
 

 

 
 



 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินา่น – จงัหวดันา่น – เดอะววิ@กิว่มว่ง – ถนนหมายเลข 3 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– บา้น

สะปนั – จดุชมววิดอบภูคา 1715 – วดัภูเก็ต 

 

06.00 พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำสะดวกในกำรเช็คอนิ 
08.15 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิน่าน โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD172 

09.30 เดนิทำงถงึ สนามบนินา่น จังหวัดน่ำน หลังจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงท่องเทีย่วตำมรำยกำรทัวร ์
 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท้ำ่นไดส้มัผัสกับววิของธรรมชำตขิองเมอืงน่ำนแบบสดุลกูหลููกตำ 
พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรูปตำมอัธยำสยั 

 

 
 

 น ำทำ่นถ่ำยรูป ถนนหมายเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้ำ ปัว-บ่อเกลอื-สนัตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็นทีน่ยิมของ
นักท่องเทีย่วในกำรแวะถำ่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหวำ่งกำรเดนิทำงมำท่องเทีย่วจังหวัดน่ำน 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อ าเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ที่เป็นอกีหนึ่งเสน้ทำงที่เรียกกันว่ำ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึง่อยู่
ท่ำมกลำงธรรมชำตอัินแสนสงบ พรอ้มสัมผัสกับธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อกีทัง้ยังมภีูเขำและตน้ไมป้กคลุมทัง้

พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมมุสงู 
 



 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (1) 

 
น ำท่ำนเดนิทำงถงึ บ่อเกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลอืภูเขำที่มีเพียงแห่ง

เดียวในโลก เดิมมีชื่อเรียกว่ำ “เมืองบ่อ” หมำยถึง เมืองที่มีบ่อเกลือ
สนิเธำวอ์ยู่ในพื้นที่ เป็นบ่อเกลอืที่มีอำยุกว่ำ 800 ปี ท่ำนจะไดส้ัมผัสวถิี

ชำวบำ้น ทีป่ระกอบอำชพีผลติเกลอืภูเขำแบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถเลอืก

ซือ้ผลติภัณฑ์แปรรูปจำกเกลอืได ้เช่น ดอกเกลอื เกลือแกง เกลือสปำ 
ยำสฟัีนเกลอื เป็นตน้ (หมำยเหตุ : งดสำธติวธิีท ำเกลอืในช่วงเทศกำล

เขำ้พรรษำ เนื่องจำกเป็นชว่งฤดฝูนท ำใหไ้ม่สำมำรถตำกเกลอืได)้  
 

น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำตทิี่ บา้นสะปัน ตัง้อยู่ในอ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลือภูเขำประมำณ  9 

กโิลเมตร  เป็นชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ทีตั่ง้อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำตขิองขุนเขำ มลี ำธำรไหลผ่ำน และในชว่งหนำ้ฝนฤดูท ำนำ ยัง
สำมำรถชมววิทวิทัศน์ของนำขำ้วเขยีวขจไีดอ้กีดว้ย เรยีกไดว้ำ่หำกแวะมำเทีย่วบ่อเกลอืภูเขำขับรถเลยไปอกีเพยีงไม่กีน่ำทก็ีจะ

ถงึหมูบ่ำ้นสะปัน เหมำะส ำหรับมำพักผอ่น ปลอ่ยชวีติใหเ้ดนิไปอยำ่งชำ้ ๆ 
 

จำกนัน้น ำทำ่นชม จุดชมววิดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมววิทีส่งูห่ำงจำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอำทติยข์ึน้
และพระอำทติยต์กได ้โดยมรีะยะทำงหำ่งจำกทีท่ ำกำรอทุยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – บอ่เกลอื มองเห็น

ภเูขำสลับซบัซอ้น  
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัภูเก็ต หมำยถงึ วัดบำ้นเก็ตทีอ่ยูบ่นภู หรอื ดอย วัดภเูก็ต เป็นวัดทีม่ภีูมทัิศนแ์ละววิทีส่วยงำมมลีำนชมววิที่

สำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มีเทือกเขำอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ ดำ้นล่ำงมีแม่น ้ำไหลผ่ำน 
ทำงวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผำ่นทอ่ไหลลงไปใหกั้บฝงูปลำได ้

 



 

เย็น บรกิารอาหารค า่ (2) 
ทีพ่กั ฮกั ปวั โฮเทล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ – วดัศรมีงคล (วดักง๋) – อ าเภอเมอืงนา่น – บา้นนากา๋งโตง้ – พระธาตแุชแ่หง้ พระอาราม

หลวง – วดัพระธาตุเขานอ้ย  – ถนนคนเดนิเมอืงนา่น หรอื ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงนา่น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

 
น ำท่ำนเดทิำงสู ่คดัเตอร ์ฟลาวเวอร ์แคมป์ป้ิง เป็นสวนดอกไม ้“ดอกคัตเตอร”์ ในอ ำเภอปัวแห่งแรก ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปชคิๆ 

แบบสดุปัง ท่ำมกลำงสวนดอกไม ้และอำกำศที่บรสิุทธิ ์นอกจำกนัน้ทำงสวนจะมีรำ้นกำแฟใหบ้รกิำร มมีุมที่จัดตกแต่งไวเ้พื่อ
เป็นเซ็ทใหท้่ำนไดถ้่ำยรูป มีลำนน่ังชลิๆ ทัง้นี้ทำงสวนมีกำรผลัดเปลี่ยนดอกไมต้ำมฤดูกำล (หมำยเหตุ:ดอกไมอ้ำจมีกำร

เปลีย่นแปลงขึน้อยูกั่บสภำพอำกำศ และกำรบรหิำรจัดกำรของสวน คัดเตอร ์ฟลำวเวอร ์แคมป์ป้ิง) 

 

 



 

 
 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ เป็นโฮมสเตย ์รำ้นอำหำรที่โด่งดังในอ ำเภอปัว โดยเมนูที่เป็นซกิเนเจอรก็์คอื “พซิ่ำ

เห็ด” นอกจำกจะมอีำหำรและทีพ่ักแลว้ ยังมจีุดในทำ่นไดนั้ง้ชมววิสดุลกูหลููกตำ ดึม่ด ่ำกับบรรยำกำศสโลไลฟ์  

 

 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ วดัศรมีงคล (วดัก๋ง) เป็นวัดเกำ่แก่ที่ไดร้ับพระรำชทำนวสิุงคำมสมีำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ี่มีชือ่ที่สุด
ของวัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋ ภำยในวัดมสีิง่ที่น่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงที่มภีำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลยีนแบบกำรวำดของ

หนำนบัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลือ้ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังทีวั่ดภมูนิทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัดน่ำนโดยบรเิวณ
ลำนชมววิ ทำงวัดไดจั้ดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ำยภำพหลำยจุด รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศไทยๆ ใหพ้ักผ่อนหย่อนใจ มี

ทัศนียภำพทีง่ดงำม มองเห็นทุง่นำเขยีวขจ ีและทวิเขำของดอยภคูำเรยีงรำยสลับซับซอ้น 
 



 

 
 
น ำท่ำนเขำ้สู ่อ าเภอเมอืงน่าน  มสีภำพภูมปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขำ มีภูเขำในเขตอ ำเภอบ่อเกลอื เป็นยอดเขำทีส่งูทีส่ดุใน

จังหวัด คอืมคีวำมสงูถงึ 2,079 เมตร และมดีอยภูคำในเขตอ ำเภอปัว เป็นยอดเขำที่ส ำคัญของจังหวัด มคีวำมสงู 1,980 เมตร 

สว่นพืน้ทีร่ำบจะอยูบ่รเิวณตอนกลำงของจังหวัด และตำมลุ่มน ้ำตำ่ง ๆ แหล่งน ้ำทีส่ ำคัญของจังหวัดคอืแม่น ้ำน่ำน ซึง่มตีน้ก ำเนดิ
ทำงตอนเหนือของจังหวัด แลว้ไหลลงไปยังเขือ่นสริกิติิใ์นจังหวัดอุตรดติถ์ และบรรจบกับแม่น ้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรคเ์ป็น

แมน่ ้ำเจำ้พระยำ 
 

 
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่บา้นนาก๋างโตง้ จุดเช็กอนิสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่ำน มีทัง้คำเฟ่ รำ้นอำหำรและที่พักไวร้องรับ โดยมี

ควำมโดดเด่นอยู่ตรงที่กำรออกแบบสิง่ปลูกสรำ้งต่ำง ๆ ซึง่เนน้กำรใชวั้สดุธรรมชำตทิี่หำไดจ้ำกทอ้งถิน่มำเสรมิเตมิแต่งใหม้ี



 

ควำมทันสมัยสวยงำม กลิน่อำยแบบมนิิมอลผสมญี่ปุ่ นหน่อย ๆ ดูอบอุ่น น่ำพักผ่อน รำยลอ้มไปดว้ยทอ้งไร่ทอ้งนำสีเขียว 
อำกำศเย็นสบำย มจีุดใหน่ั้งเลน่พักผอ่นอยูโ่ดยรอบ 

 

 



 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (4) 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระธาตุแช่แหง้ พระอารามหลวง พระธำตุประจ ำปีเกดิ ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดมิเป็นวัดรำษฎร ์

ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงเมืองน่ำนกับเมืองสุโขทัยในอดีต จำก
พงศำวดำรเมอืงน่ำนกล่ำวว่ำ พระยำกำรเมือง เจำ้นครน่ำนไดอั้ญเชญิพระบรมสำรรีกิธำตุจำก กรุงสโุขทัย (กระดูกขอ้มอืขำ้ง

ซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ 
 



 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระธาตุเขานอ้ย องคพ์ระธำตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึง่อยู่ดำ้นตะวันตกของตัวเมืองน่ำน สรำ้งใน
สมัยเจำ้ปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตุเป็นเจดยีก์่ออฐิถือปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระเกศำ

ธำตุขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไดร้ับกำรบูรณปฏสิังขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจำ้สุรยิพงศผ์รติเดชฯ ระหว่ำงปี พ.ศ. 

2449-2454 โดยช่ำงชำวพม่ำ จำกวัดพระธำตุเขำนอ้ย สำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัวเมอืงน่ำน ปัจจุบันบรเิวณลำน
ชมทวิทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดมมงคลนันทบุรศีรนี่ำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บนฐำนดอกบัวสูง 9 เมตร 

บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนัก 27 บำท 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิเมอืงนา่น 

 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงน่าน หรอื ถนนคนเดนิกาดข่วงเมอืงน่าน เปิดทุกวันศุกร์-อำทติย ์ ตัง้แต่ 17.00 – 

22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหวำ่งลำนข่วงเมอืง หนำ้ศูนยบ์รกิำรนักท่องเทีย่ว ไปถงึสำมแยกถนนจัทรประโชต ิใหท้่ำน
เลอืกซือ้อำหำรมำกมำย มีทัง้อำหำรพื้นเมือง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผำ้พื้นเมือง ของฝำกของที่ระลกึแฮนด์เมดต่ำงๆจำกจังหวัด

น่ำนของไดจ้ำกทีน่ี่ ในรำคำยอ่มเยำ อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ตำมอัธยำศัย 

 
ทีพ่กั ชมนา รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม วดัศรพีนัตนั – วดัมิง่เมอืง – วดัพระธาตชุา้งค า้วรวหิาร – ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล ัน่ทม – เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น – 

วดัภูมนิทร ์– พระอุโบสถจตุรมขุ – สนามบนินา่น – สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภ์ูคำ โดยพญำพันตน้ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนำมผูส้รำ้ง 

คือพญำพันตน้ วหิำรของวัดศรีพันอน้ มีควำมสวยงำมเป็นสง่ำดว้ยสีทองเหลืองอร่ำม และเป็นอีกวัดที่มีจติรกรรมปูนป้ันที่
สวยงำม พญำนำคเจ็ดเศยีรตัง้เด่นเป็นสง่ำเฝ้ำบันได หนำ้วหิำร และภำยในวหิำรชำ่งชำวน่ำน ไดเ้ขยีนภำพลำยเสน้ประวัตขิอง

พระพุทธเจำ้และประวัตกิำรก ำเนดิเมอืงน่ำน มันเป็นภำพเขยีนลำยเสน้ลงสธีรรมชำตสิวยงำมและทรงคณุคำ่อยำ่งยิง่  
 
 



 

 
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยู่ที่ถนนสรุยิพงศ ์เป็นที่ประดษิฐำนเสำหลักเมอืงของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มเีสำหลัก

เมอืงทีเ่ป็นท่อนซงุขนำดใหญ่สองคนโอบ ต่อมำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตัง้ชือ่ว่ำ วัดมิง่เมอืง ตำมชือ่ทีเ่รยีกเสำหลัก
เมืองว่ำ เสำมิง่เมือง ต่อมำปี 2527 ไดม้ีกำรรือ้ถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน โดย

ตกแต่งลำยปูนป้ันทีผ่นังดำ้นนอกของพระอุโบสถ มีควำมสวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมอืตระกลูชำ่งเชยีงแสน มีควำมวจิติร 

งดงำมมำก ภำยในมีภำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของชำวเมอืงน่ำน ฝีมอืชำ่งทอ้งถิน่ยุคปัจจุบัน และในบรเิวณวัด
ยังเป็นที่ ประดษิฐำนเสำหลักเมอืง ซึง่อยู่ในศำลำจตรุมุข ดำ้นหนำ้พระอุโบสถ เสำหลักเมืองสูงประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับ

ดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตรม์ชีือ่ เมตตำ กรุณำ มทุติำ อเุบกขำ 
 

 
 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัพระธาตุช้างค ้าวรวหิาร สรำ้งขึ้นโดยพญำภูเข่ง เจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำน อำยุมำกกว่ำ 600 ปี 

ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดิษฐำนเจดีย์ชำ้งค ้ำ ทรงลังกำ สูง

ตระหง่ำนมีรูปป้ันรูปชำ้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็น
ศลิปะทีน่่ำนรับผำ่นอำณำจักรสโุขทัย มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลักษณ์ 

 



 

จำกนัน้น ำทำ่นแวะถ่ำยรูปกับ ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนำ้พพิธิภัณฑแ์ห่งชำตนิ่ำน พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำตนิ่ำน 
ตัง้อยู่ภำยในคุม้ของอดตีเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ที่มีตน้ลลีำวดขีึน้เป็นแถวเรียงรำย แผ่ขยำยกิง่กำ้น โคง้เขำ้หำกันเป็น

อโุมงค ์
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (6) 
 

 
 

น ำท่ำนน่ังจบิชำกำแฟที่ เฮอืนฮงัต่อ กาแฟน่าน ซึง่เป็นรำ้นกำแฟที่รวมเอำกำแฟจำกแหล่งปลูกต่ำงๆของจังหวัดน่ำนมำไว ้
ทีน่ี่ เป็นรำ้นทีม่ขีนำดใหญบ่รรยำกำศด ีมมีมุใหถ้ำ่ยรูป,มมุใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้ำ่นสมัผัสกับบรรยำกำศสบำยๆ ร่มรืน่ 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ เป็นวัดที่แปลกกว่ำ

วัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวหิำรสรำ้งเป็นอำคำรหลังเดียวกันประตูไมทั้ง้สี่ทิศ 

แกะสลักลวดลำยโดยช่ำงฝีมือลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้ฝำผนังยัง
แสดงถงึชวีติและ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่ำนมำตำมพงศำวดำรของเมือง

น่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระ
ประธำนจตุรพักตร์ นำคสะดุง้ขนำดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไวก้ลำง

ล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศลิปกรไดส้ันนิษฐำนว่ำ เป็นพระอุโบสถ
จตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลำงประดิษฐำน

พระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค ์หันพระพักตรอ์อก ดำ้นประตูทัง้สีท่ศิ หันเบือ้ง

พระปฤษฏำงค ์ชนกันประทับ น่ังบนฐำนชกุช ีเป็นพระพุทธรูปปำงมำรวชิัย ผู ้
ที่ไปชมควำมงำมของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่ำจะเดนิขึน้บันไดทศิใด จะพบพระ

พักตร์ของพระพุทธรูปทุกดำ้น  ภำยในจะมีภำพจติรกรรมฝำผนังชื่อดัง "ปู่
ม่ำนย่ำม่ำน หรือ หนุ่มกระซบิ" ผลงำนของหนำนบัวผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้
สำยไทลือ้ เป็นภำพชำยหญงิคู่หนึง่ก ำลังกระซบิอยู่ และเป็นภำพทีรู่จ้ักกันใน



 

ชือ่ "กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นทีน่ยิมกันในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมำถำ่ยรูปกับภำพจติรกรรมฝำผนังนี้ 
 

น ำทำ่นเดนิทำงซือ้ของฝำก หลังจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินา่น เพือ่เดนิทำงกลับกรุงเทพฯ 
 

19.10 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD179 
20.25 เดนิทำงถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิำพ ... พรอ้มควำมประทับใจ 

 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

01 – 03 พฤษภาคม 2564 9,999 1,500 

02 – 04 พฤษภาคม 2564 9,999 1,500 

 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 9 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
เนือ่งจากพเีรยีดเดนิทางเป็นชว่งเทศกาล อาจมสีถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการปิด หรอืไมส่ามารถเขา้ชมได ้

ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิง์ด หรอืเปลีย่นแปลงรายการโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นหลกั 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้ำหนักสมัภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม / โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม 

 คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 

 น ้ำหนักกระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กก./ทำ่น (กรณีเปลีย่นเป็นสำยกำรบนิอืน่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งซือ้น ้ำหนักกระเป๋ำใตท้อ้งเครือ่งเอง) 

 คำ่รถบัสปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ
 ค่ำอำหำรตำมที่รำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็น

ส ำคัญ 
 ค่ำโรงแรมที่พักระดับมำตรำฐำนตำมที่รำยกำรระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีที่พัก 3 ท่ำน เป็นกำรนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่ำน) ทำง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสมเดมิโดย
ค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 
 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 ค่ำประกันอุบัตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุม้ครอง

สขุภำพกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำอนิเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มนิิบำร์ในหอ้ง รวมถงึ

คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
  ค่ำใชจ้่ำยที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็น

ตน้ 



 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิอืน่ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำ

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลำ 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปี
นัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสำร

กำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิกำรจองกับทำง
บรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไมร่ับยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพื่อท ำเรือ่งขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมดุบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำ

เงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน หรือหักค่ำใชจ่้ำยที่เกดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทำง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ่้ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 

โรงแรมทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
กำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่ำบรกิำรไมว่่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ และ

เวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 
4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของ

ทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ 
ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้  


