
 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

วนัแรก ปัม้น ำ้มนั ปตท วภิำวดขีำออก 

 
19.30 พรอ้มกันที ่ปัม้น ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ตรงขา้มมหาลัยหอการคา้ไทย ไกดน์ าเทีย่วคอยใหก้ารตอ้นรับแกท่า่น 

20.00 ออกเดนิทางสู ่จงัหวดันำ่น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง วดัพระธำตุเขำน้อย – พระธำตุแช่แห้ง – เฮอืนฮงัต่อ – วดัศรพีนัตนั – วดัมิง่เมอืง – วดัพระธำตุช้ำงค ำ้

วรวหิำร – ซุม้ตน้ลลีำวดหีรอืตน้ล ัน่ทม – โบรำณสถำนวดันอ้ย – วดัภูมนิทร ์– ถนนคนเดนิเมอืงนำ่น 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ โจก๊/ขำ้วตม้  

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธำตุเขำนอ้ย องคพ์ระธาตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ย ซึง่อยู่ดา้นตะวันตกของตัวเมืองน่าน 
สรา้งในสมัยเจา้ปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธาตุเป็นเจดยีก์อ่อฐิถือปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่าผสมลา้นนา ภายใน

บรรจุพระเกศาธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดร้ับการบูรณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจา้สุรยิพงศผ์รติ
เดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยชา่งชาวพม่า จากวัดพระธาตุเขานอ้ย สามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัว

เมืองน่าน ปัจจุบันบรเิวณลานชมทวิทัศน์ ประดษิฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรศีรนี่าน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปาง

ประทานพร บนฐานดอกบัวสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท 
 

 
 
น าท่านเดนิทางสู่ พระธำตุแช่แหง้ พระอำรำมหลวง พระธาตุประจ าปีเกดิ ปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย) เดมิเป็นวัด

ราษฎร ์ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสมัพันธ ์ระหว่างเมอืงน่านกับเมอืงสโุขทัยในอดตี 

จากพงศาวดารเมอืงน่านกล่าวว่า พระยาการเมอืง เจา้นครน่านไดอั้ญเชญิพระบรมสารรีกิธาตุจาก กรุงสุโขทัย (กระดูก
ขอ้มอืขา้งซา้ย) มาประดษิฐานไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ 

 



 

 

 

 

 
 

น าท่านเช็คอนิจบิชากาแฟที ่เฮอืนฮงัตอ่ กำแฟน่ำน ซึง่เป็นรา้นกาแฟที่รวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆของจังหวัด
น่านมาไวท้ีน่ี่ เป็นรา้นที่มขีนาดใหญ่บรรยากาศด ีมมีุมใหถ้่ายรูป,มุมใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้่านสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ 

ร่มรืน่ 
 

 



 

 

 

 

 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัศรพีนัตนั แห่งราชวงศภ์คูา โดยพญาพันตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน เป็นผูส้รา้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนาม

ผูส้รา้ง คอืพญาพันตน้ วหิารของวัดศรพีันอน้ มคีวามสวยงามเป็นสง่าดว้ยสทีองเหลอืงอร่าม และเป็นอกีวัดทีม่จีติรกรรม
ปูนป้ันที่สวยงาม พญานาคเจ็ดเศียรตัง้เด่นเป็นสง่าเฝ้าบันได หนา้วหิาร และภายในวหิารช่างชาวน่าน ไดเ้ขียนภาพ

ลายเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจา้และประวัตกิารก าเนิดเมืองน่าน มันเป็นภาพเขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและ
ทรงคณุคา่อยา่งยิง่  
 

 
 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยู่ที่ถนนสุรยิพงศ ์เป็นที่ประดษิฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน เดมิเป็นวัดรา้ง มี
เสาหลักเมอืงทีเ่ป็นท่อนซงุขนาดใหญ่สองคนโอบ ต่อมาเจา้ครองนครน่านสถาปนาวัดใหม่ตัง้ชือ่ว่า วัดมิง่เมอืง ตามชือ่

ทีเ่รยีกเสาหลักเมืองว่า เสามิง่เมือง ต่อมาปี 2527 ไดม้กีารรือ้ถอนและสรา้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมัย
แบบในปัจจุบัน โดยตกแต่งลายปูนป้ันทีผ่นังดา้นนอกของพระอุโบสถ มคีวามสวยงามวจิติรบรรจงมาก เป็นฝีมอืตระกูล

ชา่งเชยีงแสน มีความวจิติร งดงามมาก ภายในมภีาพจติรกรรมฝาผนังแสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของชาวเมืองน่าน ฝีมอืชา่ง

ทอ้งถิน่ยุคปัจจุบัน และในบรเิวณวัดยังเป็นที ่ประดษิฐานเสาหลักเมอืง ซึง่อยู่ในศาลาจตุรมุข ดา้นหนา้พระอุโบสถ เสา
หลักเมืองสงูประมาณ 3 เมตร ฐานประดับดว้ยไมแ้กะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตรม์ชีือ่ 

เมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา 



 

 

 

 

 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธำตุชำ้งค ำ้วรวหิำร สรา้งขึน้โดยพญาภูเข่ง เจา้ผูค้รองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี 

ประกอบดว้ยวหิารขนาดใหญ ่ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ภายในวัดยังประดษิฐานเจดยีช์า้งค ้า ทรงลังกา สงู
ตระหง่านมรีูปป้ันรูปชา้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมอืนฐานรองรับไวด้า้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก 

เป็นศลิปะทีน่่านรับผา่นอาณาจักรสโุขทัย มคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 

 

จากนัน้น าท่านแวะถา่ยรูปกับ ซุม้ตน้ลลีำวดหีรอืตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนา้

พพิธิภัณฑแ์หง่ชาตนิ่าน พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตนิ่าน ตัง้อยูภ่ายในคุม้ของ

อดตีเจา้ผูค้รองนครน่าน (หอค า) ทีม่ตีน้ลลีาวดขีึน้เป็นแถวเรยีงราย แผข่ยาย

กิง่กา้น โคง้เขา้หากันเป็นอโุมงค ์

น าท่านชม โบรำณสถำนวดัน้อย หรือ วัดนอ้ย เป็นวัดขนาดเล็กที่สุดใน

จังหวัดน่าน ตัง้อยู่ภายในพพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิใตต้น้โพธิ ์มีต านานเล่า
ขานกันมาว่า พระเจา้สรุยิพงษ์ผรติเดช เจา้ผูค้รองนครน่าน องคท์ี ่63 ไดก้ราบ

บังคมทูลถึงจ านวนวัดในเมืองน่านต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่5 แตป่รากฏวา่นับจ านวนเกนิไป 1 วัด ดว้ยความซือ่สตัยจ์งึ

ไดส้รา้งวัดนอ้ยแห่งนี้ โดยใหช้า่งพืน้เมอืงน่านกอ่สรา้งวัดตรงโคนตน้โพธิห์นา้

หอค าหรอืวังทีพ่ระองคป์ระทับเพือ่ใหค้รบตามจ านวน คนทีม่าสกัการะมักจะขอ
เรือ่งความซือ่สตัย ์

 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ เป็นวัดทีแ่ปลกกวา่วัด

อื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสรา้งเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไมทั้ ้งสี่ทิศ 

แกะสลักลวดลายโดยชา่งฝีมอืลา้นนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดง
ถึงชีวติและ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน 

ความงามของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธาน
จตรุพักตร ์นาคสะดุง้ขนาดใหญแ่หแ่หนพระอุโบสถเทนิไวก้ลางล าตัวนาค พระ

อุโบสถจตุรมุขนี้กรมศลิปกรไดส้ันนิษฐานว่า เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรก
ของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลางประดษิฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ ่

4 องค์ หันพระพักตร์ออก ดา้นประตูทัง้สี่ทศิ หันเบื้องพระปฤษฏางค ์ชนกัน

ประทับ น่ังบนฐานชุกช ีเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัย ผูท้ี่ไปชมความงามของ 
พระอุโบสถนี้ไม่ว่าจะเดนิขึน้บันไดทศิใด จะพบพระพักตรข์องพระพุทธรูปทุก

ดา้น  ภายในจะมภีาพจติรกรรมฝาผนังชือ่ดัง "ปู่ ม่านย่าม่าน หรอื หนุ่มกระซบิ" 
ผลงานของหนานบัวผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สายไทลือ้ เป็นภาพชายหญงิคู่หนึง่

ก าลังกระซบิอยู ่และเป็นภาพทีรู่จ้ักกันในชือ่ "กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นที่
นยิมกนัในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมาถา่ยรูปกับภาพจติรกรรมฝาผนังนี้ 

 

เย็น อสิระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว 
 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงน่ำน หรือ ถนนคนเดนิกำดข่วงเมืองน่ำน เปิดทุกวันศุกร์-อาทติย์  ตัง้แต ่
17.00 – 22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผากอง ระหวา่งลานขว่งเมอืง หนา้ศนูยบ์รกิารนักท่องเทีย่ว ไปถงึสามแยกถนนจัทร

ประโชต ิใหท้่านเลอืกซือ้อาหารมากมาย มทัีง้อาหารพืน้เมอืง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผา้พืน้เมอืง ของฝากของทีร่ะลกึแฮนด์

เมดตา่งๆจากจงัหวัดน่านของไดจ้ากทีน่ี่ ในราคายอ่มเยา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอธัยาศัย 
 

ทีพ่กั ลลีำวด ีรสีอรท์ / น ำ้ทอง นำ่น หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

 
 



 

 

 

 

วนัทีส่ำม เดอะววิ กิว่ม่วง – ถนนหมำยเลข 3 – บำ้นสะปัน – บอ่เกลอื – จุดชมววิ 1715 – วดัภูเก็ต – โกโก ้วอลเล ่คำ

เฟ่ 

 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคาเฟ่บนเชงิเขา ใหท้า่นไดส้มัผัสกับววิของธรรมชาตขิองเมอืงน่านแบบสดุลกู

หลูกูตา พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาสัย 
 

 

 
 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อ ำเภอปัว โดยใชเ้สน้ทางถนนหมายเลข 1256 ทีเ่ป็นอกีหนึง่เสน้ทางทีเ่รยีกกันว่า “ถนนลอยฟ้า” ซึง่
อยูท่่ามกลางธรรมชาตอัินแสนสงบ พรอ้มสมัผัสกับธรรมชาตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทาง อกีทัง้ยังมภีูเขาและตน้ไมป้ก

คลมุทัง้พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ากภาพมมุสงู 

 
 น าทา่นถ่ายรูป ถนนหมำยเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลอื-สนัตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทางทีส่วยงาม และเป็นทีน่ยิม

ของนักท่องเทีย่วในการแวะถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหวา่งการเดนิทางมาท่องเทีย่วจังหวัดน่าน 
 



 

 

 

 

 
 

น าท่านสมัผัสบรรยากาศธรรมชาตทิี ่บำ้นสะปัน ตัง้อยูใ่นอ าเภอบอ่เกลอื จังหวัด

น่าน  ห่างจากบ่อเกลอืภูเขาประมาณ  9 กโิลเมตร  เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ 
ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตขิองขุนเขา มีล าธารไหลผ่าน และในชว่งหนา้ฝนฤดู

ท านา ยังสามารถชมววิทวิทัศน์ของนาขา้วเขยีวขจไีดอ้กีดว้ย เรยีกไดว้่าหากแวะ

มาเทีย่วบ่อเกลอืภูเขาขับรถเลยไปอกีเพยีงไม่กีน่าทีก็จะถงึหมู่บา้นสะปัน เหมาะ
ส าหรับมาพักผอ่น ปลอ่ยชวีติใหเ้ดนิไปอยา่งชา้ ๆ 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั  

 

น าท่านเดนิทางถงึ บ่อเกลอืสนิเธำวโ์บรำณ เกลอืภูเขาที่มีเพียงแห่งเดยีวใน
โลก เดมิมีชือ่เรยีกว่า “เมืองบ่อ” หมายถงึ เมืองที่มีบ่อเกลอืสนิเธาวอ์ยู่ในพื้นที ่

เป็นบ่อเกลอืที่มีอายุกว่า 800 ปี ท่านจะไดส้ัมผัสวถิีชาวบา้น ที่ประกอบอาชพี
ผลติเกลอืภูเขาแบบโบราณ ท่านสามารถเลอืกซือ้ผลติภัณฑ์แปรรูปจากเกลอืได ้เช่น ดอกเกลอื เกลอืแกง เกลอืสปา 

ยาสีฟันเกลือ เป็นตน้ (หมายเหตุ : งดสาธติวธิีท าเกลือในชว่งเทศกาลเขา้พรรษา เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนท าใหไ้ม่

สามารถตากเกลอืได)้  
 

จากนัน้น าท่านชม จุดชมววิดอยภูคำ 1715 จุดแวะพักชมววิที่สูงห่างจากระดับน ้าทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระ
อาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์กได ้โดยมรีะยะทางห่างจากที่ท าการอุทยานแห่งชาตดิอยภูคา 8 กโิลเมตร เสน้ทาง ปัว – 

บอ่เกลอื มองเห็นภเูขาสลับซบัซอ้น  
 



 

 

 

 

 
 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัภูเก็ต หมายถงึ วัดบา้นเก็ตทีอ่ยูบ่นภ ูหรอื ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดทีม่ภีมูทัิศน์และววิทีส่วยงามมลีาน
ชมววิที่สามารถมองไดก้วา้งถงึ 180 องศา สามารถเห็นววิทุ่งนาแลว้มีเทือกเขาอุทยานแห่งชาตดิอยภูคา ดา้นล่างมี

แมน่ ้าไหลผา่น ทางวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทาน สามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบน ผา่นทอ่ไหลลงไปใหกั้บฝงูปลาได ้
 

 



 

 

 

 

 
น าท่านเช็คอนิ โกโก ้วอลเล ่คำเฟ่ เป็นคาเฟ่ทีม่คีวามพเิศษตรงนี้ ทางรา้นปลูกโกโกเ้อง มเีมนูใหล้องทานหลากหลาย
เมนูโกโก ้สายโกโกห้า้มพลาด นอกจากนี้คาเฟ่ยังมจุีดถ่ายรูปมากมายใหไ้ดเ้ซลฟ่ีเช็คอนิชคิๆอกีดว้ย และถอืเป็นคาเฟ่

ชือ่ดังของปัวเลยทเีดยีว 
 

เย็น บรกิำรอำหำรค ำ่  

ทีพ่กั ฮกั ปวั โฮเทล หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่ รำ้นกำแฟบำ้นไทลือ้ – ล ำดวนผำ้ทอ – วดัศรมีงคล (กง๋) – บำ้นนำกำงโตง้ - กรงุเทพฯ 

  

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 

จากนัน้น าท่านเขา้สู ่รำ้นกำแฟบำ้นไทลือ้ รา้นกาแฟชือ่ดังของจังหวัดน่าน อยู่บรเิวณใกล ้ล ำดวนผำ้ทอ รา้นขายผา้

พืน้บา้นที่มขีองที่ระลกึและผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณต่างๆ ส าหรับโซนรา้นกาแฟสไตลข์องชมุชนชาวไท
ลือ้ผสมลา้นนา ภายในรา้นมเีรอืนไมเ้กา่ทีจ่ัดโชวเ์ครื่องไมเ้ครือ่งมอืเกา่แกข่องชาวไทลือ้มาประดับตกแตง่สวยงาม จะมี

มุมน่ังจบิกาแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลังคาจาก สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทุ่งนา สามารถเลอืกน่ังชลิๆ บรรยากาศอัน
เงยีบสงบไดต้ามอัธยาศัย 

 

 
 
น าท่านเขา้สู ่วดัศรมีงคล (วดัก๋ง) เป็นวัดเกา่แกท่ีไ่ดร้ับพระราชทานวสิงุคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชี ือ่

ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋ ภายในวัดมีสิง่ทีน่่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงที่มภีาพจติรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลยีนแบบ
การวาดของหนานบัวผัน จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังที่วัดภูมนิทรแ์ละวัดหนองบัวของ

จังหวัดน่านโดยบรเิวณลานชมววิ ทางวัดไดจั้ดท าเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศ
ไทยๆ ใหพ้ักผอ่นหยอ่นใจ มทัีศนียภาพทีง่ดงาม มองเห็นทุง่นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลับซับซอ้น 



 

 

 

 

 
 
น าท่านเดนิทางสู ่บำ้นนำก๋ำงโตง้ จุดเช็กอนิสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่าน มีทัง้คาเฟ่ รา้นอาหารและที่พักไวร้องรับ 

โดยมคีวามโดดเดน่อยูต่รงทีก่ารออกแบบสิง่ปลูกสรา้งตา่ง ๆ ซึง่เนน้การใชวั้สดธุรรมชาตทิีห่าไดจ้ากทอ้งถิน่มาเสรมิเตมิ
แต่งใหม้คีวามทันสมัยสวยงาม กลิน่อายแบบมนิมิอลผสมญีปุ่่ นหน่อย ๆ ดูอบอุ่น น่าพักผ่อน รายลอ้มไปดว้ยทอ้งไร่ทอ้ง

นาสเีขยีว อากาศเย็นสบาย มจีุดใหน่ั้งเลน่พักผอ่นอยูโ่ดยรอบ 

 

 
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั  
  

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ  

21.00 (เวลาโดยประมาณ) เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 



 

 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

23 – 26 กนัยำยน 2564 7,599 1,500 

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2564 7,599 1,500 

07 – 10 ตลุำคม 2564 7,599 1,500 

14 – 17 ตลุำคม 2564 7,599 1,500 

22 – 25 ตลุำคม 2564 
(วนัปิยมหำรำช) 

8,599 2,000 

28 – 31 ตลุำคม 2564 7,599 1,500 

04 – 07 พฤศจกิำยน 2564 7,599 1,500 

11 – 14 พฤศจกิำยน 2564 7,599 1,500 

18 – 21 พฤศจกิำยน 2564 7,599 1,500 

25 – 28 พฤศจกิำยน 2564 7,599 1,500 

03 – 06 ธนัวำคม 2564 
(วนัพอ่แหง่ชำต)ิ 

8,599 2,000 

09 – 12 ธนัวำคม 2564 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

8,599 2,000 

16 – 19 ธนัวำคม 2564 7,599 1,500 

23 – 26 ธนัวำคม 2564 8,599 2,500 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2565 
(วนัปีใหม)่ 

9,599 2,500 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2565 
(วนัปีใหม)่ 

9,599 2,500 

**ไมม่วีนัเดนิทำงทีท่ำ่นตอ้งกำรโปรดตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่พือ่ท ำกรุป๊สว่นตวั** 

 

* กรณีพกั 3 ทำ่น/หอ้ง ทำงโรงแรมจะเสรมิเตยีงแลว้แตแ่ตล่ะมำตรำฐำนของทีพ่กัแตล่ะคนื* 
** รำคำทวัรน์ีส้ ำหรบันกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเทำ่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำตมิคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 500 บำท/ทำ่น ** 

 

***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 300 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 



 

 

 

 

กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวนข ัน้ต ำ่ 6 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสำรไมค่รบตำมจ ำนวนดงักลำ่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

 
***เนือ่งดว้ยสถำนทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรำ้นคำ้บำงแหง่อำจจะยงัไมส่ำมำรถเปิดใหบ้รกิำรได*้** 

**ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถำนทีด่งักลำ่ว อนัมำจำกเหตสุุดวสิยั** 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน หรอื พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิท 

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
  ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่ง

เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
  ค่าใชจ่้ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ 

เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
  คา่ทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 
1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำค่ำทวัร ์เป็นจ ำนวน 3,000 บำทต่อท่ำน พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน 

เพือ่ส ำรองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ตอ้งช ำระเงนิค่ำบรกิำรส่วนทีเ่หลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วนั กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ที่ช าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ 

ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบรกิาร หรือค่าใชจ่้ายที่

จ าเป็นอืน่ๆ  
** ในกรณีทีว่นัเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก ่ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 
 



 

 

 

 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสว่น
ใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

6. เงื่อนไขการเดนิทาง ระเบียบ ขอ้จ ากัดการเดนิทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้นี้
นักทอ่งเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบัิตติามเงือ่นไขของจังหวัดนัน้ๆ 

 
 


