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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 17.30น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น  

2  วดัพระธาตุแช่แหง้ - เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น – วดัพระธาตุเขานอ้ย - อุโมงคล์ลีาวด ี- วดั
ภูมนิทร ์- วดัศรพีนัตน้ - ศาลหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง – ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงนา่น  
พกัเมอืงนา่น                                                                 อาหารเชา้ / เทีย่ง /--- 

3 โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า - บอ่เกลอืสนิเธาว ์- จดุชมววิบา้นสะปัน – หยุดเวลา คาเฟ่ - จุดชม
ววิภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - ปัว - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ – เมอืงนา่น  
พกัเมอืงนา่น                                                                 อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 

4 ปัว - แพร ่– วดัพระธาตุช่อแฮ - บา้นเทยีนหอม อุตรดติถ ์- กรุงเทพฯ 
                                                                                    อาหารเชา้/เทีย่ง/--- 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 



                             

 

 
 

วนัแรก         จุดนดัหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - เดนิทางสูจ่งัหวดันา่น 

 
 

17.30 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ที่บริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมบีรกิารแจก

หนา้กากอนามยัและเจลแอลกอฮอล์ท่านละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดนิทางสู่ จงัหวดัน่าน (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ10ชั่วโมง) อสิระใหทุ้กทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่อง      วดัพระธาตุแช่แหง้ - เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น – วดัพระธาตุเขานอ้ย - อุโมงคล์ลีาวด ี- วดัภูมนิทร ์–  

                   วดัศรพีนัตน้ - ศาลหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง – ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น  

                                                                                                                         อาหารเชา้/เทีย่ง /--- 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันา่น แวะจุดพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดทํ้าธุระสว่นตวั 

  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

 น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุ

คู่บา้นคู่เมืองน่าน เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารรกิธาตุที่ไดม้าจากสมัยสุโขทัย องค์พระธาตุบุดว้ย
ทองเหลืองหมดทัง้องค์ เป็นศลิปะการก่อสรา้งที่มีความวจิิตรงดงามมาก มีความเชื่อกันว่าผูท้ี่ไดม้า
สักการะองค์พระธาตุแช่แหง้ จะท าใหช้ีวติอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ การงานเจริญกา้วหนา้ 

อนุโมทนา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เฮอืนฮงัต่อ กาแฟน่าน รา้นกาแฟชื่อดังในเมืองน่าน รา้นใหญ่
บรรยากาศดี มีมุมใหถ้่ายรูป,มุมใหน่ั้งชวิๆ มีกาแฟรสชาตอิร่อย อิสระใหท้่านเลือกซื้อทาน ถ่ายภาพ 
พักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าท่านสู่วดัพระธาตุเขานอ้ย แลนดม์าร์คส าคัญอีกหนึง่แห่งของ
จังหวัดน่าน ตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ยมีองคพ์ระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรเีมืองน่าน พระพุทธรูป

ปางลลีาองคใ์หญ่ตัง้สง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  

บา่ย  น าท่านเดนิทาง อุโมงคล์ลีาวด ีซุม้ตน้ลีลาวดหีรอืตน้ล่ันทมอยู่บรเิวณดา้นหนา้พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตน่ิาน

ทีข่ึน้เป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนด์

มาร์กส าคัญ  ใหท้่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอนิกัน สามารถเดนิเพลินๆ ชมววิทวิทัศน์ตลอดสองฝ่ัง

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

11-14 กุมภาพนัธ ์64 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 36  

25-28 กุมภาพนัธ ์64 3,999 1,500 36  

11-14 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

30เมษายน-3พฤษภาคม  3,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  



                             

ขา้งทาง จากนั้นเดนิทางสู่ วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี 

ความสวยที่แปลกกว่าวัดอื่นของวัดภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสรา้งเป็นอาคารหลัง

เดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วหิาร และ

เจดีย์ ไวใ้นอาคารเดียวกัน ในส่วนจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรอืที่เรยีกกันว่า ฮูปแตม้ ซึง่เขียนขึ้น

ในชว่งทีวั่ดภูมนิทรไ์ดร้ับการบูรณะครัง้ใหญ่ สมัยเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาล

ที ่4) และใชเ้วลาซอ่มนานถงึ 7 ปี ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ทีไ่ดร้ับฉายาว่า ภาพกระซบิรักบรรลอืโลก อาจารย์

สมเจตน์ วมิลเกษม ปราชญ์เมอืงน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอันสุดแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนือเพือ่บรรยาย

ถอ้ยค ากระซบิของปู่ ม่านย่าม่าน อสิระใหท้่านชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝุ่ีน เล่าเรือ่งชาดก ต านาน

พื้นบา้น และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบันทกึเรื่องราวของจังหวัดน่าน ผ่านงาน

จติรกรรม ลงบนผนังสีฝุ่น และบรเิวณรอบๆวัดภูมนิทร ์มีของที่ระลกึ ขนมไทย สนิคา้พื้นบา้นจ าหน่าย

มากมาย จากนั้นน าท่านไปสักการะเสรมิความเป็นสริมิงคลที่ เดนิทางสู ่วดัศรพีนัตน้ สรา้งโดยพญาพัน

ตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภ์ูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชือ่วัดตรงกับ

นามผูส้รา้ง คือพญาพันตน้ บางสมัยเรียกว่า วัดสลพีันตน้ (ค าว่า สล ีหมายถงึ ตน้โพธิ)์ ซ ึง่ในอดีตมีตน้

โพธิใ์หญ่อยู่ดา้นทิศเหนือและทิศใตข้องวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแลว้ วัดศรีพันตน้ไดร้ับ

พระราชทานวสิุงคามสมีาเมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวหิารที่สวยงาม ตัง้เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยับ 

เป็นอกีวัดหนึง่ในจังหวัดน่านที่มจีติรกรรมปูนปั้นทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หนา้

วหิารวัด สทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตา มคีวามสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมชีวีติชวีา ซึง่ปั้นแต่งโดย

ชา่ง ชาวน่านชือ่ นายอนุรักษ์ สมศักดิ ์หรอื "สล่ารง" และภายในวหิารไดม้ีการเขียนภาพลายเสน้ประวัติ

ของพระพุทธเจา้ และประวัติ การก าเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเสน้ลงสี

ธรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่ เดนิทางสู ่เสาหลกัเมอืงน่าน ณ วดัมิง่เมอืง จุดเด่นส าคัญ

ของวัดแห่งน้ี คือลายปูนปั้นทีผ่นังดา้นนอกอุโบสถ ออกแบบโดยชา่งฝีมือจากเชยีงแสน ประณีต งดงาม

มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  นําทุกทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั สมควรแกเ่วลาน าทุกท่านเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สัมผัสวัฒนธรรมพืน้เมอืง 

ถนนคนเดนิ กาดข่วงเมอืงน่าน หนา้วัดภูมนิทร์ ตลาดกลางคืนที่น้ี เปิดแค่ 2วัน ศุกร-์เสาร ์มีของกนิ

ของอร่อยพืน้เมอืงจ านวนมาก ขอแนะน า คอื ขา้วซอยไก ่และ ขนมจีนน ้าเงีย้วจา้ ตน้ต าหรับจากทีน่ี่ เพื่อ

ความสะดวกในการเลอืกทาน ส าหรับมือ้น้ีอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  



                             

ทีพ่กั:  โรงแรมนํา้ทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 

3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 

วนัทีส่าม       โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า - บอ่เกลอืสนิเธาว ์- จุดชมววิบา้นสะปัน – หยุดเวลา คาเฟ่ –  

                    จุดชมววิภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - ปัว - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ – 

                     เมอืงนา่น                                                                            อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น 
 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

(เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู)้ น าท่านเดนิทางสู่ อําเภอบ่อเกลอื อยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 80 

กโิลเมตร แต่เน่ืองจากเสน้ทางเป็นหุบเขาสลับทับซอ้นกันหลายลูก อาจใชเ้วลาในการเดนิทางนานถงึ 2

ชั่วโมง ระหว่างทางจะไดพ้บกับ โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 เสน้ทางจาก

เมอืงน่าน มุ่งหนา้สูอ่ าเภอบ่อเกลือ ระหว่างการเดนิทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับความรูส้กึ เหมือนก าลังน่ังรถ

อยู่บนถนนลอยฟ้า ที่ถูกลอ้มลอบดว้ยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก น าท่านไปชม บ่อเกลอื 

สนิเธาว ์ภูเขาโบราณ ซึง่เป็นอกีหนึ่งไฮไลท์ของอ าเภอบ่อเกลอื ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบ

เขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลือของของคนพื้นเมอืง ส าหรับนักสะสม ที่น่ีก็มีผลติภัณฑพ์ืน้เมือง

ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

จากนั้นไปถ่ายรูปชคิๆ เช็คอนิที่ จุดชมววิบา้นสะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กโิลเมตร 

ชมุชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาต ิผืนป่า และขุนเขา มลี าธารไหลผ่านตลอดสาย ซึง่จุดชมววิจะอยู่บรเิวณ

หนา้วัดบา้นสะปัน เมื่อมองจากมุมสูง จะเห็นเป็นวิวหมู่บา้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุ่งนา กลางหุบเขา 

ทัศนียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก น าท่านเดนิทางสู ่หยุดเวลาคาเฟ่ รา้นกาแฟววิหลักลา้นลอ้มรอบดว้ย

สายหมอกและขนุเขาสลับซับซอ้นทีส่วยงามราวกับภาพวาด อสิระใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมิเครือ่งดืม่รอ้น

เย็นตามอัธยาศัย น าท่านแวะชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หนึ่งในจุดชมววิที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดิน

ทางผ่านถนนสายน้ี ยิง่ถา้ไปชว่งฤดูฝน หรอืปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนาสวยสดุตา น าท่านผ่าน

ชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเสน้ทางที่งดงาม เป็นเสน้ทางจากอ าเภอบ่อ

เกลอื สูอ่ าเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก มุ่งหนา้สู ่อําเภอปัว เมอืงแห่งทุง่นากลางหุบเขา แลนดม์าร์ค

ทีต่อ้งมา น าท่านมาเตมิคาเฟอนิ ถ่ายรูปเช็คอนิที่ รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ ไฮไลท์ที่

พลาดไม่ไดเ้มื่อมาถงึอ าเภอปัว ดา้นหนา้เป็นลําดวนผา้ทอ รา้นจ าหน่ายผา้ทอลายน ้าไหลไทลื้อ และ

สนิคา้ของฝากจากเมอืงน่าน อสิระใหท้่านเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ จบิกาแฟในบรรยากาศไทลื้อตามอัธยาศัย 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงนา่น 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  

 หลงัทานอาหารเย็นนําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั:  โรงแรมนํา้ทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 

3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
 

วนัทีส่ ี ่             ปัว - แพร ่– วดัพระธาตุช่อแฮ - บา้นเทยีนหอม อุตรดติถ ์– กรุงเทพฯ 

                                                                                                             อาหารเชา้/เทีย่ง /-- 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าออกเดนิทางจากอ าเภอปัว มุง่หนา้สูจ่งัหวดัแพร ่ก่อนกลับน าทุกท่านแวะสักการะ ไหวพ้ระ ขอพร ที ่

วดัพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจ าปีขาล (ปีเสือ) อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สทิธิ ์ซ ึง่เป็นวัดเก่าแก่ คู่บา้น คู่

เมอืง ของชาวแพร่ เดนิขึน้บันไดไป จะไดพ้บกับความงดงามขององคพ์ระธาตุ สงูถงึ 33 เมตร ตัง้ประทับ

ตระการตาอยู่กลางฐานบัวคว ่า วัดพระธาตุแห่งน้ีมีสนิคา้พื้นเมืองจ าหน่ายมากมาย ส าหรับท่านใดที่

ตอ้งการผา้มัดยอ้ม ทอสวยๆสักผนื พีส่ามารถหาซือ้ไดจ้ากทีน่ี่ ราคาชาวบา้น คุณภาพสง่ออก  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ผ่านจงัหวดัอุตรดติถ  ์น าท่านแวะ บา้นเทยีนหอม 

พรอ้มรับประทานอาหารกลางวันที่น่ี  ที่น่ีแนะน าใหท้่านลองชมิขนมเคก้รสสม้ รสอร่อย สามารถซื้อ
กลับไปเป็นของฝากได ้นอกจากขนมทานเล่น ยังมสีนิคา้เครือ่งหนังใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 จากนั้นเดนิทางต่อมุ่งหนา้สูก่รุงเทพมหานคร ระยะทาง 500 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6ชั่วโมง) เวลา

โดยประมาณ 22.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

  
*********************** 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามลําดบัการจองพรอ้มชาํระเงนิ 



                             

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบิน

การจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอุณหภูมกิอ่นเดนิทาง 

❖ ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

❖ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• ค่ารถโคช้ปรับอากาศ 

• ค่าบรกิารคนขับรถ และค่าน ้ามัน 

• ค่าทีพ่ัก 2คนื พักหอ้งละ2-3ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเท่า 

กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ หรอื กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่กัของโรงแรมนัน้ๆ 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวกั้บบรษัิท

ประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 

• ค่าใชจ้่ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิชําระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิค่า

มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

 
 



                             

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุสดุวสิัยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 


