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั ้ ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษท
ั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงเสาร์
เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่รี ฐั บาล
ประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษทั
เงื่อนไขการยกเลิ กการเดิ นทาง
1. กรณีผเู้ ดินทางต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษท
ั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทางบริษทั ไม่รบั ยกเลิกผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. การคืนเงินมีเงือ
่ นไขดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง เช่น ค่าตั ๋วเครื่องบินที่
ออกไปแล้ว ค่าทีพ่ กั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กิดขึน้
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของค่าทัวร์ทล่ี ูกค้าชาระแล้ว โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
เช่น ค่าตั ๋วเครื่องบินทีอ่ อกไปแล้ว ค่าทีพ่ กั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กิดขึน้
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้สี าหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเท่านัน้
2. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมอิ ากาศ
และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้ บริษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
3. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ไิ ด้เกิดจากความผิด
ของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลีย่ นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั กากับเท่านัน้
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