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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 17.30น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น  

2  วดัพระธาตแุชแ่หง้ - เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น – วดัพระธาตเุขานอ้ย - อุโมงคล์ลีาวด ี- วดั
ภมูนิทร ์- วดัศรพีนัตน้ - ศาลหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง – ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงนา่น  
พกัเมอืงนา่น                                                                 อาหารเชา้ / เทีย่ง /--- 

3 โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า - บอ่เกลอืสนิเธาว ์- จดุชมววิบา้นสะปนั – หยดุเวลา คาเฟ่ - จดุชม
ววิภคูา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - ปวั - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ – เมอืงนา่น  
พกัเมอืงนา่น                                                                 อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 

4 นา่น - แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ - บา้นเทยีนหอม อุตรดติถ ์- กรงุเทพฯ 
                                                                                    อาหารเชา้/เทีย่ง/--- 



                             

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
 

 
 

วนัแรก         จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - เดนิทางสูจ่งัหวดันา่น 

 
 

17.30 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจก

หนา้กากอนามยัและเจลแอลกอฮอลท์า่นละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดนิทางสู่ จงัหวดันา่น (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ10ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่อง      วดัพระธาตแุชแ่หง้ - เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น – วดัพระธาตเุขานอ้ย - อโุมงคล์ลีาวด ี- วดัภมูนิทร ์–  

                   วดัศรพีนัตน้ - ศาลหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง – ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น  

                                                                                                                         อาหารเชา้/เทีย่ง /--- 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันา่น แวะจดุพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ําธุระสว่นตวั 

  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

 น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุ
คู่บา้นคู่เมืองน่าน เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารรกิธาตุที่ไดม้าจากสมัยสุโขทัย องค์พระธาตุบุดว้ย
ทองเหลืองหมดทัง้องค์ เป็นศลิปะการก่อสรา้งที่มคีวามวจิติรงดงามมาก มคีวามเชือ่กันว่าผูท้ี่ไดม้า
สักการะองค์พระธาตุแช่แหง้ จะท าใหช้วีติอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ การงานเจรญิกา้วหนา้ 
อนุโมทนา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น รา้นกาแฟชือ่ดังในเมอืงน่าน รา้นใหญ่
บรรยากาศดี มมีุมใหถ้่ายรูป,มุมใหน่ั้งชวิๆ มกีาแฟรสชาตอิร่อย อสิระใหท้่านเลือกซือ้ทาน ถ่ายภาพ 
พักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าท่านสูว่ดัพระธาตเุขานอ้ย แลนดม์ารค์ส าคัญอกีหนึง่แห่งของ
จังหวัดน่าน ตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรศีรเีมอืงน่าน พระพุทธรูป
ปางลลีาองคใ์หญต่ัง้สง่างามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยสดงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  

บา่ย  น าทา่นเดนิทาง อโุมงคล์ลีาวด ีซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลั่นทมอยูบ่รเิวณดา้นหนา้พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตน่ิาน

ทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผ่ขยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับอโุมงคต์น้ไมย้ ิง่ใหญ่อลังการ ถอืเป็นแลนด์

มารก์ส าคัญ  ใหท้่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอนิกัน สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิทวิทัศน์ตลอดสองฝ่ัง

ขา้งทาง จากนัน้เดนิทางสู่ วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ วัดพรหมมนิทร ์เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มอีายุกว่า 400 ปี 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

11-14 กมุภาพนัธ ์64 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36  

25-28 กมุภาพนัธ ์64 3,999 1,500 36  

11-14 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

30เมษายน-3พฤษภาคม  3,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  



                             

ความสวยที่แปลกกว่าวัดอื่นของวัดภูมนิทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสรา้งเป็นอาคารหลัง

เดยีวกัน เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ ทีร่วมเอาโบสถ ์วหิาร และ

เจดยี ์ไวใ้นอาคารเดยีวกัน ในส่วนจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรอืทีเ่รยีกกันว่า ฮูปแตม้ ซึง่เขยีนขึน้

ในชว่งทีว่ัดภมูนิทรไ์ดรั้บการบรูณะครัง้ใหญ ่สมยัเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ.2410 (ปลายสมยัรัชกาล

ที ่4) และใชเ้วลาซอ่มนานถงึ 7 ปี ภาพปู่ มา่นยา่มา่น ทีไ่ดรั้บฉายาวา่ ภาพกระซบิรักบรรลอืโลก อาจารย์

สมเจตน ์วมิลเกษม ปราชญเ์มอืงน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอันสดุแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนือเพือ่บรรยาย

ถอ้ยค ากระซบิของปู่ มา่นยา่มา่น อสิระใหท้่านชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น เล่าเรือ่งชาดก ต านาน

พืน้บา้น และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดตี เสมอืนเป็นการบันทกึเรือ่งราวของจังหวัดน่าน ผ่านงาน

จติรกรรม ลงบนผนังสฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆวัดภูมนิทร์ มขีองที่ระลกึ ขนมไทย สนิคา้พืน้บา้นจ าหน่าย

มากมาย จากนัน้น าทา่นไปสกัการะเสรมิความเป็นสริมิงคลที ่เดนิทางสู ่วดัศรพีนัตน้ สรา้งโดยพญาพัน

ตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภ์ูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชือ่วัดตรงกับ

นามผูส้รา้ง คอืพญาพันตน้ บางสมัยเรยีกว่า วัดสลพัีนตน้ (ค าว่า สล ีหมายถงึ ตน้โพธิ)์ ซ ึง่ในอดตีมตีน้

โพธิใ์หญ่อยู่ดา้นทศิเหนือและทศิใตข้องวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแลว้ วัดศรีพันตน้ไดรั้บ

พระราชทานวสิงุคามสมีาเมือ่ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมวีหิารทีส่วยงาม ตัง้เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยับ 

เป็นอกีวัดหนึง่ในจังหวัดน่านทีม่จีติรกรรมปนูปั้นทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศยีร เฝ้าบันได หนา้

วหิารวัด สทีองเหลอืงอรา่มสวยงามตระการตา มคีวามสวยงามมาก  ดอูอ่นโยนมชีวีติชวีา ซึง่ปัน้แตง่โดย

ชา่ง ชาวน่านชือ่ นายอนุรักษ์ สมศักดิ ์หรอื "สล่ารง" และภายในวหิารไดม้กีารเขยีนภาพลายเสน้ประวัติ

ของพระพุทธเจา้ และประวัต ิการก าเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเสน้ลงสี

ธรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่าอยา่งยิง่ เดนิทางสู ่เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัมิง่เมอืง จุดเด่นส าคัญ

ของวัดแหง่นี ้คอืลายปนูปัน้ทีผ่นังดา้นนอกอโุบสถ ออกแบบโดยชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงาม

มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  นําทกุทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สมัผัสวัฒนธรรมพืน้เมอืง 

ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น หนา้วัดภูมนิทร ์ตลาดกลางคนืทีน่ี้ เปิดแค่ 2วัน ศุกร-์เสาร ์มขีองกนิ

ของอรอ่ยพืน้เมอืงจ านวนมาก ขอแนะน า คอื ขา้วซอยไก ่และ ขนมจนีน ้าเงีย้วจา้ ตน้ต าหรับจากทีน่ี่ เพือ่

ความสะดวกในการเลอืกทาน ส าหรับมือ้นีอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั:  โรงแรมนํา้ทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



                             

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 

3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 

วนัทีส่าม       โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า - บอ่เกลอืสนิเธาว ์- จดุชมววิบา้นสะปนั – หยดุเวลา คาเฟ่ –  

                    จดุชมววิภคูา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - ปวั - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ – 

                     เมอืงนา่น                                                                            อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น 
 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

(เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู)้ น าท่านเดนิทางสู่ อําเภอบอ่เกลอื อยู่ห่างจากตัวเมอืงน่านประมาณ 80 

กโิลเมตร แตเ่นือ่งจากเสน้ทางเป็นหบุเขาสลับทับซอ้นกนัหลายลกู อาจใชเ้วลาในการเดนิทางนานถงึ 2

ชัว่โมง ระหวา่งทางจะไดพ้บกับ โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 เสน้ทางจาก

เมอืงน่าน มุง่หนา้สูอ่ าเภอบอ่เกลอื ระหวา่งการเดนิทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความรูส้กึ เหมอืนก าลังน่ังรถ

อยู่บนถนนลอยฟ้า ทีถู่กลอ้มลอบดว้ยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก น าท่านไปชม บอ่เกลอื 

สนิเธาว ์ภเูขาโบราณ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องอ าเภอบอ่เกลอื ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลอืกลางหุบ

เขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลอืของของคนพืน้เมอืง ส าหรับนักสะสม ทีน่ี่ก็มผีลติภัณฑพ์ืน้เมอืง

ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

จากนัน้ไปถ่ายรูปชคิๆ เช็คอนิที ่จุดชมววิบา้นสะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กโิลเมตร 

ชมุชนเล็กๆ ทา่มกลางธรรมชาต ิผนืป่า และขนุเขา มลี าธารไหลผา่นตลอดสาย ซึง่จุดชมววิจะอยูบ่รเิวณ

หนา้วัดบา้นสะปัน เมื่อมองจากมุมสูง จะเห็นเป็นวิวหมู่บา้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุ่งนา กลางหุบเขา 

ทัศนียภาพสมบรูณ์สวยงามมาก น าท่านเดนิทางสู ่หยุดเวลาคาเฟ่ รา้นกาแฟววิหลักลา้นลอ้มรอบดว้ย

สายหมอกและขนุเขาสลับซบัซอ้นทีส่วยงามราวกบัภาพวาด อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชมิเครือ่งดืม่รอ้น

เย็นตามอัธยาศัย น าท่านแวะชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หนึง่ในจุดชมววิทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่เดนิ

ทางผา่นถนนสายนี ้ย ิง่ถา้ไปชว่งฤดฝูน หรอืปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนาสวยสดุตา น าทา่นผา่น

ชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึ่งเสน้ทางทีง่ดงาม เป็นเสน้ทางจากอ าเภอบ่อ

เกลอื สูอ่ าเภอปัว ภาพฝันในมา่นหมอก มุง่หนา้สู ่อําเภอปวั เมอืงแหง่ทุง่นากลางหุบเขา แลนดม์ารค์

ทีต่อ้งมา น าท่านมาเตมิคาเฟอนิ ถ่ายรูปเช็คอนิที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ ไฮไลทท์ี่

พลาดไมไ่ดเ้มือ่มาถงึอ าเภอปัว ดา้นหนา้เป็นลําดวนผา้ทอ รา้นจ าหน่ายผา้ทอลายน ้าไหลไทลือ้ และ

สนิคา้ของฝากจากเมอืงน่าน อสิระใหท้่านเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ จบิกาแฟในบรรยากาศไทลือ้ตามอัธยาศัย 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงนา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                             

 

 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  

 หลงัทานอาหารเย็นนําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั:  โรงแรมนํา้ทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 

3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
 

วนัทีส่ ี ่             นา่น - แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ - บา้นเทยีนหอม อตุรดติถ ์– กรงุเทพฯ 

                                                                                                             อาหารเชา้/เทีย่ง /-- 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าออกเดนิทางจากน่าน มุง่หนา้สูจ่งัหวดัแพร ่กอ่นกลับน าทุกท่านแวะสักการะ ไหวพ้ระ ขอพร ที ่วดั

พระธาตชุอ่แฮ พระธาตุประจ าปีขาล (ปีเสอื) อกีหนึง่สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นวัดเกา่แก ่คู่บา้น คู่เมอืง 

ของชาวแพร่ เดนิขึน้บันไดไป จะไดพ้บกับความงดงามขององค์พระธาตุ สูงถงึ 33 เมตร ตัง้ประทับ

ตระการตาอยู่กลางฐานบัวคว ่า วัดพระธาตุแห่งนี้มสีนิคา้พื้นเมอืงจ าหน่ายมากมาย ส าหรับท่านใดที่

ตอ้งการผา้มดัยอ้ม ทอสวยๆสกัผนื พีส่ามารถหาซือ้ไดจ้ากทีน่ี ่ราคาชาวบา้น คณุภาพสง่ออก  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ผา่นจงัหวดัอุตรดติถ ์น าท่านแวะ บา้นเทยีนหอม 
พรอ้มรับประทานอาหารกลางวันที่นี่ ที่นี่แนะน าใหท้่านลองชมิขนมเคก้รสสม้ รสอร่อย สามารถซือ้
กลับไปเป็นของฝากได ้นอกจากขนมทานเลน่ ยงัมสีนิคา้เครือ่งหนังใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 จากนัน้เดนิทางตอ่มุง่หนา้สูก่รงุเทพมหานคร ระยะทาง 500 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6ชัว่โมง) เวลา

โดยประมาณ 22.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพมหานครโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
  

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามลําดบัการจองพรอ้มชําระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 



                             

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 

 คา่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาต ิชําระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  
เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่

มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 


