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2TH008 :ทวัร๑นาํน ดอยเสมอดาว บอํเกลอื ดอยภคูา จ.นาํน 

4 วนั 2 คนื 

เดนิทางโดยรถตูป๎รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่ 

 
 

 

 

 

 

 

แผนการเดินทาง 

 

 

19.30น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา๎ว ซอย 7ออกเดนิทางด๎วย รถตูป๎รบั

อากาศ VIP รุนํใหม ํมุํงหน๎าสํู อทุยานแหงํชาตศิรนีาํน อ.นานอ๎ย จ.นาํน 

20.00 น. ลอ๎หมนุ !! หากมาชา๎เกนิกวาํนี ้ทาํนจะตกทรปิ และไมสํามารถเรยีกรอ๎ง

คาํเสยีหายใดๆ ไดท๎ัง้สิน้ 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - อ.นานอ๎ย จ.นาํน 
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05.30 น. เดินทางถงึ อทุยานแหงํชาตศิรนีาํน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย๑ข้ึน

ที ่ดอยเสมอดาว 

นอกจากนี้ยังสามารถชม ผาหวัสงิห๑ ไดใ๎นเวลาเดียวกนัอีกดว๎ย 

 

07.30 น. อสิระอาหารเชา๎ ณ ดอยเสมอดาว 

  เดินทางไป อ.นานอ๎ย ชม เสาดนินานอ๎ย ให๎เวลาถํายรปูกนัประมาณ

ครึง่ช่ัวโมง 

  เสาดนินานอ๎ย เกิดจากการกดักรํอนจากธรรมชาติ แหวํงเว๎าเป็นรูปทรงตํางๆ ดู

แล๎วงามตามาก 

10.00 น. น าทํานเดินทางสํู อ.เมอืง จ.นาํน 

น าทํานเดินทางไปยัง เฮอืนฮงัตอํกาแฟนาํนจุดนัดหมายของคอกาแฟ 

วนัทีส่อง อทุยานแหงํชาตศิรนีาํน - ดอยเสมอดาว - ผาหวัสงิห๑ - เสาดนินา

นอ๎ย - เฮอืนฮงัตอํ - ศาลพระหลกัเมอืงนาํน - วดัมิง่เมอืง - ภาพ

จติรกรรมฝาผนงั วดัภมูนิทร๑ - วดัพระธาตชุา๎งค้ าวรวหิาร - 

พพิธิภณัฑสถานแหงํชาตนิาํน - วดัศรพีนัตน๎ - รา๎นขนมหวานปา้นิม่ 

- วดัพระธาตเุขานอ๎ย - ถนนคนเดนิเมอืงนาํน 
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เฮอืนฮงัตอํได๎รวบรวมเมล็ดกาแฟจากแหลํงปลูกที่มีชื่อเสียงของนํานไมํวําจะเป็น 

กาแฟจากบ๎านสันเจริญสายพันธุ๑เบอร๑บอนและคาติมอร๑เหมาะส าหรับชงเป็นกาแฟ

ร๎อนด๎วยรสที่เข๎มข๎นจึงสามารน ามาชงเป็นกาแฟเย็นได๎ 

กาแฟมณีพฤกษ๑ปลูกบนความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลด๎วยสภาพอากาศ

และคุณสมบัติของดินท าให๎ได๎กาแฟสายพันธุ๑พิเศษเชํนเกอิชาทริปปิก๎าเหมาะ

ส าหรับการชงกาแฟร๎อนด๎วยความหอมที่แตกตํางท าให๎ได๎ดื่มด่ ากับรสชาติของ

กาแฟอยํางแท๎จริงคํอนข๎างมีราคาแพงกวํากาแฟจากดอยอื่นๆ 

และก าลังเป็นที่สนใจอยากให๎คนนํานรู๎จักคือ 

กาแฟบํอเกลืออราบิก๎าคาติมอร๑บนความสูง 1,300 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลท าให๎

ดินที่มีสํวนผสมของเกลือสํงผลให๎กาแฟมีรสชาติมันกลมกลํอมเป็นเอกลักษณ๑

เฉพาะชงได๎ทั้งร๎อนและเย็นเป็นการสนับสนุนชาวบ๎านที่มีรายได๎หลักเพ่ิมขึ้นจาก

การปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกกาแฟเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวที่ไปเยือนบํอเกลือ

เหนือขึ้นไปของอ าเภอบํอเกลือที่ บ๎านห๎วยขวากยังมีกาแฟอราบิก๎าปลูกที่ระดับ

ความสูง 1,900 เหนือระดับน้ าทะเลในพ้ืนที่ได๎รับการสํงเสริมชาวเขาให๎มีรายได๎

และอยูํคํูกับป่าท าให๎กาแฟมีกลิ่นหอมกลมกลํอมลงตัวเพมาะส าหรับกาแฟร๎อนให๎

สัมผัสอราบิกานํานอยํางแท๎จริง นอกจากจะเป็นสถานที่จิบกาแฟแหํงใหมํของนําน

ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟดีจากแหลํงตํางๆของนํานมีเครื่องดื่มจากชาเบเกอรีให๎เลือกอิ่ม

อรํอย เรื่องกาแฟเพียงแคํเริ่มต๎นเพราะที่นี่ยังคัดสรรกาแฟดีจากแหลํงปลูกของ

นํานมาเพ่ิมเติมให๎ได๎ลิ้มรส 

ณ เฮือนฮังตํอกาแฟนํานณขณะนี้ถือเป็นสถานที่ทํองเที่ยวแหํงใหมํใจกลางเมือง

เพราะไมํใชํแคํมุมจิบกาแฟธรรมดาแตํเป็นเหมือนดั่งบ๎านหลังใหญํที่ต๎อนรับผู๎มา

เยือนพาเพ่ือนฝูงมาเที่ยวน าครอบครับมาพักผํอนจูงลูกจูงหลานมาเดินเลํน

เตร็ดเตรํมีมุมตํางๆกระจายไปทั่วนั่งเดินเหินไมํมีเบ่ือ 

จากเฮือนฮังตํอไป 50 เมตรด๎านซ๎ายมือที่นี่ยังมีทีเด็ดสุดคือจุดกางเต๎นท๑ตั้งแคมป์

ผิงไฟทํามกลางดงดอกดาวกระจายที่ก าลังเบํงบานพร๎อมกับจุดถํายภาพตามมุมๆ

ตํางกระจายรอบๆกับรถโรงเรียนรถโดยสารประจ าทางที่นานวันไมํได๎เห็นวิ่งตาม

ท๎องถนนอีกแล๎วกลับไปย๎อนความหลังวันเกําๆที่เคยใช๎รถประจ าทางในยุคพํอแมํ

ยังสาว 

น าทํานเดินทางไปสักการะ ศาลพระหลกัเมอืงนาํน และชมความอลงัการ

ของ วดัมิง่เมอืง ซึ่งมวีิหารปนูปัน้ สีขาวงาช๎าง โดดเดํนสวยงามย่ิงนัก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) ณ รา๎นอาหาร 

น าทํานชม ภาพจติรกรรมฝาผนงั วดัภมูนิทร๑ วัดที่สร๎างทรงจตรุมุขหนึ่ง

เดียวในประเทศไทยที่ดคูล๎ายตัง้อยํูบนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ๑ และ

วิหาร สร๎างเปน็อาคารหลงัเดียวกนั ประตูไมท๎ัง้ 4 ทิศ แกะสลักลวดลาย

งดงาม โดยฝีมอืชํางเมือง 
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น าทํานชม วดัพระธาตชุา๎งค้ าวรวหิาร (พระอารามหลวง) เปน็ศิลปะสมัย

สุโขทัย มีอายุเกําแกกํวํา 600 ปี ตอํด๎วย พพิธิภณัฑสถานแหงํชาติ

นาํน มี “งาชา๎งด า” วัตถุโบราณส าคญัคูํเมืองนําน 

นํานน าทํานเดินทางไป วดัศรพีนัตน๎ ชมโบสถ๑สีทอง  

วดัศรีพนัตน๎ สร๎างโดยพญาพันต๎นเจ๎าผู๎ครองนครนํานแหํงราชวงศ๑ภูคา (ครอง

นครนํานระหวํางพ.ศ.1960-1969)  

 ชื่อวัดตรงกับนามผู๎สร๎างคือพญาพันต๎นบางสมัยเรียกวําวัดสลีพันต๎น (ค าวํา สลี

หมายถึงต๎นโพธ์ิ) ซึ่งในอดีตมีต๎นโพธ์ิใหญํอยูํด๎านทิศเหนือและทิศใต๎ของวัด

ปัจจุบันถูกโคํนเพ่ือตัดเป็นถนนแล๎ววัดศรีพันต๎นได๎รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ

พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงามตั้งเดํนเป็นสงํามีสีทองระยิบระยับเป็นอีกวัด

หนึ่งในจังหวัดนํานที่มีจิตรกรรมปูนป้ันที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้า

บันไดหน๎าวิหารวัดสีทองเหลืองอรํามสวยงามตระการตามีความสวยงามมาก ดู

อํอนโยนมีชีวิตชีวาซึ่งป้ันแตํงโดยชํางชาวนํานชื่อนายอนุรักษ๑สมศักดิ์หรือ "สลํา

รง" และภายในวิหารได๎มีการเขียนภาพลายเส๎นประวัติของพระพุทธเจ๎าและประวัติ

การก าเนิดเมืองนํานโดยชํางชาวนํานเป็นภาพเขียนลายเส๎นลงสีธรรมชาติสวยงาม

และทรงคุณคําอยํางยิ่ง 

  จากนั้นน าทํานไปชิมขนมหวานร๎านดงัของเมืองนําน รา๎นขนมหวานปา้

นิม่ 

  **ไมรํวมอาหารและเครือ่งดืม่**น าทําน Check in เข๎าที่พัก 

เย็น  น าทํานข้ึนชมววิเมืองนํานที ่วดัพระธาตเุขานอ๎ย 

วดัพระธาตเุขานอ๎ย ซึ่งปูชนียสถานที่ส าคัญและเกําแกํ สันนิษฐานวํามีอายุรุํนราว

คราวเดียวกับพระธาตุแชํแห๎ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค๑ใหญํ คือ 

พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองนําน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองนํานจากมุม

สูง 
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จากนั้นน าทํานเดินทางไป ถนนคนเดนิ (มีเฉพาะบางชํวงเทํานัน้) ให๎

ทํานได๎ Shopping ของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย**อสิระอาหารเยน็** 

21.00 น.  ได๎เวลานัดหมาย น ากลับที่พกั พักผอํนตามอัธยาศัย 

 
 

 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา๎ (2) ณ หอ๎งอาหารของทีพ่กั 

  น าทํานไปนมัสการ พระธาตแุชแํหง๎ ปชูนียสถานศกัดิ์สิทธ์ิ คูํบ๎านคูํเมือง

นํานมาช๎านาน เป็นพระธาต ุ

  ประจ าปีเถาะ ตามปนีักษตัรของชาวล๎านนา  

วนัทีส่าม พระธาตแุชแํหง๎ - อ.บอํเกลอื - โรงตม๎เกลอืสนิเธาว๑ - อทุยานแหงํชาติ

ดอยภคูา - อ.ปวั -    รา๎นล าดวน - วดัภเูกต็ - วดัศรมีงคล 
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จากนั้นน าทําน เดนิทางสํู อ.บอํเกลอื น าทํานชม โรงตม๎เกลอืสนิเธาว๑ ที่

ยังใช๎วิธีการต๎มแบบโบราณมานานหลายร๎อยป ี

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (3) ณ รา๎นอาหาร 

  จากนั้นเดนิทางไป อทุยานแหงํชาตดิอยภคูา ชมพันธุ๑ไมห๎ายาก เชํน 

ชมพูภคูา (ออกดอกชํวง ม.ค.-  มี.ค.) ต๎นเตําร๎างยักษ๑ เป็นพนัธุ๑ไม๎

เฉพาะถิน่ของดอยภคูา ลกัษณะเป็นปาล๑มล าตน๎เดียว สูงประมาณ 40  

 เมตรนอกจากนี้ยังมี ตน๎กํวมภคูา พืชหายากวงค๑เดียวกบัเมเปิ้ล 

บําย  จากนั้นน าทํานเดินทางไป อ.ปวั น าทําน Check in เข๎าสํูที่พัก 

น าทํานไปช๎อปปิ้ง รา๎นล าดวน ผา๎ทอ อ.ปวั ร๎านขายของที่ระลกึและผ๎า

ทอไทลือ้ ผ๎าทอน้ าไหล ลายโบราณ ช่ือดังแหงํปวัอ าเภอปวัถือวําเปน็

อ าเภอที่มีชาวไทลือ้อยํูมากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและ วัฒนธรรมเปน็

ของตนเองโดยเฉพาะอยํางย่ิงเรื่องการแตํงกายแบบพื้นบ๎าน ได๎แกํผ๎า

ทอไทลือ้  นับวําเปน็เอกลกัษณ๑อยํางหนึ่งของอ าเภอนี ้ผ๎าทอสํวนใหญํ

เมื่อทอมาแล๎วกม็ีการจ าหนํายเปน็ผลติภัณฑ๑ หลงัช๏อป กนัอยํางจุใจแล๎ว 

น าคณะเดินไปยังพืน้ที่ด๎านหลังร๎านล าดวนผ๎าทอ ซึง่เปน็ทีต่ัง้ของ ร๎าน

กาแฟบ๎านไทลือ้  บรรยากาศโดยรวมของร๎านตกแตํงตามสไตล๑ของ

ชุมชนชาวไทลื้อผสมล๎านนา สัมผัส บรรยากาศชิลชิล  นั่งชมววินา

ข๎าว  มองภูเขา จิบกาแฟ ในสไตล๑พื้นบ๎านที่ให๎ความรู๎สึกแตกตํางไป

จากร๎านกาแฟเดิมที่เราเคยเจอ 

น าทํานชม วดัภเูกต็ ชมวิหารทรงล๎านนาประยุกต๑ และภาพจิตรกรรม
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แนวรํวมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น และภาพพุทธ

ประวตัไิด๎อยํางวิจิตรตระการตา และไฮไลท๑ของวัดภูเก็ตคือ ลานชมววิ

หน๎าอุโบสถ ทํานจะได๎เหน็ทุํงนาเปน็ภาพมุมกว๎าง และมีอทุยานแหํงชาติ

ดอยภูคาเป็นฉากหลัง 

วดัภเูกต็ ได๎ตั้งชื่อตามหมูํบ๎านเก็ต แตํเนื่องด๎วยเป็นวัดที่ตั้งอยูํบนเนินสูง จึงตั้งชื่อ

วํา "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ๎านเก็ตที่อยูํบนภู เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สวยงามอีกแหํง

หนึ่งในจังหวัดนําน มีอุโบสถทรงล๎านนาประยุกต๑ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นที่

ประดิษฐาน "หลวงพํอแสนปัว หรือ หลวงพํอพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธ์ิ ด๎านลํางวัดมี

แมํน้ าไหลผําน นักทํ่องเที่ยวสามารถให๎อาหารจากลานข๎างบนผํานทํอไหลลงไป

ให๎กับฝูงปลาได๎ และสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยูํด๎านลํางได๎อยํางชัดเจน 
  น าทํานเดินทางไป วดัศรมีงคล (ก๐ง)ไหว๎พระเพื่อเป็นสิริมงคล ชม

พิพิธภัณฑ๑มงคลธรรมรงัสี 

  เรือนไทยล๎านนาประยุกต๑ จิบกาแฟ ชมวิวดอยภูคา และทุงํนาเขียวขจี 

สนุกสนานกับมมุถํายรปูเก๐ๆ 

  วดัศรมีงคล (ก๐ง)เป็นวัดเกําแกํที่ได๎รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแตํปีพ.ศ. 2395 

พระสงฆ๑ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ 

  หลวงปู่ก๐งด๎านหลังวัดมีลานชมวิวซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมองเห็นทุํงนาเขียวขจี

และทิวเขาของดอยภูคาเรียงราย   สลับซับซ๎อนโดยบริเวณลานชมวิวทางวัดได๎

จัดท าเป็นซุ๎มและจุดชมวิวให๎ถํายภาพหลายจุดรวมถึงร๎านกาแฟ   บรรยากาศ

ไทยๆให๎พักผํอนหยํอนใจภายในวัดมีส่ิงที่นําสนใจทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอัน

งดงาม   โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผันจิตรกรชาวนํานเชื้อสายไทลื้อ

ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร๑และวัด  หนองบัวของจังหวัดนํานรวมถึง

พิพิธภัณฑ๑มงคลธรรมรังสีซึ่งรวมรวมของโบราณตํางให๎ได๎ชม นอกจากนี้ยังมี 

  พิพิธภัณฑ๑มงคลธรรมรังสีเรือนไทยล๎านนาประยุกต๑ตัวเรือนใช๎ไม๎สักทองทั้งหมด

งามสงําเห็นมาแตํไกลที่รวบรวมเอา  เครื่องใช๎ตํางๆในสมัยโบราณมาจัดให๎ชมอาทิ

อุปกรณ๑ที่ใช๎ท ามาหากินของคนโบราณใบเกิดหรือใบสูติบัตรที่จารึก   ลงใน

ใบลานรวมถึงเครื่องเงินตํางๆนอกจากนี้ยังมีภาพของหลวงปู่ครูบาวัดก๐งและพระเกจิชื่อดังตํางๆ 

18.00 น. อสิระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดนิ อ.ปวั  

              หลังอาหารพกัผํอนตามอัธยาศัย Good night… zzzzzz 

 

 

 
 

 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา๎ (4) ณ หอ๎งอาหารของทีพ่กั 

วนัทีส่ี ่  ชมุชนไทลือ้ - อ.เมอืงนาํน - พระธาตชุอํแฮ - กรงุเทพฯ 
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08.30 น. น าทํานไป ชมุชนไทลือ้ บา๎นหนองบวั ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออนั

งดงามและเกําแกํภายใน วหิารวัดหนองบัว และเลือกซื้อผ๎าทอพื้นเมืองที่

มีช่ือเสียง 

              น าทําน นัง่รถชมเมืองนําน โดยมีไกด๑ท๎องถิน่บรรยายใหค๎วามรู๎ตลอด

เส๎นทาง ใช๎เวลาประมาณ 40 นาท ี

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (5) ณ รา๎นอาหาร 

น าทํานออกเดินทางสํู จ.แพร ํแวะนมัสการ พระธาตชุอํแฮ พระธาตุ

ประจ าปีเกดิปีขาล 

เย็น  อสิระอาหารเยน็ ณ บา๎นเทยีนหอม อตุรดติถ๑ 

เดินทางกลบั กรงุเทพฯ ถึงกรงุเทพฯพรอ๎มความประทบัใจ 

 

ส้ินสุดการใหบ๎ริการ 

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

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยไมํ

ต๎องแจ๎งใหท๎ราบลํวงหน๎าทางบริษทัจะถือผลประโยชน๑ของลูกค๎าเป็นส าคญั 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ๎หญํ

ทาํนละ 

เดก็อาย ุ4-11 

ป ี

(ไมเํสรมิเตยีง)  

ราคาทาํนละ 

พกัเดีย่ว 

03-06 กันยายน 2563 5,200 4,900 1,000 

17-20 กันยายน 2563 5,200 4,900 1,000 

01-04 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 1,000 

22-25 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 1,200 

05-08 พฤจิกายน 2563 5,200 4,900 1,000 

19-22 พฤจิกายน 2563 5,200 4,900 1,000 

04-07 ธันวาคม 2563 5,500 5,200 1,200 

10-13 ธันวาคม 2563 5,200 4,900 1,000 

17-20 ธันวาคม 2563 5,200 4,900 1,000 
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24-27 ธันวาคม 2563 5,200 4,900 1,000 

30 ธันวาคม 2563 - 02 

มกราคม 2564 5,800 5,500 1,500 

31 ธันวาคม 2563 - 03 

มกราคม 2564 5,800 5,500 1,500 

 

 

 

 

รายละเอยีดอตัราคาํบรกิาร 

 

ลกัษณะการเขา๎พกั 

ราคาขึน้อยูกํบัชวํงเทศกาล และวนัหยดุนกัขตัฤกษ๑ 
ราคา 

ผ๎ูใหญ ํพัก 2 ทําน ราคาทํานละ 5,200 (ราคาเริ่มต๎น) 

เด็ก พักกบัผ๎ูใหญ ํ1 ทําน ราคาทํานละ *อายุต่ า

กวํา 4-11 ป ี
5,200 

เด็ก พักกบัผ๎ูใหญ ํ2 ทําน (มีเตียง) ราคาทํานละ 5,000 

เด็ก พักกบัผ๎ูใหญ ํ2 ทําน (ไมมํีเตียง) ราคาทําน

ละ 4,900 

ผ๎ูใหญ ํพักเดี่ยว ราคาทํานละ 1,000 

 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าทาํนละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระคํามัดจ าแล๎วถือวํารับทราบเง่ือนไขการจองทัวร๑ทุกประการ *** 

สํวนที่เหลือจํายกํอนเดินทาง 7 วัน 
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อตัรานีร้วม 

 คํารถตู๎ปรบัอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง พร๎อมน้ ามันและคนขับน าเที่ยวตลอดการ

เดินทาง 

 คําทีพ่ัก 2 คืน (พักห๎องละ2-3 ทําน) 

 คําอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คําธรรมเนียมเข๎าชมสถานที ่

 คํามัคคุเทศก๑น าเที่ยวตลอดการเดนิทาง 

 คําประกันอุบตัิเหตุวงเงนิประกันทํานละ 1,000,000 บาท / คํารักษาพยาบาล 

500,000 บาททัง้นี้ข้ึนอยํูกบัเงื่อนไขและข๎อตกลงของบรษิัทประกนัชีวติ 
 

อตัรานีไ้มรํวม 

× คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

× คําธรรมเนียมเข๎าสถานที่ของชาวตํางชาติที่เพิ่มเตมิตามการจํายจริง 

× คําทปิไกด๑ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า 

× ภาษมีลูคาํเพิม่ 7% และหกัณทีจ่าํย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษ)ี 

×  

สิง่ทีค่วรน าไป 

 เส้ือกันหนาว หมวกและถงุมือ 

 รองเท๎าสวมสบาย, รองเท๎ารัดส๎น 

 ครีมกันแดด 

 ของใช๎สํวนตวั 

 ยาประจ าตวั 

 กล๎องถํายรูป 

เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ัง่ 

1. วางเงนิมัดจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทํานละ 2,000 บาทหรือ 50% ของ

ราคาเต็ม 

2. ช าระสํวนที่เหลือกอํนวันเดนิทางอยํางน๎อย 20 วนั 

3. หากจองกํอนวันเดนิทางน๎อยกวํา 20 วันต๎องช าระเต็มจ านวน 100% 
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4. หากไมํช าระสํวนที่เหลอืกํอนวนัเดินทาง 20 วนัถอืวําสละสิทธ์ิและไมํสามารถ

เรียกเงนิมัดจ าคนืได ๎

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต๎ามความเหมาะสมโดยไมตํ๎องแจ๎งให๎

ทราบลํวงหน๎า 

2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน๑และความปลอดภัยของลกูค๎าเป็นส าคญัหากทาํนไมํ

สามารถทอํงเที่ยวไดต๎ามเวลาหรือสถานทีท่ี่ก าหนดไวใ๎นโปรแกรมหรือไมใํช๎

บริการสํวนใดสํวนหนึง่พร๎อมคณะทวัร๑ทํานไมํสามารถเรียกร๎องคําบรกิารในสํวน

นั้นคืนได ๎

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไมํรบัผิดชอบตอํคําใช๎จํายใดๆที่อาจเกิดข้ึนดว๎ยเหตุสุดวิสัย

เชํนการถกูปฎิเสธการเข๎าเมืองการยกเลิกหรอืลําช๎าของเที่ยวบนิภัยที่อาจเกดิข้ึน

ตามธรรมชาติการจราจรและอุบตัิเหตุตาํงๆทีอ่าจเกิดข้ึนไดร๎วมถึงเหตกุารณ๑ทาง

การเมืองทั้งในและตํางประเทศและเหตกุารณ๑อืน่ๆที่อยํูนอกเหนือการรบัผิดชอบของ

บริษทัฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งทีก่รงุเทพฯและในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎

เดินทางออกหรือเข๎าประเทศทีร่ะบใุนรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคํืน

คําบรกิารไมวํํากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทาํน 

1. ยกเลิกกํอนการเดนิทางตั้งแตํ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกกํอนการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงินที่ช าระมาแล๎วใน

ทุกกรณี 

3. ยกเลิกกํอนการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงนิคําทัวร๑ทั้งหมดในทุกกรณี 

* การเลือ่นการเดนิทางต๎องแจ๎งลํวงหนา๎อยํางน๎อย 20 วนักอํนการเดนิทางมฉิะนั้น

จะไมํสามารถเล่ือนการเดนิทางได ๎

 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัร๑ในกรณทีี ่

1. รถโค๎ช - คณะจองจ านวน(ผ๎ูใหญํ)ต่ ากวํา 30 ทําน 

2. รถตู ๎9 ทีน่ั่ง - คณะจองจ านวน(ผ๎ูใหญํ)ต่ ากวํา 8 ทําน 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


