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วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 ปัม๊น ้ามนัปตท.วภิาวด ี– จ.น่าน - - - 
2 จ.น่าน - พระธาตุแชแ่หง้ - สดุกองด ีคาเฟ่ – วดัพระธาตุเขาน้อย –  ซุม้ลลีา

วด ีวดัภูมนิทร ์– วดัศรพีนัตน้ – วดัมิง่เมอืง - ถนนคนเดนิน่าน 
/ / - 

3 บ่อเกลอื – ถนนลอยฟ้า 1081 – บ่อเกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปัน  
จุดชมววิภคูา1715 อ าเภอปัว – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัภูเกต็ –วดัศรมีงคล 

/ / / 

4 จ.น่าน - จ. แพร่ – วดัพระธาตุซ่อแฮ – บา้นเทยีนหอม อุตรดติถ ์- กรุงเทพฯ / - - 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

12 - 15 พฤศจิกายน 2563 5,488.- 1,500.- 9 

19 - 22 พฤศจิกายน 2563 (วนัหยดุพิเศษ) 5,888.- 1,500.- 9 

26 - 29 พฤศจิกายน 2563 5,888.- 1,500.- 9 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 (วนัพ่อแห่งชาติ) 5,888.- 1,500.- 9 

10 – 13  ธนัวาคม 2563 (วนัรฐัธรรมนูญ) 5,888.- 1,500.- 9 

17 - 20 ธนัวาคม 2563  5,888.- 1,500.- 9 

24 - 27 ธนัวาคม 2563  5,888.- 1,500.- 9 

25 - 28 ธนัวาคม 2563 5,888.- 1,500.- 9 

7 - 10 มกราคม 2564 5,888.- 1,500.- 9 

14 - 17 มกราคม 2564 5,888.- 1,500.- 9 

21 - 24 มกราคม 2564 5,888.- 1,500.- 9 

28 - 31 มกราคม 2564 5,888.- 1,500.- 9 

4 - 7 กมุภาพนัธ ์2564 5,888.- 1,500.- 9 

11 - 14 กมุภาพนัธ ์2564 5,888.- 1,500.- 9 
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วนัแรก   ปัม๊น ้ามนัปตท.วิภาวดี – จ.น่าน 
 
21.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัพบ ณ ปัม้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง

บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ทา่น ก่อนขึน้รถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิ
รา่งกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

22.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่จ.น่าน ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชม.) ระหวา่งทางใหท้า่นพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง (6 ท่านขึน้ไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 

วนัท่ีสอง   จ.น่าน - พระธาตแุช่แห้ง - สดุกองดี คาเฟ่ – วดัพระธาตเุขาน้อย –  ซุ้มลีลาวดี  
 วดัภมิูนทร ์– วดัศรีพนัต้น – วดัม่ิงเมือง - ถนนคนเดินน่าน  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  มือ้ท่ี 1 

น าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงของชาวน่าน สนันิษฐานว่าม ีอายุ
ราว 600 ปี เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารริกธาตุที่ได้มาจากสมยัสุโขทยั องค์พระธาตุบุด้วย
ทองเหลอืงหมดทัง้องค ์เป็นศลิปะการก่อสรา้งทีม่คีวามวจิติรงดงามมาก มคีวามเชือ่กนัวา่ผูท้ีไ่ดม้า
สกัการะองคพ์ระธาตุแชแ่ห้ง หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัวา่ การชธูาตุ แลว้นัน้จะท าไดร้บั อานิสงค์
อย่างแรงกล้า ท าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงาน
เจรญิกา้วหน้า เป็นตน้  
น าท่านเดนิทางสู่ สุดกองดีคาเฟ่ เป็นคาเฟ่รมิน ้าน่าน อยู่ในตวัเมอืงน่านสามารถ จบิชา กาแฟ 
เตมิความหวานได ้นอกจากนี้ยงัมเีมนูอาหารกม็ใีหเ้ลอืกสรรมากมาย พรอ้มธรรมชาตริอบดา้น ที่
สวยงาม อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้เครือ่งดืม่หรอืถ่ายรปูเชค็อนิสวยๆตามอธัยาศยั  
น าท่านสู่ วดัพระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คส าคญัอกีหนึ่งแห่งของจงัหวดัน่าน  เป็นวดัราษฎร์ 
องค์พระธาตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวนัตกของตวัเมอืงน่าน สรา้งในสมยัเจา้ปู่
แขง็ เมื่อปี พ.ศ. 2030 มอีงค์พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรศีรเีมอืงน่าน พระพุทธรูปปางลลีา
องคใ์หญ่ตัง้สงา่งามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยสดงดงาม 

 

18 - 21 กมุภาพนัธ ์2564 5,888.- 1,500.- 9 

25 - 28 กมุภาพนัธ ์2564 (วนัมาฆบูชา) 6,488.- 1,500.- 9 

4 - 7  มีนาคม 2564 5,888.- 1,500.- 9 

11 – 14 มีนาคม 2564 5,888.- 1,500.- 9 

18 – 21 มีนาคม 2564 5,888.- 1,500.- 9 

25 – 28 มีนาคม 2564 5,488.- 1,500.- 9 
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เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 2 
บา่ย น าท่านเดนิทาง  ซุ้มลีลาวดี เรยีงกนัเป็นแนวยาว ใหท้่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศยั ถอืเป็นอกีจุด

หนึ่งที่ไม่ควรพลาด จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัภมิูนทร ์เดมิชื่อ วดัพรหมมนิทร์ เป็นวดัหลวง
เก่าแก่ มอีายุกว่า 400 ปี ความสวยทีแ่ปลกกว่าวดัอื่นของวดัภูมนิทร ์คอื เป็นพระอุโบสถและพระ
วหิารสร้างเป็นอาคารหลงัเดยีวกนั เป็นทรงจตัุรมุข สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นด้วยเอกลกัษณ์
เฉพาะ ทีร่วมเอาโบสถ ์วหิาร และเจดยี ์ไวใ้นอาคารเดยีวกนั ในส่วนจติรกรรมฝาผนงัภายในวหิาร
หรือที่เรียกกันว่า ฮูปแต้ม ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงที่วดัภูมินทร์ได้รบัการบูรณะครัง้ใหญ่ สมยัเจ้า
อนนัตวรฤทธเิดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมยัรชักาลที ่4) และใชเ้วลาซ่อมนานถงึ 7 ปี ภาพปู่ ม่าน
ย่าม่าน ทีไ่ดร้บัฉายาว่า ภาพกระซบิรกับรรลอืโลก อาจารยส์มเจตน์ วมิลเกษม ปราชญ์เมอืงน่าน 
ไดแ้ต่งค ากลอนอนัสุดแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถอ้ยค ากระซบิของปู่ ม่านย่าม่าน 
อสิระใหท้่านชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น เล่าเรื่องชาดก ต านานพืน้บา้น และความเป็นอยู่
ของชาวน่านในอดตี เสมอืนเป็นการบนัทกึเรื่องราวของจังหวดัน่าน ผ่านงานจติรกรรม ลงบนผนงั
สฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆวดัภูมนิทร ์มขีองทีร่ะลกึ ขนมไทย สนิคา้พืน้บา้นจ าหน่ายมากมา         

น าท่านเดนิทางไปสกัการะเสรมิความเป็นสริมิงคลที ่วดัศรีพนัต้น ตัง้อยู่ที ่ถนนเจา้ฟ้า ต าบลใน
เวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ดา้นทศิตะวนัตกเฉียง
ใต ้ของเขตเทศบาลเมอืงน่าน สรา้งโดยพญาพนัตน้ เจา้ผู้
ครองนครน่าน แห่งราชวงศภ์ูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง 
พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชื่อวดัตรงกบันามผู้สร้าง คือพญา
พนัตน้ บางสมยัเรยีกวา่ วดัสลพีนัตน้ (ค าวา่ สล ีหมายถงึ 
ต้นโพธิ)์ ภายในวดัมวีหิารที่สวยงาม ตัง้เด่นเป็นสง่ามสีี
ทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่ งในจังหวัดน่านที่มี
จติรกรรมปูนปั้นทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจด็เศยีร 
เฝ้าบนัได หน้าวหิารวดั สทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตา มคีวามสวยงามมาก   ดูอ่อนโยนมี
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ชวีติชวีา ซึง่ปัน้แต่งโดยช่าง ชาวน่านชือ่ นายอนุรกัษ์ สมศกัดิ ์หรอื "สล่ารง" และภายในวหิารไดม้ี
การเขยีนภาพลายเสน้ประวตัขิองพระพุทธเจา้ และประวตั ิการก าเนิด เมอืงน่าน โดยช่างชาวน่าน 
เป็นภาพ เขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคุณคา่อย่างยิง่ 
น าท่านเดินทางสู่ วดัม่ิงเมือง ตัง้อยู่ที่ถนนสุรยิพงศ์ 
เป็นทีป่ระดษิฐานเสาหลกัเมอืงของจงัหวดัน่าน ประวตัิ
ของวดัมิง่เมอืง คอื เดมิเป็นวดัร้าง มเีสาหลกัเมอืงที่
เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบทีซ่ากวหิาร ใน
ราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธเิดช เจ้าครองนครน่าน
สถาปนาวดัใหม่ ตัง้ชื่อว่า วดัมิง่เมอืง ตามชื่อที่เรยีก
เสาหลกัเมอืงว่า เสามิง่เมอืง ต่อมาปี 2527ไดม้กีารรือ้
ถอนและสรา้งอุโบสถหลงัใหม่เป็นแบบลา้นนาร่วมสมยั
แบบในปัจจุบนัจุดเด่นส าคญัของวดัแห่งนี้ คอืลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดย
ชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงามมาก 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั   
 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า  ถนนคนเดนิเมอืงน่าน แห่งนี้ตัง้อยูข่า้งๆ วดัภูมนิทร ์ 

เปิดทุกศุกร-์อาทติย ์ตัง้แต่ 17.00 – 22.00 น. มขีองกนิของอรอ่ยพืน้เมอืงจ านวนมาก ขอแนะน า 
คอื ขา้วซอยไก่ และ ขนมจนีน ้าเงีย้วจา้ ตน้ต าหรบัจากทีน่ี่ 

ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั น ้าทองน่าน หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

วนัท่ีสาม   บอ่เกลือ – ถนนลอยฟ้า 1081 – บอ่เกลือสินเธาว ์– จดุชมวิวบา้นสะปัน - จดุชมวิวภคูา1715 
อ าเภอปัว – ร้านกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัภเูกต็ –วดัศรีมงคล(วดัก๋ง)  

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั มือ้ท่ี 3 
น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอบ่อเกลือ เป็นอ าเภอเล็ก ๆ ของจงัหวดัน่านอยู่ห่างจากตวัเมอืงน่าน
ประมาณ 80 กโิลเมตร เป็นสถานที่ที่มปีระวตัศิาสตร์ยาวนาน โดยมสีถานที่ส าคญัคอื บ่อเกลือ
สินเธาว ์ซึ่งชาวบ้านยงัคงท าแบบดัง้เดมิมาจนถงึ
ปัจจุบนั อีกทัง้ในพื้นที่อ าเภอบ่อเกลือ ชาวบ้านก็
ยงัคงใช้ชวีติเรยีบง่าย มลี าน ้ามางไหลผ่าน พร้อม
ทัง้โอบลอ้มไปดว้ยขุนเขา แต่เนื่องจากเสน้ทางเป็น
หุบเขาสลบัทบัซ้อนกนัหลายลูก อาจใชเ้วลาในการ
เดนิทางนานถึง 2ชัว่โมง ระหว่างทางจะได้พบกบั 
ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 เสน้ทาง
จากเมอืงน่าน มุ่งหน้าสูอ่ าเภอบ่อเกลอื ระหว่างการ
เดนิทาง ท่านจะได้สมัผสักบัความรูส้กึ เหมอืนก าลงั
นัง่รถอยู่บนถนนลอยฟ้า ที่ถูกล้อมลอบด้วยภูเขา 
ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก เดินทางถึง บ่อ
เกลือ สินเธาว ์เดมิทบี่อเกลอืมชีื่อว่า “เมอืงบ่อ”  มี
เรื่องเล่าสบืต่อกนัมาว่า ในอดตีกาลเมอืงบ่อแห่งนี้
เป็นชุมชนขนาดใหญ่และภายในพืน้ทีร่อบๆ นี้เคยมี
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บ่อน ้าเกลอืสนิเธาวม์ากถงึ 9 บ่อดว้ยกนั ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลอืกลางหุบเขา ท่านจะไดเ้หน็
กระบวนการท าเกลอืของของคนพืน้เมอืง ส าหรบันักสะสม ทีน่ี่กม็ผีลติภณัฑพ์ืน้เมอืงใหเ้ลอืกซื้อ
มากมาย จากนัน้ไปถ่ายรูปเชค็อนิที่ จุดชมวิวบ้านสะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลอืภูเขาประมาณ 9 
กโิลเมตร ชุมชนเลก็ๆ ท่ามกลางธรรมชาต ิผนืป่า และขุนเขา มลี าธารไหลผ่านตลอดสาย ซึ่งจุด
ชมววิจะอยูบ่รเิวณหน้าวดับา้นสะปัน เมือ่มองจากมุมสงู จะเหน็เป็นววิหมูบ่า้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุ่ง
นา กลางหุบเขา ทศันียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 4 
 น าท่านแวะชมววิสวยๆ ณ จดุชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมววิทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อเดนิทางผ่านถนน

สายนี้ ยิง่ถา้ไปช่วงฤดฝูน หรอืปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้หน็หมอกหนาสวยสุดตา น าท่านเดนิทางสู่ 
อ าเภอปัว เมอืงแห่งทุ่งนากลางหุบเขา แลนดม์ารค์ทีต่อ้งมา  

 น าท่านเดนิทางสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถงึอ าเภอปัว ดื่มกาแฟ แล
บรรยากาศนาขา้ว ผสมผสานกบัวฒันธรรมไทลื้อดัง้เดมิ  น าท่านเสรมิสริมิงคลที่ วดัภเูกต็ วดั
ตัง้อยู่ในหมู่บา้นเกต็ และอยู่บนบนเนินเขา ซึง่ชาวเหนือจะเรยีกเขาว่า “ดอย หรอื ภู” ส่งผลใหว้ดั
แห่งนี้มชีื่อว่าภูเกต็ โดยตัง้ชื่อตามภูมทิีต่ ัง้อยู่ ไฮไลทข์องวดันี้อยู่ทีล่านของโบสถ์ เมื่อมองออกไป 
จะเหน็เป็นววิทุ่งนาเขยีวขจ ีโอบล้อมโดยทวิเขาน้อยใหญ่  จากนัน้เดนิทางสู่ วดัศรีมงคล (ก๋ง) 
เป็นวดัเก่าแก่ทีไ่ดร้บัพระราชทานวสิุงคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆท์ีม่ชีื่อทีสุ่ดของวดันี้คอื 
หลวงปู่ ก๋ง ดา้นหลงัวดัมลีานชมววิ ซึง่มทีศันียภาพทีง่ดงาม มองเหน็ทุง่นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของ
ดอยภูคาเรยีงรายสลบัซบัซ้อน โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวดัได้จดัท าเป็นซุ้มและจุดชมววิให้
ถ่ายภาพหลายจุด ภายในวดัมสีิง่ทีน่่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนังดงาม โดย
เลยีนแบบการวาดของหนานบวัผนั จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังที่
วดัภูมนิทร์และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน รวมถึงพพิธิภณัฑ์มงคลธรรมรงัส ีซึ่งรวมรวมของ
โบราณต่างใหไ้ดช้ม บรรยากาศโดยรอบของวดั เน้นตกแต่งแบบไทยลา้นนา อนุรกัษ์ของเก่าแก่ใน
อดตี ด้านหน้ายงัเป็นที่ตัง้ของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮอืนมะเก่า ภายในบ้านมขีา้วของเครื่องใช้
โบราณ สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพได ้ 

 
เยน็    บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 5 
ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั ฮกัปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
วนัท่ีส่ี  จ.น่าน - จ. แพร่ – วดัพระธาตซุ่อแฮ – บา้นเทียนหอม อตุรดิตถ ์- กรงุเทพฯ 
 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั มือ้ท่ี 6 

น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัแพร่ เพือ่ใหท้่านสกัการะ ขอพร 
ณ วดัพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจ าปีขาล (ปีเสอื) อีก
หน่ึงสถานที่ศักดิส์ ิทธิ ์ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมือง 
 ของชาวแพร่ เดนิขึ้นบนัไดไป จะได้พบกบัความงดงาม
ขององคพ์ระธาตุ  สู งถึ ง  3 3  เ มตร  ตั ้ง ป ร ะทับ
ตระการตาอยู่กลางฐานบวัคว ่า วดัพระธาตุแห่งนี้มสีนิค้า
พืน้เมอืงจ าหน่ายมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ 
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 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบั ระหว่างทาง ผ่าน จงัหวดัอตุรดิตถ ์น าท่านแวะ บ้านเทียน
หอม แนะน าใหท้่านลองชมิขนมเคก้รสสม้ รสอร่อย สามารถซื้อกลบัไปเป็นของฝากได ้นอกจาก
ขนมทานเล่น ยงัมสีนิคา้เครือ่งหนงัใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศยั  

เท่ียง  อิสระอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั   
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ระหวา่งทางใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั และแวะ
เขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง 

22.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทาง 
❖ ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
❖ การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
❖ มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณา
แจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ    ***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอายุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
✓ คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
✓ ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง) 
✓ บรกิารน ้าดืม่  วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
✓ มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถงึ สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
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× คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× คา่ทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุม่เกนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 700 บาท 
× คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 %  

 
เงื่อนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิชน่ คา่โรงแรม คา่มดัจ ารา้นอาหาร และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ  ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 
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- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 


