


 

วนัแรก ปั	มนํ	ามนั ปตท. วภิาวดขีาออก ฝั�งตรงขา้มมหาวทิยาลยัหอการคา้ – อําเภอปวั จงัหวดันา่น 

 
20.00 น. พรอ้มกนั ณ ปั�มนํ�ามัน ปตท. วภิาวดขีาออก  

 
21.00 น. นําทา่นออกเดนิทางสู ่อําเภอปวั จงัหวดันา่น เป็นจังหวดัเล็กๆตดิชายแดน ไทย-ลาว แหลง่ทอ่งเที'ยวสว่นใหญ่จะเป็นการ

ทอ่งเที'ยวทางศลิปวัฒนธรรม เชน่ โบราณสถาน วดั พระธาต ุซึ'งเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทลื�อ-ลา้นนา รวมทั �งม ีภาพเขยีน
ฝาผนัง และแหลง่ทอ่งเที'ยวทางธรรมชาต ิ(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 11 ชั'วโมง) 

 

วนัที�สอง จงัหวดัน่าน – ปัว – วดัภูเก็ต – คาเฟ่ กาแฟไทลื	อ – ถนนโคง้เลข 3 ถนนหมายเลข 1081 – บ่อเกลอืสนิเธาว ์
โบราณ – จดุชมววิ 1715 อุทยานแหง่ชาตดิอยภูคา – ปวั 

 
เชา้ พรอ้มบรกิารอาหารเชา้ SET BOX ขา้วเหนยีวหมู (1) 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัภูเก็ต หมายถงึ วดับา้นเก็ตที'อยูบ่นภ ูหรอื ดอย วดัภเูก็ต เป็นวดัที'มภีูมทิศันแ์ละววิที'สวยงามมลีานชม
ววิที'สามารถมองไดก้วา้งถงึ 180 องศา สามารถเห็นววิทุง่นาแลว้มเีทอืกเขาอทุยานแห่งชาตดิอยภคูา ดา้นลา่งมแีมนํ่�าไหล
ผา่น ทางวดัไดจั้ดใหเ้ป็นเขตอภัยทาน สามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบน ผา่นทอ่ไหลลงไปใหก้ับฝงูปลาได ้
 

 
 



จากนั�นนําท่านเขา้สู ่รา้นกาแฟบา้นไทลื	อ รา้นกาแฟชื'อดังของจังหวัดน่าน เป็นสว่นหนึ'งของรา้น ลําดวนผา้ทอ รา้นขาย
ผา้พื�นบา้นที'มขีองที'ระลกึและผา้ทอไทลื�อ ผา้ทอนํ�าไหล ลายโบราณตา่งๆ สําหรับโซนรา้นกาแฟสไตลข์องชมุชนชาวไท
ลื�อผสมลา้นนา ภายในรา้นมเีรอืนไมเ้กา่ที'จัดโชวเ์ครื'องไมเ้ครื'องมอืเกา่แกข่องชาวไทลื�อมาประดบัตกแตง่สวยงาม จะมมีุม
นั'งจบิกาแฟเป็นกระทอ่มมุงดว้ยหลงัคาจาก สามารถมองเห็นววิทวิทศัน์ทุง่นา สามารถเลอืกนั'งชลิๆ บรรยากาศอันเงยีบสงบ
ไดต้ามอธัยาศยั 
 
จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่อําเภอบอ่เกลอื โดยใชเ้สน้ทางถนนหมายเลข 1081 ชว่งหลักกโิลเมตรที' 38-39 ถนนชว่งนี�จะ
โคง้เป็นเลข 3 เป็นการสรา้งถนนที'ลัดลาะตามแนวธรรมชาตขิองเสน้ทางนี� หนึ'งเสน้ทางที'สวยงาม และเป็นที'นิยมของ
นักทอ่งเที'ยวในการแวะถา่ยรูป 
 

 
 
เดนิทางถงึ บอ่เกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลอืภูเขาที'มเีพยีงแห่งเดยีวในโลก เดมิมชีื'อเรยีกวา่ “เมอืงบอ่” หมายถงึ เมอืงที'มี
บอ่เกลอืสนิเธาวอ์ยู่ในพื�นที' เป็นบอ่เกลอืที'มอีายุกวา่ 800 ปี ทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีาวบา้น ที'ประกอบอาชพีผลติเกลอืภูเขา
แบบโบราณ ท่านสามารถเลอืกซื�อผลติภัณฑแ์ปรรูปจากเกลอืได ้เชน่ ดอกเกลอื เกลอืแกง เกลอืสปา ยาสฟัีนเกลอื เป็น
ตน้ (หมายเหต ุ: งดสาธติวธิทํีาเกลอืในชว่งเทศกาลเขา้พรรษา เนื'องจากเป็นชว่งฤดฝูนทําใหไ้มส่ามารถตากเกลอืได)้ 
 



 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั (2) 

 
จากนั�นนําทา่นชม จุดชมววิ 1715 จุดแวะพักชมววิที'สงูห่างจากระดับนํ�าทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทติยข์ึ�นและ
พระอาทติยต์กได ้โดยมรีะยะทางห่างจากที'ทําการอทุยานแหง่ชาตดิอยภูคา 8 กโิลเมตร เสน้ทาง ปัว – บอ่เกลอื มองเห็น
ภเูขาสลบัซบัซอ้น 
 

 



นําทา่นเดนิทางสู ่อําเภอปวั โดยใชเ้สน้ทางถนนหมายเลข 1256 ที'เป็นอกีหนึ'งเสน้ทางที'เรยีกกนัวา่ “ถนนลอยฟ้า” ซึ'งอยู่
ทา่มกลางธรรมชาตอิันแสนสงบ พรอ้มสมัผัสกับธรรมชาตแิบบเต็มอิ'มตลอดทั �งเสน้ทาง อกีทั �งยังมภีูเขาและตน้ไมป้กคลุม
ทั �งพื�นที' ซึ'งเห็นไดจ้ากภาพมมุสงู 
 

เย็น บรกิารอาหารคํ�า (3) 
 
ที�พกั ฮกัปวั โฮเทล หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม  วดัศรมีงคล (กง๋) – เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น – พระธาตุแช่แหง้ – วดัศรพีนัตนั – วดัมิ�งเมอืง – ซุม้ ตน้ลลีาวด ี–
วดัพระธาตชุา้งคํ 	าวรวหิาร – วดัภูมนิทร ์– วดัพระธาตเุขานอ้ย – ถนนคนเดนิเมอืงนา่น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 
 

นําท่านเขา้สู ่วดัศรมีงคล (กง๋) เป็นวัดเกา่แกท่ี'ไดรั้บพระราชทานวสิงุคามสมีาตั �งแตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ี'มชี ื'อที'สดุ
ของวัดนี�คอื หลวงปู่ ก๋ง ภายในวัดมสี ิ'งที'น่าสนใจ ทั �งวหิารหลวงที'มภีาพจติรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลยีนแบบการวาด
ของหนานบวัผัน จติรกรชาวน่านเชื�อสายไทลื�อ ซึ'งวาดภาพจติรกรรมฝาผนังที'วดัภมูนิทรแ์ละวัดหนองบวัของจังหวดัน่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวัดไดจั้ดทําเป็นซุม้และจุดชมววิ
ใหถ้่ายภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให ้
พักผ่อนหย่อนใจ มทีัศนียภาพที'งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขยีว
ขจ ีและทวิเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลับซบัซอ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเขา้สู ่อําเภอเมอืงนา่น  มสีภาพภมูปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขา มภีเูขาในเขตอําเภอบอ่เกลอื เป็นยอดเขาที'สงูที'สดุ
ในจังหวดั คอืมคีวามสงูถงึ 2,079 เมตร และมดีอยภคูาในเขตอําเภอปัว เป็นยอดเขาที'สําคัญของจังหวัด มคีวามสงู 1,980 
เมตร สว่นพื�นที'ราบจะอยู่บรเิวณตอนกลางของจังหวดั และตามลุม่นํ�าตา่ง ๆ แหลง่นํ�าที'สําคัญของจังหวดัคอืแมนํ่�าน่าน ซึ'ง
มตีน้กําเนิดทางตอนเหนือของจังหวัด แลว้ไหลลงไปยังเขื'อนสริกิติ ิOในจังหวัดอุตรดติถ ์และบรรจบกับแม่นํ�าปิงที'จังหวัด
นครสวรรคเ์ป็นแมนํ่�าเจา้พระยา 
 
นําทา่นนั'งจบิชากาแฟที' เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น ซึ'งเป็นรา้นกาแฟที'รวมเอากาแฟจากแหลง่ปลกูตา่งๆของจังหวัดน่านมา
ไวท้ี'นี' เป็นรา้นที'มขีนาดใหญบ่รรยากาศด ีมมีมุใหถ้า่ยรูป,มมุใหนั้'งชลิๆเยอะ ใหท้า่นสมัผัสกบับรรยากาศสบายๆ ร่มรื'น 
 

 
 
 
 
 
 

 



นําทา่นเดนิทางสู ่พระธาตุแช่แหง้ พระอารามหลวง พระธาตปุระจําปีเกดิ ปีเถาะ (ปีนักษัตรกระตา่ย) เดมิเป็นวัดราษฎร ์
ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดตี จาก
พงศาวดารเมอืงน่านกล่าววา่ พระยาการเมอืง เจา้นครน่านไดอ้ัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตุจาก กรุงสโุขทัย (กระดกูขอ้มอื
ขา้งซา้ย) มาประดษิฐานไวท้ี'ดอยภเูพยีงแชแ่หง้ 
 

 
 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัศรพีนัตนั แห่งราชวงศภ์ูคา โดยพญาพันตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน เป็นผูส้รา้ง ซึ'งชื'อวัดตรงกับนาม
ผูส้รา้ง คอืพญาพันตน้ วหิารของวดัศรพัีนอน้ มคีวามสวยงามเป็นสงา่ดว้ยสทีองเหลอืงอร่าม และเป็นอกีวดัที'มจีติรกรรมปนู
ปั�นที'สวยงาม พญานาคเจ็ดเศยีรตั �งเด่นเป็นสง่าเฝ้าบันได หนา้วหิาร และภายในวหิารชา่งชาวน่าน ไดเ้ขยีนภาพลายเสน้
ประวัตขิองพระพุทธเจา้และประวัตกิารกําเนิดเมอืงน่าน มันเป็นภาพเขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่า
อยา่งยิ'ง 
 



 
 

 
 
 
จากนั�นนําท่านแวะถ่ายรูปกับ ซุ้มตน้ลลีาวดหีรอื
ต้นล ั�นทม บริเวณหนา้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน 
พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตน่ิาน ตั �งอยู่ภายในคุม้ของ
อดตีเจา้ผูค้รองนครน่าน (หอคํา) ที'มตีน้ลลีาวดขีึ�น
เป็นแถวเรียงราย แผ่ขยายกิ'งกา้น โคง้เขา้หากัน
เป็นอโุมงค ์
 

 
 
 
 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั (5) 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัมิ�งเมอืง ตั �งอยู่ที'ถนนสรุยิพงศ ์เป็นที'ประดษิฐานเสาหลักเมอืงของจังหวัดน่าน เดมิเป็นวัดรา้ง มเีสา
หลักเมอืงที'เป็นทอ่นซงุขนาดใหญ่สองคนโอบ ตอ่มาเจา้ครองนครน่านสถาปนาวัดใหม่ตั �งชื'อวา่ วัดมิ'งเมอืง ตามชื'อที'เรยีก
เสาหลักเมืองว่า เสามิ'งเมือง ต่อมาปี 2527 ไดม้ีการรื�อถอนและสรา้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมัยแบบใน
ปัจจุบัน โดยตกแต่งลายปูนปั�นที'ผนังดา้นนอกของพระอุโบสถ มคีวามสวยงามวจิติรบรรจงมาก เป็นฝีมอืตระกลูชา่งเชยีง
แสน มคีวามวจิติร งดงามมาก ภายในมภีาพจติรกรรมฝาผนังแสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของชาวเมอืงน่าน ฝีมอืช่างทอ้งถิ'นยุค
ปัจจุบัน และในบรเิวณวัดยังเป็นที' ประดษิฐานเสาหลักเมอืง ซึ'งอยู่ในศาลาจตุรมุข ดา้นหนา้พระอโุบสถ เสาหลักเมอืงสงู
ประมาณ 3 เมตร ฐานประดับดว้ยไมแ้กะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มชี ื'อ เมตตา กรุณา 
มทุติา อเุบกขา 
 



 
 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุช้างคํ 	าวรวหิาร สรา้งขึ�นโดยพญาภูเข่ง เจา้ผูค้รองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี 
ประกอบดว้ยวหิารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ภายในวัดยังประดษิฐานเจดยีช์า้งคํ�า ทรงลังกา สงู
ตระหงา่นมรีูปปั�นรูปชา้งครึ'งตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมอืนฐานรองรับไวด้า้นละ 6 เชอืก รวมทั �งหมด 24 เชอืก เป็น
ศลิปะที'น่านรับผา่นอาณาจักรสโุขทัย มคีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ 
 



 
 
นําท่านเดนิทางสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชื'อ "วัดพรหมมนิทร"์ เป็นวัดที'แปลกกวา่วัดอื'น ๆ คอื โบสถแ์ละวหิารสรา้งเป็นอาคาร
หลังเดยีวกันประตูไมท้ั �งสี'ทศิ แกะสลักลวดลายโดยชา่งฝีมอืลา้นนาสวยงามมาก นอกจากนี�ฝาผนังยังแสดงถงึชวีติและ 
วัฒนธรรมของยุคสมัยที'ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน ความงามของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรง
จตุรมุข พระประธานจตุรพักตร ์นาคสะดุง้ขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทนิไวก้ลางลําตัวนาค พระอุโบสถจตุรมุขนี�กรม
ศลิปกรไดส้นันษิฐานวา่ เป็นพระอโุบสถจตรุมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระอโุบสถ ตรงใจกลางประดษิฐานพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก ดา้นประตูทั �งสี'ทศิ หันเบื�องพระปฤษฏางค์ ชนกันประทับ นั'งบนฐานชุกช ีเป็น
พระพุทธรูปปางมารวชิยั ผูท้ี'ไปชมความงามของ พระอโุบสถนี�ไมว่า่จะเดนิขึ�นบันไดทศิใด จะพบพระพักตรข์องพระพุทธรูป
ทกุดา้น 
 

 



 
 
 
 
ภายในจะมีภาพจติรกรรมฝาผนังชื'อดัง "ปู่ ม่านย่าม่าน 
หรือ หนุ่มกระซิบ" ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกร
ทอ้งถิ'นเชื�อสายไทลื�อ เป็นภาพชายหญิงคู่หนึ'งกําลัง
กระซิบอยู่ และเป็นภาพที'รู จั้กกันในชื'อ "กระซิบรัก
บนัลอืโลก" และเป็นที'นยิมกันในหมู่นักทอ่งเที'ยวที'ตอ้ง
มาถา่ยรูปกบัภาพจติรกรรมฝาผนังนี� 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตุเขานอ้ย องคพ์ระธาตตุั �งอยู่บนยอดดอยเขานอ้ย ซึ'งอยู่ดา้นตะวนัตกของตัวเมอืงน่าน สรา้ง
ในสมัยเจา้ปู่ แข็ง เมื'อปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธาตเุป็นเจดยีก์อ่อฐิถอืปนูทั �งองค ์เป็นศลิปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตขุององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดรั้บการบรูณปฏสิงัขรณ์ครั �งใหญ่ในสมัยพระเจา้สรุยิพงศผ์รติเดชฯ ระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2449-2454 โดยชา่งชาวพม่า จากวัดพระธาตเุขานอ้ย สามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัวเมอืงน่าน ปัจจบุัน
บริเวณลานชมทวิทัศน์ ประดษิฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ'งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐาน
ดอกบวัสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศาทําจากทองคําหนัก 27 บาท 

 

 
 



เย็น อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิเมอืงนา่น 
 

จากนั�นนําท่านเขา้สู ่ถนนคนเดนิเมอืงนา่น หรอื ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงน่าน เปิดทกุวันศกุร-์อาทติย ์ ตั �งแต่ 17.00 
– 22.00 น. ตั �งอยู่บนบนถนนผากอง ระหวา่งลานข่วงเมอืง หนา้ศนูยบ์รกิารนักทอ่งเที'ยว ไปถงึสามแยกถนนจัทรประโชต ิ
ใหท้่านเลอืกซื�ออาหารมากมาย มทีั �งอาหารพื�นเมอืง ผักผลไม ้หรอืเสื�อผา้พื�นเมอืง ของฝากของที'ระลกึแฮนดเ์มดต่างๆ
จากจังหวดัน่านของไดจ้ากที'นี' ในราคายอ่มเยา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอธัยาศยั 

 
ที�พกั โรงแรมนํ	าทองนา่น หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�ส ี� จงัหวดันา่น – วดัพระธาตชุอ่แฮ จงัหวดัแพร ่– กรุงเทพฯ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
 

จากนั�นนําท่านเขา้สูจั่งหวัดแพร่ เพื'อใหท้่านสกัการะขอพร ณ วดัพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง วัดศักดิOสทิธิOเกา่แก่
คูบ่า้นคู่เมอืงจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตปุระจําปีเกดิของผูท้ี'เกดิปีขาล สําหรับชื'อพระธาตชุอ่แฮนั�นมคีวามเชื'อดั �งเดมิ
วา่ ขนุลัวะอา้ยกอ้มไดนํ้าผา้แพรมาถวายพระพุทธเจา้ และตอ่มาชาวบา้นไดนํ้าผา้แพรชั �นดทีอจากสบิสองปันนามาผูกบชูา
พระธาต ุคําวา่ชอ่แฮ จงึหมายถงึ “ชอ่แพร” นั'นเอง พระธาตชุอ่แฮ ซึ'งพบวา่เขยีนเป็นอักษรธรรมวา่ "ชอ่แฮ" และ "ชอ่แร" 
ซึ'งอา่นวา่ "ชอ่แฮ" ทั �งสองอยา่งนั�นมคีวามหมายวา่ “ธงสามเหลี'ยมทําดว้ยแพร” 
 

 
 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั (7) 

 
20.30 น. เดนิทางถงึ ปัHมนํ	ามนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) โดยสวสัดภิาพ 
 

** ขอขอบพระคณุที�เลอืกใชบ้รกิาร ** 



◌้

◌ั

◌ิ ◌้

 ◌ั 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้ง 2-3 ทา่น พกัเดี�ยวเพิ�ม 

03 – 06 กนัยายน 2563 4,999 1,500 

10 – 13 ตลุาคม 2563 4,999 1,500 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 
(วนัพอ่) 4,999 1,500 

10 – 13 ธนัวาคม 2563 
(วนัวนัคลา้ยสวรรคต ร.๙) 4,999 1,500 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 5,999 2,000 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 6,999 2,000 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 6,999 2,000 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะทําการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ั	น * 

 
** ราคาทวัรน์ี	สําหรบันกัทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่น ั	น นกัทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั	งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวนข ั	นตํ�า 25 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถบสั กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบ

ตามจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิSในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

อตัราคา่บรกิารนี	รวม 
� คา่รถบสัปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที'ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
� คา่เขา้ชมสถานที'ตา่งๆ ตามรายการระบ ุ
� คา่อาหารตามที'รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการปรับเปลี'ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น
สาํคญั 
� ค่าโรงแรมที'พักระดับมาตราฐานตามที'รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที'โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple 
วา่ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิO ในการปรับเปลี'ยนโรงแรมที'พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม
เดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 
� คา่จา้งไกดนํ์าเที'ยวคอยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื'อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ'มเพื'อคุม้ครอง
สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที'เป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราคา่บรกิารนี	ไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที'ระบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหาร เครื'องดื'มที'สั'งเพิ'มนอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที'ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
�  คา่ใชจ้่ายที'เพิ'มขึ�นของนักทอ่งเที'ยวที'มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ
อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี'ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอื'น 
เป็นตน้ 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ'ม 7% และภาษีหัก ณ ที'จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
�  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยว ทา่นละ 400 บาท  
 
 
 



เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมดัจําคา่ทวัร ์เป็นจํานวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มสําเนาบตัรประชาชน เพื�อ

สํารองที�น ั�ง 
2. กทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืท ั	งหมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที'ยว

หรอืเอเจนซี'ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อื
วา่นักทอ่งเที'ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที'รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที'นักท่องเที'ยวหรือเอเจนซี'ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื'อนการเดนิทาง นักท่องเที'ยวหรือเอเจนซี'(ผูม้ ีช ื'อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที'บรษัิทอยา่งใดอย่างหนึ'งเพื'อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที'ยวหรอืเอเจนซี'ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที'ยวหรอืเอเจนซี' (ผูม้ชี ื'อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที'บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ'งเพื'อทําเรื'องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที'
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื'อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ขึ�นไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน หรอืหักคา่ใชจ้่ายที'เกดิขึ�นตามจรงิ ** ในกรณีที�วนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที'จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมที'พัก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที'ทอ่งเที'ยว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยที'จําเป็นอื'นๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ี'ชาํระแลว้ทั �งหมด 

 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื'อการทอ่งเที'ยวเทา่นั�น 
2. ทัวร์นี�เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที'ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั �งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการเปลี'ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื'อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัที'เดนิทางจรงิของประเทศที'เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที'ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที'เพิ'มขึ�นของนักทอ่งเที'ยวที'มไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี'ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื'น เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั�น  

 


