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วันแรก

05.40 น.
07.40 น.
08.50 น.
เที่ยง

สนามบิ นดอนเมือง – สนามบินน่ าน – วัดภูมินทร์ – ซุ้มลีลาวดี – พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่ านวัดพระธาตุช้างคา้ วรวิ หาร – วัดศรีพนั ต้น – ร้านเฮือนฮังต่อ - วัดมิ่ งเมือง – เสาหลักเมือง –
วัดพระธาตุเขาน้ อย – ถนนคนเดิ น
พร้อมกันที่สนามบิน สนามบิ นดอนเมือง อาคาร2 สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) พบมัคคุเทศก์ของบริษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน (ออกเดินทางพร้อมด้วยหัวหน้าทัวร์ จากกรุงเทพ)
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นน่ าน เที่ยวบิ น FD 3354
เดินทางถึง สนามบินน่าน จังหวัดน่าน
บริการอาหารกลางวัน (1)
นาท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็ นวัดทีแ่ ปลกกว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้าง
เป็ นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทงั ้ สีท่ ศิ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝี มอื ล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดง
ถึงชีวติ และ วัฒนธรรมของยุคสมัยทีผ่ ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่ าน ความงามของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็ นพระ
อุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์ นาคสะดุง้ ขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลาตัวนาค พระอุโบสถ
จตุ ร มุข นี้กรมศิลปกรได้สนั นิษ ฐานว่า เป็ นพระอุโบสถจตุ รมุข หลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโ บสถ ตรงใจกลาง
ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก ด้านประตูทงั ้ สีท่ ศิ หันเบือ้ งพระปฤษฏางค์ ชนกันประทับ
นังบนฐานชุ
่
กชี เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ผูท้ ไ่ี ปชมความงามของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่าจะเดินขึน้ บันไดทิศใด จะพบ
พระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน ภายในจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังชื่อดัง "ปู่ ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่ มกระซิบ" ผลงาน
ของหนานบัวผัน จิตรกรท้องถิ่นเชื้อสายไทลื้อเป็ นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกาลังกระซิบอยู่ และเป็ นภาพทีร่ ู้จกั กันในชื่อ
"กระซิบรักบันลือโลก" และเป็ นทีน่ ิยมกันในหมู่นกั ท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งมาถ่ายรูปกับภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้
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จากนั น้ น าท่ า นแวะถ่ า ยรู ป กับ ซุ้ ม ต้ น ลี ล าวดี ห รื อ ต้ น ลัน่ ทม บริ เ วณหน้ า พิพิธ ภัณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ น่ า น
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตัง้ อยู่ภายในคุม้ ของอดีตเจ้าผูค้ รองนครน่าน (หอคา) ทีม่ ตี ้นลีลาวดีขน้ึ เป็ นแถวเรียงราย
แผ่ขยายกิง่ ก้าน โค้งเข้าหากันเป็ นอุโมงค์ และพาท่านชม งาช้างดา ภายในพิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ น่าน ของคู่บา้ นคู่เมือง
ของจังหวัดน่ าน และเป็ น งาช้างดากิง่ เดียวในโลก จากการค้นพบและบันทึกไว้ในปั จจุบนั มีคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์
อย่างมาก

นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างคา้ วรวิ หาร สร้างขึน้ โดยพญาภูเข่ง เจ้าผูค้ รองนครเมืองน่ าน อายุมากกว่า
600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบล้านนาไทย ภายในวัดยังประดิษฐานเจดียช์ า้ งค้า ทรง
ลังกา สูงตระหง่านมีรปู ปั ้นรูปช้างครึง่ ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ดา้ นละ 6 เชือก รวมทัง้ หมด
24 เชือก เป็ นศิลปะทีน่ ่านรับผ่านอาณาจักรสุโขทัย มีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์
นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีพนั ต้น แห่งราชวงศ์ภูคา โดยพญาพัน
ต้น เจ้าผูค้ รองนครน่าน เป็ นผูส้ ร้าง ซึง่ ชื่อวัดตรงกับนามผูส้ ร้าง คือพญา
พันต้น วิหารของวัดศรีพนั อ้น มีความสวยงาม เป็ นสง่าด้วยสีทองเหลือง
อร่าม และเป็ นอีกวัดทีม่ จี ติ รกรรมปูนปั น้ ทีส่ วยงาม พญานาคเจ็ดเศียรตัง้
เด่นเป็ นสง่าเฝ้ าบันได หน้าวิหาร และภายในวิหารช่างชาวน่ าน ได้เขียน
ภาพลายเส้นประวัตขิ องพระพุทธเจ้าและประวัตกิ ารกาเนิดเมืองน่ าน มัน
เป็ นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่
นาท่ า นเดิน ทางสู่ วัด มิ่ ง เมื อ ง ตัง้ อยู่ท่ีถ นนสุริย พงศ์ เป็ น ที่
ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่ าน เดิมเป็ นวัดร้าง มีเสาหลักเมือง
ทีเ่ ป็ นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ ต่อมาเจ้าครองนครน่ านสถาปนาวัด
ใหม่ ตงั ้ ชื่อ ว่า วัด มิ่ง เมือง ตามชื่อที่เรีย กเสาหลัก เมืองว่า เสามิ่งเมือ ง
ต่อมาปี 2527 ได้มกี ารรือ้ ถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็ น แบบล้านนา
ร่วมสมัยแบบในปั จจุบนั โดยตกแต่งลายปูนปั ้นที่ผนังด้านนอกของพระ
อุโบสถ มีความสวยงามวิจติ รบรรจงมาก เป็ นฝีมอื ตระกูลช่างเชียงแสน มี
ความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวติ ของชาวเมืองน่ าน ฝี มอื ช่างท้องถิ่นยุค
ปั จจุบนั และในบริเวณวัดยังเป็ นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึง่ อยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมือง
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สูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิ ดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็ นรูปพรหมพักตร์มี ช่อื เมตตา
กรุณา มุทติ า อุเบกขา
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้ อย เพื่อชมพระอาทิตย์ตกองค์พระธาตุตงั ้ อยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึง่ อยู่
ด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็ นเจดียก์ ่ออิฐถือปูนทัง้ องค์ เป็ น
ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รบั การบูรณปฏิสงั ขรณ์ครัง้
ใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุรยิ พงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า จากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถ
มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน 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 หน้ าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ ให้ท่านเลือกซื้อ
อาหารมากมาย มีทงั ้ อาหารพืน้ เมือง ผักผลไม้ หรือเสือ้ ผ้าพืน้ เมือง ของฝากของทีร่ ะลึกแฮนด์เมดต่างๆจากจังหวัดน่ าน
ของได้จากทีน่ ่ี ในราคาย่อมเยา อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หมายเหตุ ถนนคนเดินเมืองน่ าน เปิ ดเฉพาะ ศุกร์เสาร์-อาทิตย์
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (2)
น่ านกรีนเลควิ ว รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สอง
เช้า

วัดพระธาตุแช่แห้ง-ร้านกาแฟเดอะวิ วกิ่ วม่วง-ถนนโค้งเลข 3-ถนนหมายเลข1081-บ่อเกลือสิ นเธาว์โบราณ
สะปัน – จุดชมวิว1715 - ปัว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่ แห้ง 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 จากพงศาวดารเมืองน่ านกล่าว
ว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อญ
ั เชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุจาก กรุง
สุโขทัย (กระดูกข้อมือข้างซ้าย) มาประดิษฐานไว้ทด่ี อยภูเพียงแช่แห้ง
นาท่านเดินทางสู่ เดอะวิ ว@กิ่ วม่วง เป็ นคาเฟ่ บนเชิงเขา ให้ท่านได้สมั ผัสกับวิวของธรรมชาติของเมืองน่ าน
แบบสุดลูกหูลกู ตา พร้อมนังจิ
่ บเครื่องดื่มชิล ๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อาเภอบ่อเกลือ โดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1081 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 38-39 ถนนช่วงนี้จะ
โค้งเป็ นเลข 3 เป็ นการสร้างถนนที่ลดั ลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี้ หนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และเป็ นที่นิยมของ
นักท่องเทีย่ วในการแวะถ่ายรูป
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เที่ยง

เย็น
ที่พกั

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
เดินทางถึง บ่อเกลือสิ นเธาว์โบราณ เกลือภูเขาทีม่ เี พียงแห่ง
เดียวในโลก เดิมมีช่อื เรียกว่า “เมืองบ่อ” หมายถึง เมือ งที่มีบ่ อเกลือ
สินเธาว์อยู่ในพืน้ ที่ เป็ นบ่อเกลือทีม่ อี ายุกว่า 800 ปี ท่านจะได้สมั ผัสวิถี
ชาวบ้าน ที่ประกอบอาชีพผลิตเกลือ ภูเขาแบบโบราณ ท่า นสามารถ
เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือ ได้ เช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เก
ลือสปา ยาสีฟันเกลือ เป็ นต้น (หมายเหตุ : งดสาธิตวิธที าเกลือในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา เนื่องจากเป็ นช่วงฤดูฝนทาให้ไม่สามารถตากเกลือได้)
นาท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติท่ี บ้านสะปัน ตัง้ อยู่ในอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ห่างจากบ่อเกลือภูเขา
ประมาณ 9 กิโลเมตร เป็ นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ทีต่ งั ้ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลาธารไหลผ่าน และในช่วง
หน้าฝนฤดูทานา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อกี ด้วย เรียกได้ว่าหากแวะมาเทีย่ วบ่อเกลื อภูเขาขับ
รถเลยไปอีกเพียงไม่กน่ี าทีกจ็ ะถึงหมู่บา้ นสะปั น เหมาะสาหรับมาพักผ่อน ปล่อยชีวติ ให้เดินไปอย่างช้า ๆ
จากนัน้ นาท่านชม จุดชมวิ ว 1715 จุดแวะพักชมวิวทีส่ ูงห่างจากระดับน้ าทะเล 1715 เมตร เป็ นจุดชมพระ
อาทิตย์ขน้ึ และพระอาทิตย์ตกได้ โดยมีระยะทางห่างจากทีท่ าการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร เส้นทาง ปั ว –
บ่อเกลือ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอปั ว โดยใช้เส้นทางถนนหมายเลข 1256 ที่เป็ นอีกหนึ่งเส้นทางทีเ่ รียกกันว่า “ถนน
ลอยฟ้ า” ซึง่ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอนั แสนสงบ พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มอิม่ ตลอดทัง้ เส้นทาง อีกทัง้ ยังมีภูเขา
และต้นไม้ปกคลุมทัง้ พืน้ ที่ ซึง่ เห็นได้จากภาพมุมสูง
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5)
อูปแก้วรีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สาม

วัดศรีมงคล (ก๋ง)-กาแฟไทลือ้ -ผ้าทอลาดวน-วัดภูเก็ต-หอศิ ลป์ ริมน่ าน-สนามบิ นน่ าน-สนามบิ นดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
นาท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็ นวัดเก่าแก่
ทีไ่ ด้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2395
พระสงฆ์ ทีม่ ชี ่อื ทีส่ ดุ ของวัดนี้คอื หลวงปู่ ก๋ง ภายในวัดมี
สิง่ ทีน่ ่าสนใจ ทัง้ วิหารหลวงทีม่ ภี าพจิตรกรรมฝาผนังอัน
งดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกร
ชาวน่านเชือ้ สายไทลือ้ ซึง่ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
วัดภูมนิ ทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณ
ลานชมวิว ทางวัดได้จดั ทาเป็ นซุม้ และจุดชมวิวให้
ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ
ให้พกั ผ่อนหย่อนใจ มีทศั นียภาพทีง่ ดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ ร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดน่าน เป็ นส่วนหนึ่งของร้าน ลาดวนผ้า
ทอ ร้านขายผ้าพืน้ บ้านทีม่ ขี องทีร่ ะลึกและผ้าทอไทลือ้ ผ้าทอน้าไหล ลายโบราณต่างๆ สาหรับโซนร้านกาแฟสไตล์ของ
ชุมชนชาวไทลือ้ ผสมล้านนา ภายในร้านมีเรือนไม้เก่าทีจ่ ดั โชว์เครื่องไม้เครื่องมือเก่าแก่ของชาวไทลือ้ มาประดับตกแต่ง
สวยงาม จะมีมุมนัง่ จิบกาแฟเป็ นกระท่อมมุงด้วยหลังคาจาก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทุ่งนา สามารถเลือกนัง่ ชิลๆ
บรรยากาศอันเงียบสงบได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
นาท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วัดบ้านเก็ตทีอ่ ยู่
บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็ นวัดทีม่ ภี ูมทิ ศั น์และวิวที่ สวยงามมี
ลานชมวิวทีส่ ามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิว
ทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้านล่างมีแม่น้ า
ไหลผ่าน ทางวัดได้จดั ให้เป็ นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหาร
จากลานข้างบน ผ่านท่อไหลลงไปให้กบั ฝูงปลาได้
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นาท่านเดินทางชม หอศิ ลป์ ริ มน่ าน เป็ นหอแสดงงานศิลปะขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ า
น่าน เป็ นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ก่อตัง้ และดาเนินการโดยศิลปิ นชาวน่ าน วินัย ปราบริปู ศิลปิ น
ชาวน่ านชื่อดังที่รกั ใน ศิลปะที่ต้องการสร้างหอศิลป์ เพื่อรวบรวมงานศิลปะจากมันสมองของศิลปิ นไทยร่วมสมั ยที่มี
ผลงานการสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ โดดเด่นเป็ น ที่ยอมรับ โดยทัวไป
่ อีกทัง้ ยังมีการแสดงผลงานจิตรกรรมและ
ประติมากรรมของคุ ณวินัย ในรูปแบบกึ่งนิ ท รรศการถาวรให้ไ ด้ช มเกือ บตลอดปี ข้นึ ในสภาพภู มิป ระเทศที่เ ป็ น
ธรรมชาติ เพื่อให้คนทีม่ าเสพศิลปะนัน้ ได้ความรูส้ กึ สบายใจและพักผ่อนไปด้วย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางเข้าสู่ สนามบิ นน่ าน
17.15 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นดอนเมือง เที่ยวบิ น FD 3357
18.20 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ
**************************************************************************
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ **

อัตราค่าบริการ
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่ ห้องละ 2-3 ท่ำน

พักเดี่ยวเพิ่ม

เดือน เมษำยน 2565
13-15 เมษำยน 2565
22-24 เมษำยน 2565
29 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 2565
เดือน พฤษภำคม 2565
5 – 7 พฤษภำคม 2565
7 – 9 พฤษภำคม 2565
12 – 14 พฤษภำคม 2565
14 – 16 พฤษภำคม 2565
18 – 20 พฤษภำคม 2565
19 – 21 พฤษภำคม 2565
21 – 23 พฤษภำคม 2565
26 – 28/ พฤษภำคม 2565
เดือน มิถนุ ำยน 2565
1 – 3 มิถนุ ำยน 2565
3 – 5 มิถนุ ำยน 2565
4 – 6 มิถนุ ำยน 2565
9 – 11 มิถนุ ำยน 2565
11 – 13 มิถนุ ำยน 2565
16 – 18 มิถนุ ำยน 2565

12,900
10,900
11,900

2,000
2,000
2,000

9,900
9,900
9,900
11,900
9,900
9,900
9,900
9,900

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

9,900
11,900
9,900
9,900
9,900
9,900

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
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18 – 20 มิถนุ ำยน 2565
23 – 25 มิถนุ ำยน 2565
25 – 27 มิถนุ ำยน 2565

9,900
9,900
9,900

2,000
2,000
2,000

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
11,900

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

9,900
9,900
9,900
11,900
9,900
9.900
10,900
9,900

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

เดือน กรกฎำคม 2565
2 – 4 กรกฎำคม 2565
7 – 9 กรกฎำคม 2565
9 – 11 กรกฎำคม 2565
13 - 15 กรกฎำคม 2565
16 – 18 กรกฎำคม 2565
21 – 23 กรกฎำคม 2565
23 – 25 กรกฎำคม 2565
28 – 30 กรกฎำคม 2565
เดือน สิงหำคม 2565
3 – 5 สิงหำคม 2565
5 – 7 สิงหำคม 2565
6 – 8 สิงหำคม 2565
12 – 14 สิงหำคม 2565
18 – 20 สิงหำคม 2565
19 – 21 สิงหำคม 2565
26 – 28 สิงหำคม 2565
27 – 29 สิงหำคม 2565

(**กรณีในตำรำงไม่มีวนั เดินทำงที่ท่ำนต้องกำร โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่บริษทั ฯ**)
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
* กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริมเตียงได้เท่านัน้ *
การเดิ นทางในแต่ละครังจะต้
้ องมีผโู้ ดยสารจานวน 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้
ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ
1.ราคาทัว ร์ข ้า งต้น อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง เนื่ อ งจากราคาตั๋ว เครื่ อ งบิ น
2.เนื่ อ งจากราคาข้ า งต้น ใช้ส ายการบิ น ต้น ทุ น ต่า (Low Cost) หลัง จากจองที่ น่ ัง แล้ว จะต้อ งทาการซื ้อ ภายใน 24 ชั่ ว โมง
ตั๋ว ที่ ซื ้อ แล้ว ไม่ ส ามารถเลื่ อ นวัน เดิ น ทาง หรื อ เปลี่ ย นผู้เ ดิ น ทาง หรื อ ขอคื น เงิ น ได้
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ขา้ งต้น
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในโปรแกรม โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม 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 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซือ้ ประกันเพิม่ เพื่อคุม้ ครอง
สุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 น้าหนักกระเป๋ าถือขึน้ เครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (ต่อคน)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่านา้ หนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง (สายการบินคิดค่าน้าหนัก 495 บาท / 20 กิโลกรัม)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ไิ ด้เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ
อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลีย่ นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
 ค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยว ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. ผูเ้ ดิ นทางต้องชาระมัดจาค่าทัวร์ จานวน 5,000 /ท่าน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อสารองที่ นัง่
2. ผู้เดิ นทางต้องชาระเงิ นค่าบริ การส่ วนที่ เหลือทัง้ หมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีผเู้ ดินทางไม่ชาระเงิน 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. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาล
ประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษทั
เงื่อนไขการยกเลิ กการเดิ นทาง
1. กรณีผเู้ ดินทางต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษท
ั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทางบริษทั ไม่รบั ยกเลิกผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. การคืนเงินมีเงื่อนไขดังนี้
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/04307
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
ย่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 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 เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้น
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั กากับเท่านัน้
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