วันที่ 1

กรุงเทพฯ • น่าน

 (-/-/เย็น Set Box)

พร้อมกันที่ป๊ ั มน้ ามัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดน่าน โดยรถตู้ V.I.P
*บริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดืม่ บนรถ*
(กรณีหากท่านมาไม่ตรงเวลานัดหมาย ท่านอาจจะตกทริป และจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้ น)

22.00 น.
23.00 น.

วันที่ 2

น่าน • วัดบุญยืน • เที่ยวรอบเมืองน่าน •เสาพระหลักเมืองน่าน • วัดมิ่งเมือง • วัดภูมินทร์ •
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน • วัดพระธาตุชา้ งค้ าวรวิหาร • โฮงเจ้าฟองคา • ตึกรังสีเกษม • วัด
พระธาตุแช่แห้ง • ถนนคนเดินเมืองน่าน
 (เช้า/กลางวัน/ -)

07.00 น.

เดินทางถึง วัดบุญยืน เสริมสิริมงคลกันในที่แรก พร้ อมชมความงามสไตล์เมืองเหนือ และยังเป็ นพระอาราม
หลวงอีกด้ วย มีความสาคัญมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากเจ้ าผู้ครองนครน่านจะประกอบพิธบี วงสรวงพระธาตุท่วี ัด
แห่งนี้ เมื่อเกิดความไม่สงบหรือภัยพิบัติต่างๆ และยังเป็ นสถานที่สาหรับประกอบพิธีถทินา้ พิพัฒน์ สัตยาใน
พระวิหาร ต่อหน้ าพระพุทธปฏิมากรปางประทับยืนสูง 4 เมตร สร้ างเมื่อ พ.ศ.2340 สมัยเจ้ าฟ้ าอัตถวร
ปัญโญเป็ นเจ้ าผู้ครองนครน่าน ซึ่งเป็ นที่นับถือของคนในพื้นที่มาจนถึงปัจจุบัน
เดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน เพื่อ รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เมนู ขา้ วซอยรสเลิศ
*บริเวณใกล้ เคียงจะมีขายผ้ านุ่งท้องถิ่นหากท่านใดสนใจสามารถเลือกซื้อได้ *

จากนั้น

พาท่านเดินชมความงามของเมืองน่าน เมืองที่อดั แน่นไปด้ วยกลิ่น
อายของล้ า นนาเดิม ด้ วยลักษณะเป็ นเมืองไม่ ใหญ่ มาก แต่ ทุก
ตารางนิ้วของเมืองเต็มไปด้ วย ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม
และความน่ า รั ก ที่ร อให้ ท่า นสัม ผัส ทาให้ เป็ นเมืองที่เ ที่ย วสนุ ก
เที่ยวสบาย แต่สวยงามเป็ นอย่างยิ่ง
พาท่านสักการะ เสาพระหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง ซึ่งได้ รับการสถาปนาวัดใหม่ จากเดิมที่เป็ นวัดร้ าง
โดยเจ้ าอนันตวรฤทธิเดช เจ้ าครองนครในตอนนั้น สาหรับตัวอุโบสถนั้น พระครูสิริธรรมภาณี ได้ บูรณะใหม่
ในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากทรุดโทรมเป็ นอย่างมาก โดยตัวอาคารเป็ นฝี มือของช่างพื้นบ้ านของเมืองน่าน
และงานลวดลายปูนปั้นจากช่างเชียงแสน ภาพในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง บอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของ
เมืองน่านตั้งแต่สมัยพญาภูคาเจ้ าเมืองน่านองค์ปฐม ซึ่งเดิมศูนย์กลางอยู่ท่อี .ปัว ในปัจจุบัน

สาหรับเสาหลักเมืองนั้น สมัยโบราณจะเรียกว่า เสามิ่งเมือง หรือ เสามิ่ง โดยสมเด็จเจ้ าฟ้ าอัตถะวรปัญโญ
เป็ นผู้โปรดให้ ฝังเสาพระหลักเมืองน่านลง เมื่อปี พ.ศ. 2331

จากนั้นพาท่านชม หนึ่งในสถานที่ท่โี ด่งดังที่สดุ ของจังหวัดน่าน กับภาพเสียงกระซิบรรลือโลก ณ วัดภูมินทร์
แต่เดิมนั้นมีช่ ือว่าวัดพรหมมินทร์ เอกลักษณ์ท่แี ตกต่างจากวัดล้ านนาทั่วไปคือ โบสถ์และพระวิหารสร้ างช
อาคารจัตุรมุขหลังเดียวกัน สร้ างเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้ าเจตบุตรพรหมมินทร์ ซึ่งสันนิฐานกันว่าเป็ น
โบสถ์แบบจัตุรมุขหลังแรกของไทย พาท่านชม “ฮูบแต้ ม” หรือภาพจิตรกรรมภายในวิหาร ซึ่งภาพที่มี
ชื่อเสียงที่สดุ คือ ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองในสมัยนั้น

พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน ดัดแปลงจากที่ประทับของเจ้ าผู้ครองนครน่าน มีพ้ ืนที่รวม
14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา โดยเคยเป็ นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ
อย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์สาคัญคือ งามช้ างดา ซึ่งเป็ นของคู่บ้านคู่เมือง จนอยู่ในคาขวัญว่า
“แข่งเรือลือเลือ่ ง เมืองงาช้างดา จิ ตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”
ในพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติน่านยังมี ซุ ้มลีลาวดี เรียงกันเป็ นแนวยาวให้ ท่านได้ บันทึกรูปกันอย่ างตามอั
ธยาศัย ถือเป็ นอีกหนึ่งจุดที่ต้องไม่พลาด

จากนั้น

พาท่านเข้ าสักการะอีก 1 ปูชนียสถานที่สาคัญใรตัวเมืองน่าน ณ ที่มีจุดเด่นที่องค์เจดีย์ช้างคา้ ที่เป็ นศิลปะ
ล้ านนาผสมสุโขทัย สังเกตได้ จากลักษณะเจดีย์ทรงระฆังคว่า และยังมีประติมากรรมก่ออิฐถือปูนเป็ นรูปช้ าง
ล้ อมองค์เจดีย์ไว้ นอกจากนั้นยังมีพระประธานปูนปั้นขนาดใหญ่ ศิลปะเชียงแสน ฝี มือสกุลช่างน่าน ซึ่งนับว่า
มีความงดงามมากที่สดุ แห่งหนึ่งของเมืองน่าน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในตัวเมืองน่าน
บ่าย พาท่านเข้ าชม โฮงเจ้าฟองคา อาคารไม้ สักหลัง
ใหญ่สถาปัตยกรรมล้ านนาที่มีอายุร่วม 200 ปี เคยเป็ นที่
อาศัยของเจ้ าฟองคา ผู้มีเชื้อสายของเจ้ าอนันตวรฤทธิเดช
ตัวบ้ านแบ่งออกเป็ น 4 หลังโดยเชื่อมกันทุกหลังและไม่
ใช้ ตะปูในการประกอบบ้ านเลย ภายในจัดแสดงข้ าวของ
เครื่องใช้ ต่าง ๆ ที่สะท้อนวีถีชีวิตของชาวน่านได้ เป็ นอย่าง
ดี ตัวอาคารได้ รั บ รางวัลอาคารอนุ รั กษ์สถาปั ต ยกรรม
ดีเด่น ประเภทบ้ านพักอาศัย (คุ้มเจ้ า) ประจาปี พ.ศ.
2555 จากสมาคมสถาปนิคสยาม

จากนั้น

ให้ ท่ า นแวะถ่ า ยรู ป ณ ตึ ก รัง สี เ กษม อี ก หนึ่ ง
อาคารเก่าแก่ท่รี าวกับท่านได้ ย้อนเวลากลับไปใน
อดี ต ด้ วยบรรยากาศที่ ห าชมได้ ยาก โดยตั ว
อาคารสร้ า งขึ้ น ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2458 โดยคณะ
มิชชันนารี ถือเป็ นอาคารสไตล์ตะวันตกอาคาร
ยุคแรกของเมืองน่ าน ภายในจัดแสดงข้ า วของ
เครื่ อ งใช้ แ ละคงความสวยงามในแบบฉบั บ บ
ดั้งเดิม มีคนเคยกล่าวว่า “มาเมืองน่านสิบครั้ง
ไม่รูจ้ ักน่าน แต่มาที่นี่ครั้งเดียวก็รูจ้ ักน่าน และ
รักน่าน” ยิ่งถ้ าท่านแต่ชุดไทย นุ่ งซิ่นมาแล้ วยิ่ง
ได้ บรรยากาศเข้ าไปอีก
รถตู้มารับและเดินทางไปยัง วัดพระธาตุแช่ แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และยังเป็ น
พระธาตุประจาปี เกิด ปี เถาะ อีกด้ วย สันนิษฐานว่า พญาการเมืองโปรดให้ สร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้ มาจากกรุงสุโขทัย ถือเป็ นแบบอย่างสถาปั ตยกรรมและ
ศิลปกรรมของช่างสกุลน่าน นอกจากนั้นยังมีส่งิ คู่ควรแก่การสักการะอีกมากมาย อาทิ วิหารพระเจ้ า
ทันใจ วิหารพุทธไสยาศน์ เป็ นต้ น

เดิ น ทางกลั บ สู่ตั ว เมื อ ง เพื่ อ พาเดิ น กาดข่ ว ง
เมืองน่าน หรือถนนคนเดินเมืองน่านที่จัดเต็มไป
ด้ วยสินค้ านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า กระเป๋ า
ของที่ร ะลึ ก อาหาร ที่เ ป็ นสิน ค้ า ของชาวเมื อง
น่าน ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารได้อย่าง
อิสระ โดยหากท่านสนใจลองทานขันโตกเมือง
น่านก็สามารถลองทานได้ที่กาดข่วงแห่งนี้

เย็น
ที่พกั
วันที่ 3

เช้า

อิสระเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
โรงแรมน่านนครา / โรงแรมน่านบ้านคุณ / โรงแรมบ้านน่าน หรือเทียบเท่า
วัดศรีพนั ต้น • วัดพระธาตุเขาน้อย • วัดศรีมงคล • ร้านกาแฟไทลื้ อ • ร้านลาดวนผ้าทอ • ฟาร์ม
เห็ดบ้านหัวน้ า • วัดภูเก็ต • วัดร้องแง • วัดปรางค์ Unseen Thailand ชมต้นดิกเดียน
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางมายัง วัดศรีพนั ต้น อีกหนึ่งวัดสาคัญใน
ตั ว เมื อ งน่ า นตั้ ง ชื่ อ ตามเจ้ าผู้ ค รองนครน่ า น
พระองค์นึง โดดเด่นด้ วยตัววิหารของวัดซึ่งสีทอง
อร่ ามตระการตา อ่อนโยนด้ วยลาดลายตกแตก
จากฝี มือช่ างสกุลน่ าน นับเป็ นอีกหนึ่งจุ ดที่ต้อง
แวะชม

จากนั้น

พาท่านเข้ าชม วัดพระธาตุเขาน้อย เป็ นวัดที่ต้งั อยู่บนเขาโดยเป็ นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ด้ านบนยัง ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็ นพระพุทธรูป
ปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทาจากทองคาหนัก 27 บาท สร้ างขึ้นเนื่องใน
มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ฯ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.
2542 ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้ อย่างสุดลูกหูลูกตา

เดินทางสู่ อ.ท่าวังผา สู่ วัดศรีมงคล อีกวัดที่ได้ รับการตกแต่งแบบไทยล้ านนา ซึ่ง พระครูมงคลรังสี หรือ
หลวงปู่ ครูบาก๋ง ที่เป็ นที่เคารพของชาวบ้ าน เคยได้ รับนิมนต์มาอยู่ ท่ีวัดแห่ งนี้จนมรณภาพ โดยรอบวัด
ตกแต่งด้ วยโคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง ซึ่งล้ วนเป็ นข้ าวของเครื่องใช้ ภูมิปัญญาชาวบ้ านทั้งสิ้น พา
ท่านสักการะพระประธานในวิหารหลวง และชมจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นรูปมหาอุทกภัยที่เมืองยม
พ.ศ. 2424 อีกหนึ่งสิ่งที่โด่ดเด่นคือทัศนียภาพหน้ าวัดซึ่งเป็ นทุ่งนาอันกว้ างขวางมีพ้ ืนหลังเป็ นดอยภูคา ให้
ท่านได้ เก็บภาพบรรยากาศกันอย่างอัธยาศัย

ออกเดิน ทางสู่ อ.ปั ว ทางตอนเหนื อของจังหวัดน่ าน ที่มีบ รรยากาศแสนสงบ ห่ า งไกลจากความวุ่นวาย
เพื่อให้ ท่านได้ พักผ่อนอย่างเต็มที่ท่ามกลางธรรมชาติท่สี วยงาม

เดิ น ทางสู่ ฟาร์ม เห็ ด บ้า นหัว น้ า หนึ่ ง ในฟาร์ม เห็ ด ท้อ งถิ่ น
ของปัวที่ทนั สมัยที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน โดยมีพิซซ่ าเห็ดให้ท่านได้ลอง
ทาน 1ถาด / โต๊ะ พร้อมเมนู จากเห็ดนานาชนิด

พาท่านสโลวไลฟ์ พร้ อมดื่มเครื่องดื่มเติมความสดชื่นที่ ร้านกาแฟ
ไทลื้ อ ร้ านกาแฟที่ต้งั อยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา ตัวร้ านเป็ นลักษณะ
บ้ านแบบไทลื้อ และยังมีมุมจิบเครื่องดื่มหลายๆ จุด ซึ่งเก๋ไก๋ไม่
ธรรมดา นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้ าทอไท
ลื้อ ผ้ าทอน้าไหลลายโบราณซื้อเป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีของ
เมืองปัวได้ ที่ ร้านลาดวนผ้าทอ
มุ่งหน้ าสู่ วัดภูเก็ต โดยชื่อของวัดนั้นมาจากชื่อ
หมู่บ้านที่ช่อื ว่าเก็ต และตั้งอยู่บริเวณเนินเขา มี
อุโบสถทรงล้ านนาประยุกต์ ประดิษฐานหลวง
พ่ อ แสนปั ว หรื อ หลวงพ่ อ พุ ท ธเมตตา ที่
ศักดิ์สิทธิ์ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
ภายใตวัดยังมีเทมเพิล สเตย์ ซึ่งเป็ นที่พานั ก
ของผู้ท่ีมาปฏิบัตรธรรมที่ วัดแห่ งนี้ และยั ง มี
พระพุทธธรรมจักรองค์ท่ี 36 พระพุทธรูปปาง
ปฐมเทศนาที่มีความสวยงามเป็ นอย่างยิ่ง

พาชมอีกหนึ่งวัดสวย วัดร้องแง ถือเป็ นวัดโบราณของปั ว มีวิหารเก่าแก่และโด่ดเด่นด้ วยศิลปะแบบไทลื้อ
ซึ่งได้ รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทปูชนียสถาน โดยสมาคมสถาปนิกสยามใน
พระบรมราชูปถัมภ์ฯ หน้ าบันของวิหารเป็ นลายพันพฤกษา มีหลังคาคลุมต่า ภายในประดิษฐานพรประธาน
มารวิชัย เสาวิหารมีลวดลายสีทองบนพื้นสีแดง หรือ ลายคา ที่ไม่ซา้ กัน เช่น ลายกรวยเชิง ลายพรรณพฤกษา
ลายดอกไม้ นอกจากนี้ไม่ควรพลาดชมธรรมาสน์ทรงโบราณแบบดั้งเดิมของล้ านนาที่หาชมได้ ยาก

จากนั้นพาท่านชม Unseen Thailand ที่ วัดปรางค์ ในตัวเมืองปัว
ซึ่งมี ต้ นดิกเดียน ต้ นไม้ มหัศจรรย์ ที่มีความพิเศษด้ วยลักษณะ
ของตัวต้ นไม้ น้ันหันหลังให้ แดด และหันหน้ าเข้ าหาวัดนอกจากนั้น
เมื่ อ ผู้ ค นมาสั ม ผั ส ตั ว ต้ น แล้ ว ใบไม้ จ ะสั่ น ไหวทุ ก ครั้ ง ราวกับ มี
ความรู้ สึ ก ตั ว วั ด ยั ง มี เ จดี ย์ ท รงระฆั ง คว่ า ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ ไ ม่
เหมือนกับที่ใด

เย็น
ที่พกั
วันที่ 4

เช้า

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารในตัวเมืองปัว
ปัว พาโนราม่า / โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท / โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท หรือเทียบเท่า
แพร่ • วัดพระธาตุช่อแฮ • วัดพระศรีรตั นมหาธาตุวรวิหาร • สักการะพระพุทธชินราช •
กรุงเทพฯ
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านออกเดินทางสู่เมืองแพร่ เพื่อสักการะพระธาตุประจาคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ที่ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุ
ประจาปี เกิด ปี ขาล องค์เจดีย์เป็ นศิลปะเชียงแสน แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม่สิบสองบุด้วยทองจังโก สูง 33

เมตร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ ายและพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ า นอกจากนั้นยังมีหลวง
พ่อช่อแฮประดิษฐานในพระอุโบสถอายุหลายร้ อยปี พระพุทธฌลกนารถบพิตร กรุอัฐิครูบาศรีวิชัย และอีก
มากมาย นับเป็ นสถานที่ท่มี ีความสาคัญทางศาสนาที่สดุ ของจังหวัดแพร่

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จ.แพร่
มุ่ ง หน้ าสู่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก สู่ วัด พระศรี ร ัต นมหาธาตุ ว รวิ ห าร ซึ่ ง ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธชิ น ราช
พระพุทธรูปศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่สร้ างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในสมัยพญาลิไท ถือเป็ นพระพุทธรูปที่มีพระ
พุทธลักษณะที่สวยงามมากที่สุดองค์หนึ่งที่สร้ างในยุคนั้น งามจนพระบาทสมเด็จพระจุมจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
ล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้ นามาประดิษฐานที่วัดในพระนคร แต่ชาวเมืองได้ ขอให้ ไม่ให้ นาไปเนื่องจาก
เป็ นดั่งศูนย์รวมใจของเมือง พระองค์จึงได้ โปรดให้ หล่ อองค์จาลองและประดิษฐานไว้ ณพระอุโบสถ วัด
เบญจมบพิตรดุสติ วนาราม ราชวรวิหาร

22.00 น.

เดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
มุ่งหน้ ากลับสู่กรุงเทพฯ ณ ปั๊ มน้ ามัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

รถ

จานวน

เวลาเดินทาง

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ มีราคาเด็ก

6,999
6,999
7,299
7,299
7,299
7,299
6,999
7,199
7,199
6,999
6,999
7,299
7,299
7,299
7,499
7,299
7,499
7,299
7,299
7,299
7,299

( พฤ ) 30 ก.ค. 63

02 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( พฤ ) 6 ส.ค. 63

09 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( อา ) 9 ส.ค. 63

12 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( พ ) 12 ส.ค. 63

15 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( พฤ ) 13 ส.ค. 63

16 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( พฤ ) 20 ส.ค. 63

23 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( พฤ ) 27 ส.ค. 63

30 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( พฤ ) 3 ก.ย. 63

6 ก.ย. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( พฤ ) 10 ก.ย. 63

13 ก.ย. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( พฤ ) 17 ก.ย. 63

20 ก.ย. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( พฤ ) 24 ก.ย. 63

27 ก.ย. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( พฤ ) 01 ต.ค. 63

04 ต.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( พฤ ) 08 ต.ค. 63

11 ต.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( ศ ) 09 ต.ค. 63

12 ต.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

( ส ) 10 ต.ค. 63

13 ต.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 15 ต.ค. 63

18 ต.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 22 ต.ค. 63

25 ต.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 29 ต.ค. 63

01 พ.ย. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 05 พ.ย. 63

08 พ.ย. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 12 พ.ย. 63

15 พ.ย. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 19 พ.ย. 63

22 พ.ย. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 26 พ.ย. 63

29 พ.ย. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 03 ธ.ค. 63

06 ธ.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 10 ธ.ค. 63

13 ธ.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 17 ธ.ค. 63

20 ธ.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 24 ธ.ค. 63

27 ธ.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

22.00 น.-22.00น.

7,299
7,699
7,699
7,699
7,999

หมายเหตุ : 1 กรุป๊ มี 18 ที่นงั ่ ใช้รถตู ้ V.I.P. 3 คัน แบ่งเป็ นคันละ 6 ที่นงั ่ (ในกรณีมามากกว่า 6 ท่าน
แต่นอ้ ยกว่า 12 ท่าน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกกรุป๊ คันที่ 2 ซึ่งคันที่ 2 ต้องเต็มคันเท่านั้น จึ งจะ
สามารถคอนเฟิ ร์มการเดินทางได้ค่ะ)
**พักเดี่ยวเพิม่ ท่ านละ 2,000บาท การันตีเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ ไป**

อัตราค่าบริการรวม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบ าร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่อนทาการจองหากท่ านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน , รถ
ตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ าโรงแรมที่พัก ,ค่ าธรรมเนียม
เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ

• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน

: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ า มัด จ าตั๋วเครื่ องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
• ในกรณีชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (5-6 ท่ าน) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

➢ ข้ อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะ โควิด 19
1).ต้องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2).ต้องล้างมือบ่ อยๆ และหลีกเลีย่ งในพื้นที่แออัด
3).ต้องปฎิบัติตามกฎ และคาแนะนาของแต่ละพื่นที่ท่องเที่ยว

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่าน
เอง***

