
THB05 กระซบิรกั ฝากใจไวท้ีน่า่น – 

ปวั 4 วนั 2 คนื 

 
 



 
 

 

มาตราการดแูลปอ้งกนั การตดิเชือ้โควดิ-19  

- ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทกุครัง้ 

- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจาํรถบสั ตลอดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตราการปอ้งกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วแหง่

ประเทศไทย 

วนัที่ 1  กรุงเทพฯ  (-/-/-) 

20.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสาย

ไหม กทม. (google map : 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั อาํนวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบั

หนา้กากอนามยัแบบผา้ บรกิารจดุเชค็อณุหภมูริา่งกายกอ่นการเดนิทาง 

และมคัคเุทศกค์อยใหค้าํแนะนาํมาตราการการปอ้งกนั COVID-19 กอ่น

ออกเดนิทาง (พน่ฆา่เชือ้ยานพาหนะ และตรวจเชค็อณุหภมูพินกังานคบ

ขบัรถกอ่นการเดนิทาง)  

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถออก

เดนิทางตามเวลา หากทา่นมาไมท่นั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นื

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 



 

   Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน 

 

วันที่ 2  อําเภอเมืองน่าน - วัดภูมนิทร ์– พพิิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุช้าง

ค้ําวรวิหาร – วัดศรพีันตน้ – วัดมิง่เมือง – เสาหลักเมือง – ร้านของหวานป้านิ่ม – 

ถนนคนเดนิ    

(B/L/-) 

08.00 – 09.30น.      แวะจุดพักรถ เพือ่ใหท้่านไดท้ําธุระส่วนตัว และรบัประทานอาหาร

เช้าแบบ set box(1) 

10.00น.  นําท่านเดินทางสู่ วดัภมูนิทร ์เดิมมีช่ือวา่ “วัดพรหมมนิทร์” จุดเดน่ของวัด

นี้คือ "พระอโุบสถจตรุมขุ” สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ด้วยเอกลักษณ์

เฉพาะ ทีร่วมเอาโบสถ ์วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะ

การจําลองแผนภูมิจักรวาลตามความเช่ือแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระ

ประธานจตรุทศิปางมารวิชัย 4 องค์ หนัหน้าออกสู่ประตูทัง้ 4 ทิศ ประดิษฐ์

ฐานอยู่ภายใน มีเรือ่งเล่ากนัว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตรุทศิ ให้

พยายามสังเกตหน้าองคพ์ระ 1 ในทั้งส่ีทิศ ซึง่จะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่านั้น 

ที่หน้าองคพ์ระประธานจะมีลักษณะย้ิมแย้มมากกว่าทั้ง 3 ทศิที่เหลือ ก็ให้

กราบขอพรยังทิศนั้นแลว้จะได้สมปรารถนาตามทีต่ัง้ใจ ภาพจิตกรรมฝา

ผนังที่โดดเดน่เปน็พิเศษในวัดภมูินทร์แห่งนี้ก็คอื ภาพ “กระซบิบนัลอืโลก” 

หรือภาพ “ปูม่า่น ยา่มา่น” ซึ่งเป็นคําเรยีกชายผู้หญิงชาวไทลื้อสมัย

โบราณ ในลักษณะกระซบิสนทนากัน 



 
11.00 จากนั้น นําท่านสู่ พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น เดิมเปน็ที่ประทบัของเจ้า

ผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอคํา" ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวตัถตุ่างๆ 

ประวตัศิาสตร์ และชีวติความเปน็อยู่ของชาวพืน้เมืองภาคเหนือ และ

ชาวเขาเผ่าต่างๆ ส่ิงสําคัญที่สุดคอื "งาช้างดํา" ซึ่งไมท่ราบประวตัิความ

เป็นมา สันนิษฐานว่า เปน็งาข้างซ้าย มสีีน้ําตาลเข้มไปทางดํา งาช้างดํานี ้

ถือเปน็ของคู่บ้านคู่เมอืงของจังหวัดน่าน ด้านหน้าพพิิธภัณฑ ์มีซุม้ตน้ลีลา

วดีที่ข้ึนเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งกา้นโคง้ โน้มเอียงเข้าหากนั

กลายเป็นอุโมงค์ตน้ไม้ย่ิงใหญ่สวยงาม เรียกได้ว่าเป็นซิกเนอเจอรอ์ีก 1 

จุดของ จังหวัดน่าน 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหารพื้นเมือง บริการอาหารเหนือ 

เช่นเมนูแกงฮังเล น้ําพรกิหนุ่ม เป็นต้น  

13.30 นําท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตชุา้งค้าํวรวหิาร เปน็ทีป่ระดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุไว้ภายใน นบัเปน็ ปูชนียสถานสําคัญ เป็นเจดีย์ทีไ่ด้รบัอทิธิพล

ทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวดัประดษิฐาน เจดีย์ช้างค้ํา ซึง่เปน็ศิลปสมัย



สุโขทัย อายุประมาณพทุธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรปูปัน้ช้างปูนปั้นเพียง

ครึง่ตวั 

 
14.30  นําท่านเดินทางสู่ วดัศรพีนัตน้ ตั้งอยู่ที ่ถนนเจ้าฟ้า ตําบลในเวียง อําเภอ

เมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ของเขตเทศบาลเมอืงน่าน 

สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครนา่น แหง่ราชวงศ์ภคูาภายในวัดมี

วิหารที่สวยงาม ตัง้เด่นเปน็สง่ามีสีทองระยิบระยับ เปน็อกีวัดหนึง่ใน

จังหวัดน่านที่มีจติรกรรมปนูปัน้ที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร 

เฝ้าบันได หน้าวหิารวัด สีทองเหลืองอรา่มสวยงามตระการตา มคีวาม

สวยงามมาก  ดอู่อนโยนมีชีวติชีวา ซึง่ปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านช่ือ นาย

อนุรกัษ์ สมศักดิ ์หรือ "สล่ารง" และภายในวหิารได้มกีารเขียนภาพ

ลายเส้นประวตัิของพระพุทธเจ้า และประวตัิ การกําเนิด เมอืงน่าน โดย

ช่างชาวน่าน เปน็ภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่า

อย่างย่ิง 

15.30  นําท่านเดินทางสู่ วดัมิง่เมอืง ตัง้อยู่ทีถ่นนสุริยพงศ ์เป็นทีป่ระดิษฐานเสา

หลกัเมอืงของจงัหวดันา่น ประวตัิของวดัมิ่งเมือง คือ เดิมเปน็วัดร้าง มีเสา

หลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบทีซ่ากวิหาร ในราวปี 

2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวดั ใหม ่ตั้งช่ือว่า 

วัดมิ่งเมือง ตามช่ือที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมอืง ตอ่มาป ี2527ไดม้ี

การรือ้ถอนและสร้างอุโบสถหลงัใหม่เปน็ แบบล้านนาร่วมสมัยแบบใน

ปัจจุบัน 



 
16.30 นําท่านทานขนมหวาน ณ รา้นของหวานปา้นิม่ รา้นที่ตอ้งห้ามพลาด ใน

การมาน่าน โดยเฉพาะบัวลอยไข่หวาน 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้เครือ่งดืม่หรอืของหวาน ฟร ี1 อยา่ง  

ค่ํา เที่ยวชม ถนนคนเดินเมอืงน่าน ถนนแห่งนี้ตัง้อยู่ข้างๆ วดัภูมนิทร ์

จุดเริ่มตน้จะอยู่บริเวณส่ีแยกวดัพระธาตุช้างค้ํา บนถนนผากอง ระหว่าง

ลานข่วงเมือง หน้าศนูย์บริการนกัท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประ

โชติ (เปิดใหบ้รกิารเฉพาะวันศุกร์ – อาทิตย์ เท่านั้น) 

   อิสระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเที่ยว  

ที่พกั    พักโรงแรมบ้านน่าน/โรงแรมเวียงแก้ว หรือเทียบเท่า (1) 

 

วันที่ 3  อําเภอเมืองน่าน – อําเภอปวั – อุทยานแห่งดอยภคูา - บ่อเกลอืสินเธาว ์ - ร้าน

ลําดวนผ้าทอ  - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ  - วัดภูเกต็     

                                 (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.30 นําท่านเดินทางสู่ อําเภอปวั โดยจะมกีารเปลีย่นเปน็รถตู ้VIP คนัละ 8-9 ที่

นัง่ เพือ่ความสะดวกและคลอ่งตวัในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

09.30 นําท่านเดินทางสู่ ดอยภคูา เป็นป่าที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ที่มทีั้งพืชพรรณ

และสัตว์ป่าที่มคีวามสําคญัตอ่ระบบนิเวศน ์รวมทั้งเปน็แหล่งกําเนิดของ



แม่น้ําหลายสาย เช่น แม่น้ําน่าน ลําน้ําปัว ลําน้ําว้า ทีค่อยหลอ่เล้ียงชีวติ

ของชาวจังหวัดน่าน และยังมคีวามสําคญัทางประวตัิศาสตร ์กล่าวคือเปน็

ที่เช่ือกันว่าเทอืกเขาดอยภคูาเปน็เมืองเก่าของบรรพบุรุษของคนเมอืงน่าน 

แวะสักการะ ศาลเจา้พอ่ภคูา บริเวณนียั้งมี ต้นภคูา Bretschneidera 

Sinensi พันธ์ุไมท้ี่ได้ช่ือว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึง่ เคยพบในมณฑล

ยูนนานของจีน กอ่นจะสูญพันธ์ุไป และมีการค้นพบอีกครัง้ในประเทศไทย

ที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พนัธ์ุไม้ชนิดนีจึ้งหลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแหง่

เดียวเท่านัน้ที่ประเทศไทยในรอบหนึง่ปี ชมพูภคูาจะออกดอกสีชมพูเป็น

ช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านัน้ซึง่เปน็ช่วงเวลาที่ดี

ที่สุด นอกจากนี้ีีบนดอยภูคายังมทีิวทัศน์และธรรมชาตทิี่สวยงามหลาย

แห่ง 

 
10:30 น. นําท่านเดินทางต่อไปยัง บอ่เกลอืสนิเธาว ์ มีช่ือเสียงในด้านการทําเกลือ

บนภูเขาทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจําหน่ายเปน็

รายได้อกีทางหนึง่ บอ่เกลือนี้มีมาแต่โบราณและนําไปจําหน่ายยังกรุง

สุโขทัย เชียงใหม ่เชียงตงุ หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปนันาจีนตอนใต้ 

ปัจจุบันการจะนําเกลือจากบ่อ  ข้ึนมาตม้ทําเกลือใช่ว่าจะกระทํากันได้

ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องทําพิธีเลี้ยงผีเมอืงและเจ้ารักษาบ่อเกลือคอื เจ้าซาง

คํา กนัก่อน โดยจะทําทุกปใีนวนัแรม 8 ค่ําเดือน 5 หรือที่ชาวบ้านเรียกกัน

ว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยทํากันถึง 7 วนั แต่ปัจจุบันลดลงมา เหลอื

เพียง 3 วนั เท่านัน้ 



 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ ร้านอาหาร 

13.00 น.  นําท่านเดินทางไปยัง รา้นลาํดวนผา้ทอ  ร้านขายของทีร่ะลึกและผ้าทอไท

ลื้อ ผ้าทอน้ําไหล ลายโบราณ ช่ือดงัแหง่ปัว  อําเภอปัวถือว่าเป็นอําเภอที่มี

ชาวไทลือ้อยู่มากที่สุดชาวไทลือ้มีประเพณีและวัฒนธรรมเปน็ของตนเอง

โดยเฉพาะอย่างย่ิง เรื่องการแตง่กายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  

นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอําเภอนี ้ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้ว

ก็มีการจําหน่ายเปน็ผลติภัณฑ์ชุมชน ภายในม ีรา้นกาแฟบา้นไทลือ้ เป็น

อีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก ๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลือ้ดั้งเดมิ 

ใหท้่านอิสระในการเลือกซื้อเครื่องดื่ม และถ่ายภาพ เลือกซื้อของฝากได้

ตามอทัธยาศัย 

 



15.00  นําท่านเดินทางสู่  เปน็วดัทีอ่ยู่ใน อ.ปวั จ.น่านวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่มีววิ

ทิวทัศน์สวย เนื่องจากตัง้อยู่บนเนินเขาจึงเห็นวิวในมุมสูง เหน็วิวไดก้ว้าง 

ลานชมวิวของวดัจะเห็นทุง่นา ร้านตบูนาไทลื้อ ร้านกาแฟช่ือดังของ

อําเภอปัว และลําธารอยู่ด้านล่าง  ส่วนด้านหลงัเปน็ อทุยานดอยภคูา ใน

ตอนเช้าวัดนี้เป็นจุดชมวิวพระอาทติย์ข้ึน มอีุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ 

จิตรกรรม ฝาผนงัสามมิต ิเปน็ที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวง

พ่อพุทธเมตตา” ที่ศกัดิ์สิทธ์ิ ผินพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันออก บริเวณวัดมี

ต้นดกิเดียม ต้นไมห้ายาก และเป็นต้นไม้แปลก เมื่อมคีนมาสัมผัสที่ลําต้น 

ใบที่บริเวณยอดจะส่ันไหว คล้ายกับมีลมพัดผ่าน เปน็ที่สนใจของ

นักท่องเที่ยว 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น(5) ณ ร้านอาหาร 

ที่พกั  พักโรงแรมปัวเดอวิว บตูิค รีสอรท์/ฮักปวั โฮเทล หรือเทียบเท่า (2) 

 

วันที่ 4  วดัศรีมงคล – วัดพระธาตุแช่แห้ง – จังหวัดแพร ่- วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีร ี– 

ของฝากอ.เด่นชัย – กรงุเทพฯ             (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00    นําท่านเดินทางสู่ วดัศรมีงคล (กง๋) ตั้งอยู่ที่ตําบลยม อําเภอท่าวงัผา 

จังหวัดน่าน  เป็นวัดเก่าแกท่ีไ่ด้รบัพระราชทานวิสุงคามสีมาตัง้แต่ป ีพ.ศ. 

2395  พระสงฆ์ทีม่ีช่ือที่สุดของวดันีค้ือ หลวงปู่กง๋  ด้านหลงัวัดมีลานชมววิ 

ซึ่งมทีศันียภาพทีง่ดงาม มองเหน็ทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภคูา

เรียงรายสลับซบัซ้อน บริเวณนาข้าวมทีี่พกัและร้านกาแฟฮักนน่าน มี

สะพานไม้ไผ่เช่ือมจากตวัวัดสามารถลงไปเดินเลน่ถ่ายภาพได้ โดยบริเวณ



ลานชมวิว ทางวดัได้จัดทําเปน็ซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด 

รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้ักผ่อนหย่อนใจ  ภายในวดัมีส่ิงที่

น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มภีาพจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม โดยเลียนแบบ

การวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวนา่นเช้ือสายไทลือ้ ซึ่งวาดภาพ

จิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมนิทร์และวดัหนองบัวของจังหวัดน่าน  รวมถงึ

พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรงัสี ซึง่รวมรวมของโบราณต่างๆใหไ้ด้ชม 

 

 

10.30    นําท่านเดนิทางสู่ พระบรมธาตแุชแ่หง้ เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มคีวาม

วิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึง่ ของภาคเหนอื ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ทีไ่ดร้ับ

อิทธิพล การกอ่สร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลกัษณะ

โดยรอบๆ ของ องค์พระธาต ุคอืจะมี การบรุอบองค์ ดว้ยทองจังโกในส่วน 

ของทางเดิน ข้ึนสู่งองคพ์ระธาตุนัน้ จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนอื

ประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเปน็ลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลกัษณ์

เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จรงิ ชาวเมือง

ล้านนามคีวามเช่ือกัน ว่าการ ได้เดนิทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการ

องคพ์ระธาตุแซ่แหง้ หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาต ุแล้วนั้นจะ

ทําไดร้ับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทําใหชี้วิตอยู่ด ีมีสุข ปราศจากโรคภัย

ต่างๆ หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เปน็ตน้ 



 
กลางวนั.  รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหาร 

13.30น. นําท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตสุโุทนมงคลครี ีเปน็วัดที่สวยงามตามลักษณะ

ของสถาปตัยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน ที่หลวงพ่อมนตร ีหรือที่ชาวบ้าน

เรียกว่า ครูบานอ้ย เจ้าอาวาสวดั ได้จําลองรูปแบบมาจากวัดสําคัญๆของ

ภาคเหนือ และจากประเทศอืน่ได้แก่ พม่า จีน และลาว โดยเลือกเอา

จุดเด่น ของแต่ละแห่งมารวบรวมไวท้ี่วดันี้  เปน็การผสมผสานที่ลงตัว ทํา

ให้มีลกัษณะต่างจากวัดทัว่ไป นอกจากจะนําเอาสุดยอดงานด้านพุทธศิลป์ 

ของล้านนา ที่มีช่ือเสียงมารวมกนัไว้ที่เดียวแล้ว ยังระดมช่างฝีมือช้ันยอด

ที่เรียกว่า"สล่า"ของภาคเหนือมาร่วมกนัก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยมีหลวง

พ่อมนตรคีวบคุม ออกแบบ และลงมือกอ่สร้างดว้ยตวัเอง 

 



จากนั้น แวะซื้อของฝาก จาก อาํเภอเดน่ชยั ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า

ตามอทัธยาศัย 

ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

01.00น.   เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อตัราคา่บรกิาร 

วันทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคา เสรมิ

เตยีง 

พัก 3 คน 

ราคา 

พักเดีย่ว เพิ่ม 

24 - 27 กรกฎาคม 

2563 

4,999 4,999 1,500 

07 - 10 สงิหาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

21 - 24 สงิหาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

04 - 07 กนัยายน 

2563 

4,999 4,999 1,500 

18 - 21 กนัยายน 

2563 

4,999 4,999 1,500 

02 - 05 ตลุาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

10 - 13 ตลุาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

22 - 25 ตลุาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

06 - 09 พฤศจกิายน 

2563 

4,999 4,999 1,500 

20 - 23 พฤศจกิายน 

2563 

4,999 4,999 1,500 

04 - 07 ธนัวาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 

   

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรบัการทําประกนัการเดินทาง 

***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 



ขอ้สาํคญั  

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศกท์่านละ 400 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่าํกว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีกรุ๊ปที่ออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เปลี่ยนจากรถบัส

ปรับอากาศ เป็น รถตู้ปรับอากาศ และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกท่านละ 1,000 บาท 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

 



 



 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ัน / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเที่ยวตามรายการ) 

- บริการน้ําดื่ม 1 ขวด/วัน  

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 

- มัคคุเทศก์นําเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกันอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของ

บริษทัประกนัภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าที่พักจํานวน 2 คืน ตามโปรแกรม  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

- ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- มัดจําท่านละ 1,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่าน

จองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่า

ท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด 

และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจอง

เข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธ์ิไปตาม

ระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพเิศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํานวน 

เท่านั้น  



- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่

ชําระภายในระยะเวลาที่ทีบ่รษิัทกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการ

เดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ทา่นได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่

ก็ตาม 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจํานวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

* ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ  

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากฤดูกาล สภาพ

ภูมิอากาศ เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเที่ยวปิดใหบ้ริการ 

เป็นต้น โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนีท้างบรษิัทจะคํานงึถึงประโยชน์ของ

ลูกค้าเปน็สําคัญ หากกรณีที่จําเปน็จะตอ้งมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิก

เที่ยวบนิ การล่าช้าของสายการบนิ (ถ้ามี) ภัยธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง 

คําส่ังของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบริษัท  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแล้ว ทา่นงดใช้บริการใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบรกิารคืนได้ ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนกังาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คาํ

สัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ

กํากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทาง



บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนนิการต่างๆ ที่เกดิข้ึนจรงิสําหรบั

การดําเนนิการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

- -ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรียด

วันอืน่ๆ โดยทางบริษทัฯ จะแจ้งใหท้่านทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดินทางใหม่

อีกครั้ง ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟริ์มลางาน กรณุาติดตอ่เจ้าหน้าที่เพือ่ทําการยืนยันทกุครัง้

หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตั๋ว

รถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกบัเจ้าหน้าที่กอ่นทุกครัง้ และ

ควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ เพราะมบีาง

กรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ข้ึนอยู่กบัฤดูกาล สภาพภมูิกาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็น

สําคัญเท่านั้น  

- กรณีทีท่่านเปน็อิสลาม ไมท่านเนื้อสัตว ์หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ้งบริษทัฯ อย่างน้อย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่

จองทวัร ์ 

- กรณีทีโ่ปรแกรมมทีี่พกั ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทาง

บริษทัไม่มนีโยบายจัดคูน่อนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีทีท่่าน

เดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี่ยวตามทีร่ะบุ  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายระหว่าง

การเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม

จริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท้ี่โรงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายังจุดหมายปลายทาง

ตามที่ท่านตอ้งการ  

- รายการนี้เปน็เพียงข้อเสนอทีต่้องไดร้ับการยืนยันจากบริษทัฯอกีครั้งหนึ่ง 

ร้านอาหารทีร่ะบใุนโปรแกรมอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปดิทํา

การช่ัวคราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีทีพ่ัก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง



โรงแรม กรณีที่โรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได ้โดยจะจัดโรงแรมใน

ระดับใกล้เคียงกนั  

 

**เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


