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2TH008 :ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา จ.น่าน 4 วัน 2 คืน 

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง 
 

แผนการเดินทาง 
 

 

19.30น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่ง

หน้าสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิ้น 

 
 

 

 

 

 

 

05.30 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นท่ี ดอยเสมอดาว 

นอกจากน้ียังสามารถชม ผาหัวสิงห์ ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ณ  ร้านอาหาร 

  เดินทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ให้เวลาถ่ายรูปกันประมาณคร่ึงช่ัวโมง 
  เสาดินนาน้อย เกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติ แหว่งเวา้เป็นรูปทรงต่างๆ ดูแลว้งามตามาก 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน 

น าท่านเดินทางไปยัง เฮือนฮังต่อกาแฟน่านจุดนัดหมายของคอกาแฟ 
เฮือนฮังต่อได้รวบรวมเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกทีม่ีช่ือเสียงของนา่นไม่ว่าจะเป็น 

กาแฟจากบ้านสันเจริญสายพันธุ์เบอร์บอนและคาติมอร์เหมาะส าหรับชงเป็นกาแฟร้อนด้วยรสทีเ่ข้มข้นจึงสามารน ามาชง

เป็นกาแฟเยน็ได ้

กาแฟมณีพฤกษ์ปลูกบนความสงู 1,500 เมตรเหนือระดับน า้ทะเลด้วยสภาพอากาศและคณุสมบัติของดินท าให้ได้กาแฟ

สายพันธุ์พิเศษเช่นเกอชิาทริปปิก้าเหมาะส าหรับการชงกาแฟร้อนด้วยความหอมทีแ่ตกต่างท าให้ได้ดืม่ด า่กับรสชาติของ

กาแฟอยา่งแท้จริงค่อนข้างมีราคาแพงกวา่กาแฟจากดอยอืน่ๆ 

และก าลังเป็นทีส่นใจอยากให้คนน่านรู้จักคือ 

กาแฟบ่อเกลืออราบิก้าคาติมอร์บนความสงู 1,300 เมตรเหนือระดับน า้ทะเลท าให้ดินทีม่สี่วนผสมของเกลอืสง่ผลให้

กาแฟมีรสชาติมนักลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชงได้ทัง้ร้อนและเย็นเป็นการสนับสนนุชาวบ้านทีม่ีรายได้หลักเพิม่ขึน้

จากการปลูกพืชเชิงเดีย่วหันมาปลูกกาแฟเพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่วทีไ่ปเยือนบ่อเกลือเหนอืขึน้ไปของอ าเภอบ่อเกลอืที ่

บ้านห้วยขวากยงัมีกาแฟอราบิก้าปลูกทีร่ะดับความสงู 1,900 เหนือระดับน า้ทะเลในพืน้ทีไ่ด้รับการส่งเสริมชาวเขาให้มี

รายได้และอยูคู่่กับป่าท าให้กาแฟมีกลิน่หอมกลมกลอ่มลงตัวเพมาะส าหรับกาแฟร้อนให้สมัผสัอราบิกานา่นอย่างแท้จริง 

นอกจากจะเป็นสถานทีจิ่บกาแฟแห่งใหม่ของนา่นทีค่ัดสรรเมล็ดกาแฟดีจากแหล่งต่างๆของนา่นมเีครือ่งดืม่จากชาเบเกอ

รีให้เลือกอิม่อร่อย  

เรือ่งกาแฟเพียงแคเ่ริม่ต้นเพราะทีน่ีย่ังคัดสรรกาแฟดีจากแหล่งปลูกของนา่นมาเพิม่เติมให้ได้ลิม้รส 

ณเฮือนฮงัต่อกาแฟนา่นณขณะนีถื้อเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม่ใจกลางเมอืงเพราะไม่ใช่แคมุ่มจิบกาแฟธรรมดาแต่

วันแรก  กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน 

วันที่สอง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย – เฮือนฮังต่อ - 

  ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ -วัดศรีพันต้น - 

  ร้านขนมหวานป้านิ่ม - วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน 
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เป็นเหมือนด่ังบ้านหลงัใหญท่ีต้่อนรับผู้มาเยอืนพาเพือ่นฝูงมาเทีย่วน าครอบครับมาพักผอ่นจูงลกูจูงหลานมาเดินเล่น

เตร็ดเตร่มีมุมต่างๆกระจายไปทัว่นั่งเดินเหินไม่มเีบือ่ 

จากเฮอืนฮังตอ่ไป 50 เมตรด้านซ้ายมอืทีน่ีย่งัมทีีเด็ดสุดคอืจุดกางเต้นท์ตัง้แคมป์ผิงไฟทา่มกลางดงดอกดาวกระจายที่

ก าลงัเบ่งบานพร้อมกับจุดถ่ายภาพตามมุมๆต่างกระจายรอบๆกับรถโรงเรียนรถโดยสารประจ าทางทีน่านวนัไม่ได้เห็นวิง่

ตามทอ้งถนนอีกแล้วกลับไปยอ้นความหลังวนัเก่าๆทีเ่คยใช้รถประจ าทางในยุคพ่อแมย่ังสาว 

น าท่านเดินทางไปสักการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน และชมความอลังการของ วัดมิ่งเมือง ซ่ึงมีวิหาร

ปูนป้ัน สีขาวงาช้าง โดดเด่นสวยงามย่ิงนัก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารหลังอาหาร น าท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  

  วัดภูมินทร์ วัดท่ีสร้างทรงจตุรมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทยท่ีดูคล้ายต้ังอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์

  และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ท้ัง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมือง

  น่านน าท่านเดินทางไป วัดศรีพันต้น ชมโบสถ์สีทอง  
  วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพนัต้นเจ้าผูค้รองนครน่านแหง่ราชวงศ์ภคูา (ครองนครน่านระหวา่งพ.ศ.1960-1969)  

  ช่ือวัดตรงกับนามผู้สร้างคือพญาพันต้นบางสมัยเรียกวา่วัดสลีพันต้น (ค าวา่ สลีหมายถึงต้นโพธิ)์ ซ่ึงในอดีตมีต้นโพธิ์

  ใหญ่อยู่ด้านทศิเหนอืและทิศใต้ของวัดปัจจุบันถูกโคน่เพือ่ตัดเป็นถนนแล้ววัดศรีพันต้นได้รับพระราชทานวสิุงคามสมีา

เมือ่  พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวิหารทีส่วยงามตัง้เด่นเป็นสงา่มสีทีองระยิบระยับเป็นอีกวัดหนึง่ในจังหวดัน่านทีม่ีจิตรกรรมปูน

ป้ัน  ทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสทีองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตามีความสวยงามมาก

  ดูอ่อนโยนมชีีวิตชีวาซ่ึงป้ันแต่งโดยช่างชาวน่านช่ือนายอนุรักษ์สมศักดิห์รือ "สลา่รง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพ

  ลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการก าเนิดเมืองนา่นโดยช่างชาวน่านเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติ 

  สวยงามและทรงคณุคา่อย่างยิง่ 

  จากน้ันน าท่านไปชิมขนมหวานร้านดังของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้านิ่ม 

  **ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม**น าท่าน Check in เข้าทีพั่ก 

เย็น  น าท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านท่ี วัดพระธาตุเขาน้อย 
วัดพระธาตุเขานอ้ย ซ่ึงปูชนยีสถานทีส่ าคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานวา่มอีายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรง

บริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญ ่คอื พระพุทธมหาอุตมงคลนนัทบุรีศรีเมืองนา่น ถือเป็นจุดเดียวทีเ่ห็น

เมอืงน่านจากมุมสงู 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป ถนนคนเดิน (มีเฉพาะบางช่วงเท่าน้ัน) ให้ท่านได้ Shopping ของท่ีระลึกกัน

ตามอัธยาศัย**อิสระอาหารเย็น** 

21.00 น.  ได้เวลานัดหมาย น ากลับท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 

 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก 

  น าท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักด์ิสิทธ์ิ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุ 

  ประจ าปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา จากน้ันน าท่าน 

  เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ น าท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ท่ียังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร 

  จากน้ันเดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพันธ์ุไม้หายาก เช่น ชมพูภูคา (ออกดอกช่วง ม.ค.-

วันที่สาม พระธาตุแช่แห้ง - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว -  

  ร้านล าดวน – วัดภูเก็ต– วัดศรีมงคล 
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  มี.ค.) ต้นเต่าร้างยักษ์ เป็นพันธ์ุไม้เฉพาะถ่ินของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล์มล าต้นเดียว สูงประมาณ 40 

  เมตรนอกจากน้ียังมี ต้นก่วมภูคา พืชหายากวงค์เดียวกับเมเป้ิล 

บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางไป อ.ปัวน าท่าน Check in เข้าสู่ทีพั่ก 

น าท่านไปช้อปป้ิง ร้านล าดวน ผ้าทอ อ.ปัว ร้านขายของท่ีระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน ้าไหล ลาย

โบราณ ช่ือดังแห่งปัวอ าเภอปัวถือว่าเป็นอ าเภอท่ีมีชาวไทลื้ออยู่มากท่ีสุดชาวไทลื้อมีประเพณีและ 

วัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองการแต่งกายแบบพ้ืนบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็น

เอกลักษณ์อย่างหน่ึงของอ าเภอน้ี ผ้าทอส่วนใหญ่เม่ือทอมาแล้วก็มีการจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ หลังช๊อป 

กันอย่างจุใจแล้ว น าคณะเดินไปยังพ้ืนท่ีด้านหลังร้านล าดวนผ้าทอ ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของ ร้านกาแฟบ้านไท

ลื้อ  บรรยากาศโดยรวมของร้านตกแต่งตามสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา สัมผัส บรรยากาศ

ชิลชิล  น่ังชมวิวนาข้าว  มองภูเขา จิบกาแฟ ในสไตล์พ้ืนบ้านท่ีให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากร้านกาแฟ

เดิมท่ีเราเคยเจอ 

น าท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ท่ีแสดง

วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ 

ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง 
วัดภูเก็ต ได้ตัง้ช่ือตามหมู่บ้านเก็ต แต่เนือ่งด้วยเป็นวัดทีตั่ง้อยูบ่นเนนิสงู จึงตัง้ช่ือว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ต

ทีอ่ยู่บนภู เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามอีกแห่งหนึง่ในจังหวัดนา่น มอุีโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสาม

มิติ เป็นทีป่ระดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ทีศ่ักดิส์ิทธิ ์ด้านล่างวัดมีแม่น า้ไหลผ่าน นักท่อ่ง

เทีย่วสามารถให้อาหารจากลานข้างบนผ่านทอ่ไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้ และสามารถมองเห็นฝูงปลาทีอ่ยู่ด้านลา่งได้

อย่างชัดเจน 
  น าท่านเดินทางไป วัดศรีมงคล (ก๋ง)ไหว้พระเพ่ือเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี 

  เรือนไทยล้านนาประยุกต์ จิบกาแฟ ชมวิวดอยภูคา และทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกับมุมถ่ายรูปเก๋ๆ 
  วัดศรีมงคล (ก๋ง)เป็นวัดเก่าแก่ทีไ่ด้รับพระราชทานวสิุงคามสมีาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2395 พระสงฆ์ทีม่ช่ืีอทีสุ่ดของวัดนีค้อื 

  หลวงปู่ก๋งด้านหลังวัดมลีานชมววิซ่ึงมทีัศนียภาพทีง่ดงามมองเห็นทุง่นาเขียวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียงราย 

  สลับซับซ้อนโดยบริเวณลานชมววิทางวัดได้จัดท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุดรวมถึงร้านกาแฟ 

  บรรยากาศไทยๆให้พักผอ่นหย่อนใจภายในวัดมีสิง่ทีน่่าสนใจทัง้วิหารหลวงทีม่ีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม 

  โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผันจิตรกรชาวนา่นเช้ือสายไทลือ้ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังทีว่ัดภูมนิทร์และวัด

  หนองบัวของจังหวัดนา่นรวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสซ่ึีงรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม นอกจากนีย้งัม ี

  พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสเีรือนไทยล้านนาประยุกต์ตัวเรือนใช้ไม้สักทองทัง้หมดงามสง่าเห็นมาแต่ไกลทีร่วบรวมเอา

  เครือ่งใช้ต่างๆในสมยัโบราณมาจัดให้ชมอาทอุิปกรณ์ทีใ่ช้ท ามาหากินของคนโบราณใบเกิดหรือใบสูติบัตรทีจ่ารึก 

  ลงในใบลานรวมถึงเครือ่งเงินต่างๆนอกจากนีย้งัมีภาพของหลวงปู่ครูบาวัดก๋งและพระเกจิช่ือดังต่างๆ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหารหลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย Good night… zzzzzz 

 
 

 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก 

08.30 น. น าท่านไป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัด

หนองบัว และเลือกซ้ือผ้าทอพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงน าท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมืองน่าน 

วันที่สี่  ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน - วัดพระธาตุช้างค ้าวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน –  

  นั่งรถรางชมเมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ 
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น าท่านชม วัดพระธาตุช้างค ้าวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 

ปี ต่อด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาช้างด า” วัตถุโบราณส าคัญคู่เมืองน่าน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร 

น าท่าน นั่งรถรางชมเมืองน่าน โดยมีไกด์ท้องถ่ินบรรยายให้ความรู้ตลอดเส้นทาง ใช้เวลาประมาณ 40 

นาทีจากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจ าปีเกิดปีขาล 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหาร 

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯพร้อมความประทับใจ 

 

สิ้นสุดการให้บริการ 

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

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พักเดี่ยว 

23-26 มกราคม 2563 6,500 6,200 1,500 

30-02 กุมภาพันธ์ 2563 6,200 5,900 1,500 

06-09 กุมภาพันธ์ 2563 6,500 6,200 1,500 

13-16 กุมภาพันธ์ 2563 6,200 5,900 1,500 

20-23 กุมภาพันธ์ 2563 6,200 5,900 1,500 

27-01 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 

05-08 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 

12-15 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 

19-22 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 

26-29 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 

03-06 เมษายน 2563 6,500 6,200 1,500 

11-14 เมษายน 2563 6,500 6,200 1,500 

16-19 เมษายน 2563 6,200 5,900 1,500 

23-26 เมษายน 2563 6,200 5,900 1,500 

30-03 พฤษภาคม 2563 6,500 6,200 1,500 

07-10 พฤษภาคม 2563 6,200 5,900 1,500 

14-17 พฤษภาคม 2563 6,200 5,900 1,500 

21-24 พฤษภาคม 2563 6,200 5,900 1,500 

28-31 พฤษภาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
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รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพัก 

ราคาขึน้อยูก่ับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,200 (ราคาเร่ิมต้น) 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต ่ากว่า 4-11 ปี 5,900 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 5,900 

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 5,200 

ผู้ใหญ่ พักเด่ียว ราคาท่านละ 1,500 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน 
 

อัตรานี้รวม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ท่ีน่ัง พร้อมน ้ามันและคนขับน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 ค่าท่ีพัก 2 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน) 

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 8 ม้ือ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 

 ค่ามัคคุเทศก์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ

เง่ือนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 

× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

×  

สิ่งที่ควรน าไป 

 เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ 

 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 

 ครีมกันแดด 
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 ของใช้ส่วนตัว 

 ยาประจ าตัว 

 กล้องถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองที่นั่ง 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม 

2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมัดจ าคืนได้ 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ

สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วน

น้ันคืนได้ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆท่ีอาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการ

ยกเลิกหรือล่าช้าของเท่ียวบินภัยท่ีอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์

ทางการเมืองท้ังในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินท้ังหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าในทุกกรณี 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจ านวนแล้ว) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะน้ันจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากว่า 30 ท่าน 

2. รถตู้ 10 ท่ีน่ัง - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากว่า 8 ท่าน 

3. รถตู้ 13 ท่ีน่ัง - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากว่า 10 ท่าน 
 


