
 

 
 

 
 
 



 

DAY1             กรุงเทพฯ  จุดนัดหมาย ป๊ัมน ้ามัน บางจาก                                                               (/-/-) 
20.00น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย ปัม๊น ้ามนับางจาก (ขา้งสมบตัทิวัร ์ตรงขา้มเซน็ทรลัลาดพรา้ว) โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ำกำกอนำมยัแบบผ้ำ 
บริกำรจุดเช็คอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนกำรเดินทำง และมคัคุเทศก์คอยให้ค ำแนะน ำมำตรำกำรกำร
ป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทำง  

                          (พ่นฆ่ำเช้ือยำนพำหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิูพนักงำนคบขบัรถก่อนกำรเดินทำง)  
*กรณุำเผ่ือเวลำในกำรเดินทำงมำยงัจุดนัดหมำย เน่ืองจำกรถออกเดินทำงตำมเวลำ หำกท่ำนมำไม่ทนั ทำงบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ส้ิน 
 
DAY2                อ ำเภอเมืองน่ำน - วดัภมิูนทร ์– พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติน่ำน – วดัพระธำตุช้ำงค ำ้วรวิหำร – วดั 
                           ศรีพนัต้น – วดัม่ิงเมือง – เสำหลกัเมือง – ร้ำนของหวำนป้ำน่ิม – ถนนคนเดิน      (B/L/-) 
เชา้   แวะจุดพกัรถ เพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระส่วนตวั และรบัประทานอาหารเชา้แบบ set box(1) 

น าท่านเดินทางสู่ วดัภูมินทร์ เดิมมีชื่อว่า “วดัพรหมมินทร์” จุดเด่นของวดันี้คือ "พระอุโบสถจตุรมุข” 
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดยีวกนั ใน
ลกัษณะการจ าลองแผนภูมจิกัรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมพีระประธานจตุรทศิปางมารวชิยั 4 
องค์ หนัหน้าออกสู่ประตูทัง้ 4 ทศิ ประดษิฐ์ฐานอยู่ภายใน มเีรื่องเล่ากนัว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุร
ทศิ ให้พยายามสงัเกตหน้าองคพ์ระ 1 ในทัง้สี่ทศิ ซึ่งจะมอียู่เพยีงทศิเดยีวเท่านัน้ ที่หน้าองคพ์ระประธานจะมี
ลกัษณะยิม้แยม้มากกว่าทัง้ 3 ทศิทีเ่หลอื กใ็หก้ราบขอพรยงัทศินัน้แลว้จะไดส้มปรารถนาตามทีต่ัง้ใจ ภาพจติ
กรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพเิศษในวดัภูมนิทร์แห่งนี้ก็คอื ภาพ “กระซิบบนัลือโลก” หรอืภาพ “ปู่ ม่ำน ย่ำ
ม่ำน” ซึง่เป็นค าเรยีกชายผูห้ญงิชาวไทลื้อสมยัโบราณ ในลกัษณะกระซบิสนทนากนั 



 

 จากนัน้ น าท่านสู่ พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติน่ำน เดมิเป็นทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครน่าน เรยีกว่า "หอค า" 
ภายในจดัแสดงศิลปะโบราณวตัถุต่างๆ ประวตัิศาสตร์ และชวีติความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมอืงภาคเหนือ และ
ชาวเขาเผ่าต่างๆ สิง่ส าคญัทีสุ่ดคอื "งาช้างด า" ซึ่งไม่ทราบประวตัคิวามเป็นมา สนันิษฐานว่า เป็นงาขา้งซา้ย 
มสีนี ้าตาลเขม้ไปทางด า งาชา้งด านี้ ถอืเป็นของคู่บา้นคู่เมอืงของจงัหวดัน่าน ดา้นหน้าพพิธิภณัฑ ์มซีุม้ตน้ลลีา
วดทีีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผ่ขยายกิง่ก้านโคง้ โน้มเอยีงเขา้หากนักลายเป็นอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่สวยงาม เรยีก
ไดว้่าเป็นซกิเนอเจอรอ์กี 1 จุดของ จงัหวดัน่าน 

 

 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั(2) ณ ร้ำนอำหำรพ้ืนเมือง บริกำรอำหำรเหนือ เช่นเมนูแกงฮงัเล น ้ำพริก

หนุ่ม เป็นต้น น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธำตุช้ำงค ำ้วรวิหำร เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุไวภ้ายใน 
นับเป็น ปูชนียสถานส าคญั เป็นเจดยีท์ีไ่ดร้บัอทิธพิลทางดา้นศลิปะสุโขทยั ภายในวดัประดษิฐาน เจดยีช์้างค ้า 
ซึง่เป็นศลิปสมยัสุโขทยั อายุประมาณพทุธศตวรรษที ่20 รอบเจดยีม์รีูปป้ันชา้งปูนป้ันเพยีงครึง่ตวั 



 

 
  น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีพนัต้น ตัง้อยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน ด้านทศิ

ตะวนัตกเฉียงใต ้ของเขตเทศบาลเมอืงน่าน สรา้งโดยพญาพนัต้น เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคาภายใน
วดัมวีหิารที่สวยงาม ตัง้เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยบั เป็นอีกวดัหนึ่งในจงัหวดัน่านที่มจีติรกรรมปูนป้ันที่
สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศยีร เฝ้าบนัได หน้าวหิารวดั สทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตา มคีวาม
สวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมชีวีติชวีา ซึ่งป้ันแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรกัษ์ สมศกัดิ ์หรอื "สล่ารง" และ
ภายในวหิารไดม้กีารเขยีนภาพลายเสน้ประวตัขิองพระพุทธเจา้ และประวตั ิการก าเนิด เมอืงน่าน โดยช่างชาว
น่าน เป็นภาพ เขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่ 

  น าท่านเดินทางสู่ วดัม่ิงเมือง ตัง้อยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐาน เสำหลกัเมืองของจงัหวดัน่ำน 
ประวตัขิองวดัมิง่เมอืง คอื เดมิเป็นวดัรา้ง มเีสาหลกัเมอืงทีเ่ป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบทีซ่ากวหิาร 
ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธเิดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวดั ใหม่ ตัง้ชื่อว่า วดัมิง่เมอืง ตามชื่อที่เรยีก
เสาหลกัเมอืงว่า เสามิง่เมอืง ต่อมาปี 2527ไดม้กีารรือ้ถอนและสรา้งอุโบสถหลงัใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมยั
แบบในปัจจุบนั 

 
 น าท่านทานขนมหวาน ณ ร้ำนของหวำนป้ำน่ิม รา้นทีต่อ้งหา้มพลาด ในการมาน่าน โดยเฉพาะบวัลอยไข่

หวานท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือเครื่องดื่มหรือของหวำน ฟรี 1 อย่ำง  
ค ่า เทีย่วชม ถนนคนเดินเมืองน่ำน ถนนแห่งนี้ตัง้อยู่ขา้งๆ วดัภูมนิทร ์จุดเริม่ตน้จะอยู่บรเิวณสีแ่ยกวดัพระธาตุ

ชา้งค ้า บนถนนผากอง ระหว่างลานขว่งเมอืง หน้าศูนยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว ไปถึงสามแยกถนนจทัรประโชต ิ
(เปิดใหบ้รกิารเฉพาะวนัศุกร ์– อาทติย ์เท่านัน้) 

    อิสระอำหำรเยน็เพ่ือควำมสะดวกในกำรท่องเท่ียว  
ทีพ่กั              พกัโรงแรมบ้ำนน่ำน/โรงแรมเวียงแก้ว หรือเทียบเท่ำ (1) 



 

 
DAY3   อ ำเภอเมืองน่ำน – อ ำเภอปัว – อทุยำนแห่งดอยภคูำ - บ่อเกลือสินเธำว ์ - ร้ำนล ำดวนผ้ำทอ  - ร้ำน

กำแฟบ้ำนไทลื้อ  - วดัภเูกต็                                (B/L/D) 
เชา้                 บริกำรอำหำรเช้ำ(3) ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอปัว โดยจะมีกำรเปลีย่นเป็นรถตู้ VIP คนัละ 8-9 ท่ีนัง่ เพื่อควำมสะดวกและ 
 คล่องตวัในกำรเดินทำงท่องเท่ียว  

 น าท่านเดนิทางสู่ ดอยภคูำ เป็นป่าทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ทีม่ที ัง้พชืพรรณและสตัวป่์าทีม่คีวามส าคญัต่อระบบ
นิเวศน์ รวมทัง้เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น ้าหลายสาย เช่น แม่น ้าน่าน ล าน ้าปัว ล าน ้าว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชวีติ
ของชาวจงัหวดัน่าน และยงัมคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตร์ กล่าวคอืเป็นทีเ่ชื่อกนัว่าเทอืกเขาดอยภูคาเป็น
เมืองเก่าของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน แวะสักการะ ศำลเจ้ำพ่อภูคำ บริเวณนี้ย ังมี ต้นภูคา 
Bretschneidera Sinensi พนัธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนานของจนี 
ก่อนจะสญูพนัธุไ์ป และมกีารคน้พบอกีครัง้ในประเทศไทยทีด่อยภูคา จงัหวดัน่าน พนัธุไ์มช้นิดนี้จงึหลงเหลอื
อยู่ในโลกเพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ที่ประเทศไทยในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสชีมพูเป็นช่อสวย สดใส
เฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านัน้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ีบ้นดอยภูคายงัมีทิวทัศน์และ
ธรรมชาตทิีส่วยงามหลายแห่ง 

 
 น าท่านเดนิทางต่อไปยงั บ่อเกลือสินเธำว์  มชีื่อเสยีงในด้านการท าเกลอืบนภูเขาที่ไม่มทีี่ใดเหมอืน เกลอื

สนิเธาว์เพื่อบรโิภคและจ าหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลอืนี้มมีาแต่โบราณและน าไปจ าหน่ายยงักรุง
สุโขทยั เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะน าเกลอืจากบ่อ  
ขึ้นมาต้มท าเกลอืใช่ว่าจะกระท ากนัไดง้่ายๆ ชาวบ้านจะต้องท าพธิเีลี้ยงผเีมอืงและเจ้ารกัษาบ่อเกลอืคอื เจา้
ซางค า กนัก่อน โดยจะท าทุกปีในวนัแรม 8 ค ่าเดอืน 5 หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัว่า "งานแกม้" ในสมยัก่อนเคย
ท ากนัถงึ 7 วนั แต่ปัจจุบนัลดลงมา เหลอืเพยีง 3 วนั เท่านัน้ 



 

 
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั(4) ณ ร้ำนอำหำร 

  น าท่านเดนิทางไปยงั ร้ำนล ำดวนผ้ำทอ  รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทลื้อ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณ ชื่อ
ดงัแห่งปัว  อ าเภอปัวถือว่าเป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทลื้ออยู่มากทีสุ่ดชาวไทลื้อมปีระเพณีและวฒันธรรมเป็นของ
ตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องการแต่งกายแบบพืน้บ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่ง
ของอ าเภอนี้ ผา้ทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแลว้กม็กีารจ าหน่ายเป็นผลติภณัฑช์ุมชน ภายในม ีร้ำนกำแฟบ้ำนไท
ลื้อ เป็นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋  ติดรมินาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทลื้อดัง้เดมิ ให้ท่านอิสระในการเลอืก
ซื้อเครื่องดื่ม และถ่ายภาพ เลอืกซื้อของฝากไดต้ามอทัธยาศยั 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัภเูก็ต เป็นวดัที่อยู่ใน อ.ปัว จ.น่านวดัแห่งนี้ เป็นวดัที่มวีวิทวิทศัน์สวย เนื่องจากตัง้อยู่

บนเนินเขาจงึเหน็ววิในมุมสงู เหน็ววิไดก้วา้ง ลานชมววิของวดัจะเหน็ทุ่งนา รา้นตูบนาไทลื้อ รา้นกาแฟชื่อดงั
ของอ าเภอปัว และล าธารอยู่ดา้นล่าง  ส่วนดา้นหลงัเป็น อุทยานดอยภูคา ในตอนเชา้วดันี้เป็นจุดชมววิ 



 

                          พระอาทติย์ขึน้ มอีุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จติรกรรม ฝาผนังสามมติิ เป็นที่ประดษิฐาน “หลวงพ่อแสนปัว 
หรอื หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่ศกัดิส์ทิธิ ์ผนิพระพกัตร์ไปทางทศิตะวนัออก บรเิวณวดัมตี้นดกิเดยีม ต้นไมห้า
ยาก และเป็นต้นไมแ้ปลก เมื่อมคีนมาสมัผสัทีล่ าต้น ใบที่บรเิวณยอดจะสัน่ไหว คล้ายกบัมลีมพดัผ่าน เป็นที่
สนใจของนักท่องเทีย่ว 

 
เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็(5) ณ ร้ำนอำหำร 
ทีพ่กั  พกัโรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอรท์/ฮกัปัว โฮเทล หรือเทียบเท่ำ (2) 
 
วนัท่ี 4   วดัศรีมงคล – พระบรมธำตุแช่แห้ง – จงัหวดัแพร่ - วดัพระธำตุสุโทนมงคลคีรี – ของฝำกอ.เด่นชยั –

กรงุเทพฯ                       (B/L/-) 
เชา้                 บริกำรอำหำรเช้ำ(6) ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีมงคล (ก๋ง) ตัง้อยู่ที่ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  เป็นวดัเก่าแก่ที่ได้ร ับ
พระราชทานวสิุงคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชีื่อทีสุ่ดของวดันี้คอื หลวงปู่ ก๋ง  ดา้นหลงัวดัมลีาน
ชมววิ ซึง่มทีศันียภาพทีง่ดงาม มองเหน็ทุ่งนาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภูคาเรยีงรายสลบัซบัซอ้น บรเิวณ
นาขา้วมทีี่พกัและร้านกาแฟฮกันน่าน มสีะพานไมไ้ผ่เชื่อมจากตวัวดัสามารถลงไปเดนิเล่นถ่ายภาพได้ โดย
บริเวณลานชมววิ ทางวดัได้จดัท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศ
ไทยๆ ให้พกัผ่อนหย่อนใจ  ภายในวดัมสีิง่ที่น่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดย
เลยีนแบบการวาดของหนานบวัผนั จติรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ดัภูมนิทร์
และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน  รวมถงึพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัส ีซึง่รวมรวมของโบราณต่างๆใหไ้ดช้ม 

 



 

 
 น าท่านเดินทางสู่ พระบรมธำตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของ

ภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รบัอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมี
ลกัษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คอืจะม ีการบุรอบองค์ ด้วยทองจงัโกในส่วน ของทางเดนิ ขึ้นสู่งองค์
พระธาตุนัน้ จะเป็นตวัพญานาค หน้าบนัเหนือประตูทางเขา้ลกัษณะของการป้ัน จะเป็นลายนาคเกี้ยวทีเ่ป็น 
เอกลกัษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมอืและของ ศลิปะ ของจงัหวดัน่านโดยแทจ้รงิ ชาวเมอืงลา้นนามคีวามเชื่อกนั ว่า
การ ไดเ้ดนิทางไปสกัการบูชากราบไหวน้มสัการองคพ์ระธาตุแซ่แหง้ หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัว่า การชูธาตุ 
แล้วนัน้จะท าได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ท าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หน้าที่การงาน
เจรญิกา้วหน้า เป็นตน้ 

 
กลางวนั.          รบัประทำนอำหำรกลำงวนั(7) ณ ร้ำนอำหำร 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธำตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวดัที่สวยงามตามลกัษณะของสถาปัตยกรรมล้านนาแบบ
ผสมผสาน ทีห่ลวงพ่อมนตร ีหรอืทีช่าวบา้นเรยีกว่า ครูบาน้อย เจา้อาวาสวดั ไดจ้ าลองรูปแบบมาจาก 



 

                          วดัส าคญัๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นไดแ้ก่ พม่า จนี และลาว โดยเลอืกเอาจุดเด่น ของแต่ละแห่งมา
รวบรวมไวท้ีว่ดันี้  เป็นการผสมผสานทีล่งตวั ท าใหม้ลีกัษณะต่างจากวดัทัว่ไป นอกจากจะน าเอาสุดยอดงาน
ด้านพุทธศลิป์ ของล้านนา ที่มชีื่อเสยีงมารวมกนัไว้ที่เดยีวแล้ว ยงัระดมช่างฝีมอืชัน้ยอดทีเ่รยีกว่า"สล่า"ของ
ภาคเหนือมาร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยมีหลวงพ่อมนตรีควบคุม ออกแบบ และลงมือก่อสร้างด้วย
ตวัเอง 

 
จากนัน้ แวะซื้อของฝาก จาก อ ำเภอเด่นชยั ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ตามอทัธยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

01.00น.   เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

ร้ำนอำหำร  รำยกำรอำหำรและกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์และเพ่ือควำมปลอดภยัของผู้เดินทำงเป็นส ำคญั 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

อตัรำค่ำบริกำร 

 
**ไม่มีรำคำเดก็ รำคำน้ีไม่รวมค่ำทิป** 
   
เอกสำรประกอบกำรเดินทำง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง 

***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
ข้อส ำคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 400 บาท  
- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลิกกำรเดินทำง โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 7 

วนัก่อนกำรเดินทำง  

วนัท่ีเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ 
รำคำเสริมเตียง 
พกั 3 คน ท่ำนละ 

รำคำ 
พกัเด่ียว เพ่ิม 

10 – 13 ตุลำคม 63 6,999 6,999 1,500 
22 – 25 ตุลำคม 63 6,999 6,999 1,500 

12 – 15 พฤศจิกำยน 63 5,999 5,999 1,500 

19 – 22 พฤศจิกำยน 63 5,999 5,999 1,500 

26 – 29 พฤศจิกำยน 63 5,999 5,999 1,500 

04 – 07 ธนัวำคม 63 6,999 6,999 1,500 

10 – 13 ธนัวำคม 63 6,999 6,999 1,500 

17 – 20 ธนัวำคม 63 5,999 5,999 1,500 

30 ธนัวำคม 63 – 02 มกรำคม 64 7,999 7,999 1,500 

31 ธนัวำคม 63 – 03 มกรำคม 64 7,999 7,999 1,500 



 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม  

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิ

ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภำพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าทีพ่กัจ านวน 2 คนื ตามโปรแกรม  



 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

 
เง่ือนไขกำรจอง 

- มดัจ าท่านละ 2,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนั
ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่
ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า 
กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ ำนวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านได ้ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งกต็าม 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
หมำยเหตุ  
- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมอืง 

สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ 
(ถา้ม)ี ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคุมของทาง
บรษิทั  



 

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนั
เดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้
แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- -ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อท าการ
ยนืยนัทกุครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้  

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่า่นเริม่จองทวัร ์ 
- กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อน

ใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมากอ่น เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

**เมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทวัรใ์ห้กบัทำงบริษทัฯ แล้วทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่ำน ท่ีมอบควำมไว้วำงใจ ให้เรำบริกำร ** 

 


