
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
06.30  น.  พรอ้มกนัทีส่นามบินดอนเมือง ตึก2 เคาทเ์ตอรน์กแอร์ โดยมีเจ้าหนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
08.35  น. ออกเดินทางสู่จังหวดัน่านโดยเทีย่วบินDD170 

 

09.40 น.       เดินทางถึงจังหวดัน่าน เมืองแห่งความอุดมสมบูรณป่์าเขาและเขม้แข็งทางวฒันธรรมกบั 

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานมากกว่า 700 ปีจึงท าใหน้่านกลายเป็นเมืองจุดหมายส าคญัในการ 

ท่องเทีย่ว 

วนัแรก         สนามบินดอนเมือง•น่าน • ศาลหลกัเมืองน่าน •วดัภูมินทร ์• พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน• 

วดัพระธาตุชา้งค ้ าวรวิหาร•วดัพระธาตุแช่แหง้ •วดัพระธาตุเขานอ้ย•กาดข่วงเมืองน่าน   

        (-/กลางวนั/อิสระ) 



 
  
 
 
 

จากนั้น พาท่านสักการะ เสาพระหลกัเมืองน่านณ วดัมิง่เมือง  ซ่ึงได้รับการสถาปนาวัดใหม่ จากเดิมที่เป็นวัดร้าง 

โดยเจ้าอนันตวรฤทธเิดช เจ้าครองนครในตอนนั้น ส าหรับตัวอุโบสถนั้นพระครูสิริธรรมภาณี ได้บูรณะใหม่

ในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากทรุดโทรมเป็นอย่างมาก โดยตัวอาคารเป็นฝีมือของช่างพ้ืนบ้านของเมืองน่าน 

                     และงานลวดลายปูนป้ันจากช่างเชียงแสน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ

เมืองน่านต้ังแต่สมัยพญาภูคาเจ้าเมืองน่านองค์ปฐม ซ่ึงเดิมศูนย์กลางอยู่ที่อ.ปัว ในปัจจุบัน 

ส าหรบัเสาหลกัเมืองนั้น สมยัโบราณจะเรียกว่า เสามิง่เมือง หรือเสามิง่ โดยสมเด็จเจ้าฟ้าอตัถะวร

ปัญโญ เป็นผูโ้ปรดใหฝั้งเสาพระหลกัเมืองน่านลงเมือ่ปีพ.ศ. 2331 

 
 

 
 

จากนั้น พาท่านชมหนึ่งในสถานที่ที่โด่งดังที่สุดของจังหวัดน่าน กับภาพเสียงกระซิบบันลือโลก ณ วดัภูมินทร์ แต่เดิม

นั้นมีชื่อว่าวัดพรหมมินทร์ เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากวัดล้านนาทั่วไปคือ โบสถ์และพระวิหารสร้างอาคาร

จัตุรมุขหลังเดียวกัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ซ่ึงสันนิฐานกันว่าเป็นโบสถ์

แบบจัตุรมุขหลังแรกของไทย พาท่านชม ‚ฮูบแต้ม ‛ หรือภาพจิตรกรรมภายในวิหาร ซ่ึงภาพที่มีชื่อเสียง

ที่สุดคือภาพ ‘ปู่ม่านย่าม่าน’ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองในสมัยนั้น  



 
  
 
 
 

ผลงานของหนานบวัผนัจิตรกรทอ้งถิน่เช้ือสายไทล้ือเป็นภาพชายหญิงคู่หนึง่ก าลงักระซิบอยู่และเป็น

ภาพทีรู่จ้ักกนัในชือ่กระซิบรกับนัลือโลกและเป็นทีน่ิยมกนัในหมู่นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งมาถ่ายรูปกบัภาพ

จิตรกรรมฝาผนงันี้  

 
 

พาท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่านดัดแปลงจากที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน มีพ้ืนที่รวม 

14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา โดยเคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์ส าคัญคือ งาช้างด า ซ่ึงเป็นของคู่บ้านคู่เมือง จนอยู่ในค าขวัญว่า 

 

“แข่งเรือลือเลื่องเมืองงาชา้งด าจิตรกรรมวดัภูมินทรแ์ดนดินสม้สีทองเรืองรองพระธาตุแช่แหง้ ” 
 

ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่านยงัมี ซุม้ลีลาวดีเรียงกนัเป็นแนวยาวใหท่้านไดบ้นัทึกรูปกนัอย่างตาม

อธัยาศยั ถือเป็นอีกหนึง่จุดทีต่อ้งไม่พลาด  

 

 
 

จากนั้น      ชมวดัพระธาตุชา้งค ้ าวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี 

ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระ

ประธานองค์ใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ ภายในวัดยังประดิษฐานเจดีย์ช้างค า้ทรงลังกา สูงตระหง่าน

มีรูปป้ันรูปช้างครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 

เชือก เป็นศิลปะที่น่านรับผ่านอาณาจักรสุโขทัย มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์  
 



 
  
 
 
 

 
เทีย่ง             พาทุกท่านรบัประทานอาหารเทีย่ง เฮือนฮอม  

จากนั้น เดินทางไปยงั วดัพระธาตุแช่แหง้ พระธาตุ

คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และ ยงัเป็นพระธาตุ

ประจ าปีเกิด ปีเถาะอีกด้วย สันนิษฐานว่าพญา

การเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1891 เพ่ือ

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย 

ถือเป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

ของช่างสกุลน่าน นอกจากนั้นยังมีสิ่งคู่ควรแก่

การสักการะอีกมากมาย อาทิ วิหารพระเจ้า

ทันใจวิหารพุทธไสยาศน์ เป็นต้น 
 

 

จากนั้น พาท่านเข้าชม วดัพระธาตุเขานอ้ย เป็นวัดที่

ต้ังอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุ

ขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านบนยัง

ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรี

น่านซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐาน

ดอกบัวสูง 9เมตรบนยอดพระเกศาท าจาก

ทองค าหนัก27บาทสร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯทรงเจริญพระ



 
  
 
 
 

ชนมพรรษา6รอบเมื่อวันที่5ธนัวาคมพ.ศ. 2542ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้อย่างสุดลูกหูลูก

ตา 

 
 

จากนั้น เดินทางกลบัสู่ตวัเมือง  เพ่ือพาเดิน กาดข่วง

เมืองน่านหรือถนนคนเดินเมืองน่านที่จัดเตม็ไป

ด้วยสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า

ของที่ระลึก อาหาร ที่เป็นสินค้าของชาวเมืองน่าน

ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานอาหารไดอ้ย่างอิสระ

โดยหากท่านสนใจลองทานขนัโตกเมืองน่านก็

สามารถลองทานไดที้ก่าดข่วงแห่งนี้  

เย็น  อิสระเลือกรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรมน่านบา้นคุณ หรือ โรงแรมบา้นน่าน 

 
07.00 น.       รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

จากนั้น           น าท่านเดินทางสู่อ.บ่อเกลืออยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตรใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 

2 ชัว่โมงมีชื่อเสียงในด้านการท าเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือนเกลือสินเธาว์เพ่ือบริโภคและจ าหน่ายเป็น

รายได้อีกทางหนึ่งอ าเภอบ่อเกลือมีภูมิทัศน์ที่สวยงามโอบล้อมด้วยขุนเขาเขียวขจีบ่อเกลือจึงเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่รอคอยนักเดินทางเข้ามาสัมผัสกล่ินไอของธรรมชาติและต านานการท าเกลือบนที่

สูง 

 

จากนั้น ให้ทุกท่านแวะ ถ่ายรูปทีถ่นน 1081

โดยถนนสายสันติสุข  - บ่อเกลือถนน

หมายเลข  1081 ยังมีความสวยงาม

และได้รับฉายาว่าถนนลอยฟ้าของ

จังหวัดน่านซ่ึงถนนสายดังกล่าวได้ถูก

ตัดผ่านสันเขาเป็นระยะทางหลาย  10 

กิโลเมตรท าให้เมื่อขับรถไปนั้นจะ

เหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้าซ่ึงตลอด  2 

ฝั่งทางจะเป็นไหล่เขาลงไปและ

สามารถมองเหน็วิวทิวทัศน์ธรรมชาติ

ได้ตลอดเส้นทางนอกจากนี้ ยังมีทะเลหมอกให้มองเหน็เป็นบางช่วงในระหว่างเส้นทางนับได้ว่าเป็น Unseen 

แห่งใหม่ของจังหวัดน่านที่ทุกคนห้ามพลาด  
 

วนัทีส่อง อ าเภอบ่อเกลือ • ถนนลอยฟ้า1081 • บ่อเกลือสินเธาว•์หมู่บา้นสะปัน• หยุดเวลาคาเฟ่• 

ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715•อ าเภอปัว• วดัศรีมงคล   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

 

 



 
  
 
 
 

 

จากนั้น พาทุกท่านชม บ่อเกลือสินเธาวบ์นภูเขาแห่งเดียวของโลกตรงนี้ส ารวจแล้วว่าไม่มีที่ไหนอีกบ่อเกลือเดินทาง

มาค่อนข้างยากแต่สวยงามมากหากพูดในด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวในเรื่องของ

ธรรมชาติสูงปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธแีบบด้ังเดิมจะตักน า้เกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามล าไม้ไผ่สู่

บ่อพักการท าเกลือของชาวบ้านบ่อเกลือน าน า้เกลือที่ตักจากบ่อมาต้มในกระทะประมาณ 4 - 5ชั่วโมงให้

น า้เกลือระเหยแห้งจากนั้นกจ็ะน าไม้พายมาตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้เหนือกระทะเพ่ือให้น า้เกลือไหลลง

มาในกระทะท าอย่างนี้ ไปเรื่อยๆจนน า้ในกระทะแห้งหมดแล้วจึงตักน า้เกลือจากบ่อมาใส่ลงไปใหม่หลัง

จากนั้นใส่ถุงวางขายกันหน้าบ้าน 
 

 
 

เทีย่ง             พาทุกท่านรบัประทานอาหารเทีย่ง รา้นขา้วซอยบ่อเกลือ 

จากนั้น มุ่งหนา้สู่หมู่บา้นสะปันจังหวัดน่านเริ่มกลายเป็นจุดมุ่งหมายยอดฮิตของคนไทยที่ต้องการความเงียบสงบ

และมาพักผ่อนเพราะธรรมชาติของหมู่บ้านสะปันถือว่าดีและครบเครื่องมากไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาเขียวๆโอบ

ล้อมด้วยภูเขาเกือบทุกด้านตอนเช้ามีหมอกสวยๆแถมยังมีน า้ตกให้เที่ยวเล่นอีกโดยรวมถือเป็นอีกสถานที่ที่

ดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน 

 

 



 
  
 
 
 

 
 

จากนั้น          พาท่านไปนัง่ชิลที ่หยุดเวลาคาเฟ่คาเฟ่มุมสูงแห่งหมู่บ้านสะปัน  วิวสวยหลักพันล้าน ใครมาเที่ยวที่นี่ต้องไม่

พลาดถือว่าเป็นคาเฟ่ที่มุมสวยมี่สุดแห่งหมู่บ้านสะปันเลย ซ่ึงความสวยเรียกได้ว่า อยากหยุดเวลา ไว้ที่นี่กัน

เลยทีเดียว 
 

 



 
  
 
 
 

พาทุกท่าน แวะถ่ายรูปกับ จุดชมวิวดอยภูคา  

1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม

และเป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจาก

ระดับน า้ทะเล  1715 เมตรมองเหน็

ภูเขาสลับซับซ้อนมีลานกางเตน็ท์

ส าหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนระหว่างทาง

มีห้องน า้สะอาดให้บริการอยู่ถนน

เส้นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ 

มุ่งหนา้สู่ อ าเภอปัวจังหวดัน่าน เมืองเล็กๆแสน

โรแมนติกเหมาะกับการใช้ชีวิตเรียบ

ง่ายและเงียบสงบโดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นทุ่งนาถ้าเรามาช่วงเดือนมิถุนายน  – กรกฎาคมแม้ต้น

ข้าวจะยังไม่โตเตม็ที่เพราะชาวบ้านเพ่ิงเริ่มด านากันแต่เราจะได้ภาพผืนนาสีน า้ตาลกว้างไกลตัดกับต้นกล้าสี

เขียวสวยงามมากสะกดทุกสายตาของผู้มาเยือนแน่นอนนอกจากธรรมชาติแล้วแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ประเพณีกยั็งน่าหลงใหล 

 
จากนั้น มุ่งหน้าสู่ วดัศรีมงคลอีกวัดที่ได้รับการตกแต่งแบบไทยล้านนาซ่ึงพระครูมงคลรังสีหรือหลวงปู่ครูบาก๋งที่

เป็นที่เคารพของชาวบ้านเคยได้รับนิมนต์มาอยู่ที่วัดแห่งนี้จนมรณภาพโดยรอบวัดตกแต่งด้วยโคมไฟ

กระดาษสาร่มกระดาษสาตุงซ่ึงล้วนเป็นข้าวของเครื่องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งสิ้นพาท่านสักการะพระ

ประธานในวิหารหลวงและชมจิตรกรรมฝาผนังซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นรูปมหาอุทกภัยที่เมืองยมพ.ศ. 2424 อีกหนึ่ง



 
  
 
 
 

สิ่งที่โด่ดเด่นคือทัศนียภาพหน้าวัดซ่ึงเป็นทุ่งนาอันกว้างขวางมีพ้ืนหลังเป็นดอยภูคาให้ท่านได้เกบ็ภาพ

บรรยากาศกันอย่างอัธยาศัย 

 
เย็น               รบัประทานอาหารเย็นที ่รา้น ทีน่ีปั่ว   

จากนั้น           พาทุกท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมปัวเดอวิวบูติครีสอรท์หรือโรงแรมชมพูภูคารีสอรท์หรือ ปัว พาโนราม่า 
 

 

07.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนั้น          พาทุกท่านเดินทางข้ึน ชมวิวรบัอากาศหนาว ดอยสกาด  ที่ว่ากันว่าเป็นหมู่บ้านท่ามกลางสายหมอก ของ 

อ าเภอปัว จังหวัดน่าน หมู่บ้านเล็กๆ ของชาวไทยภูเขาเผ่าล๊ัวะ ที่เกือบทุกหลังจะมีต้นมะแขว่น เครื่องเทศ

พ้ืนเมืองของภาคเหนือ รวมถึงต้นชา สายพันธุอั์สสัม โดยขึ้นอยู่แทบทุกบ้านเลย บวกกับท่ามกลาง

บรรยากาศสวยๆ เงียบสงบ ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ป่าเขา สายหมอก เลยมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี

นั่นเอง(สกาดคอฟฟ่ีเราบริการกาแฟดริปใหลู้กคา้ 1ชุดต่อลูกคา้2ท่าน ) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่าม ดอยสกาด •วดัภูเก็ต• กาแฟบา้นไทล้ือ •สนามบินน่าน •ดอนเมือง (เชา้/กลางวนั/-) 

 

 



 
  
 
 
 

 น าทุกท่านเดินทางสู่ วดัภูเก็ต โดยชื่อของวัดนั้นมา

จากชื่อหมู่บ้านที่ชื่อว่า ‛เกต็‛ มีอุโบสถทรงล้านนา

ประยุกต์  ประดิษฐานหลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อ

พุทธเมตตา ที่ศักด์ิสิทธิ์ 

 

 

จากนั้น พาท่านสโลวไลฟ์พร้อมด่ืมเครื่องด่ืมเติมความสดชื่นที่ 

รา้นกาแฟไทล้ือ ร้านกาแฟที่ต้ังอยู่กลางทุ่งนาและ

ขุนเขา ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบไทล้ือ และยังมีมุม

จิบเครื่องด่ืมหลายๆ จุด ซ่ึงเก๋ไก๋ไม่ธรรมดา 

นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซ้ือของที่ระลึก ผ้าทอ

ไทล้ือ ผ้าทอน า้ไหลลายโบราณซ้ือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ของดีของเมืองปัวได้ ที่ รา้นล าดวนผา้ทอ 
 

เทีย่ง              รบัประทานอาหารกลางวนั ที่รา้นปลารา้นวั  

 

จากนั้น           ไดเ้วลาอนัเป็นสมควรพาทุกท่านเดินทางเขา้สู่สนามบินน่าน 

16.00 น.       ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร ์เทีย่วบินที ่DD177 

17.10น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

.........................................................................................  

 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง รถตูป้รับอากาศ จํานวน ราคาปกติต่อท่าน 
ราคาต่อท่าน 
รัฐจ่าย 40% 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

30 ธ.ค.64 01 ม.ค.65 รถตู้ 8ที่นั่ง 16+1 10,999 6,599 2,000 

01 ม.ค.65 03 ม.ค.65 รถตู้ 8ที่นั่ง 16+1 11,999 7,199 2,000 

** การันตีตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ไปออกเดนิทางมีหัวหน้าทัวร์  กรณ ี6 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์** 
กรณกีรุ๊ปเดนิทางไม่ครบตามจํานวน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดนิทาง 

 
 

 

 

 

 



 
  
 
 
 

อัตราค่าบริการรวม 


ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเป็นราคาตั๋วพเิศษไม่สามารถเปลีย่นแปลงหรือเล่ือนวนัเดนิทางได้ หาก
ลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะเล่ือนวนัเดนิทางหรืออยู่ต่อไม่กลบัพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทําการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินใหม่เท่านั้น 
นํา้หนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกนิ 20 กก.และนํา้หนักกระเป๋าถือขึน้เคร่ืองไม่เกนิ 7 กก. 
โรงแรมที่พกั 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม  
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธ์ิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกนัการเดนิทางค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดนิทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดนิทางไม่รวมประกนั
สุขภาพ  

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของ, อุบัติภยัทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ 300บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทําการจองหากท่านชําระเงินแล้วจะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณ ี

 

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ังและการยกเลกิทัวร์ 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 เอกสารรับรองการได้รับวคัซีนป้องกนัโควดิ 19หรือใบรับรองผลการตรวจโควดิ 
 
 



 
  
 
 
 

การจองทัวร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางและชําระค่ามัดจําทัวร์ท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดนิทาง

อย่างน้อย 20 วนั 

กรณียกเลิก: 
 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดนิทาง30 วนั ก่อนการเดนิทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้อาทิค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ,รถ

        ตู้ VIP, รถบัส ,ค่าวซ่ีา , ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าธรรมเนียม
        เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าบริการ 

 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดนิทาง 15-29 วนั   : ยึดเงินค่าทัวร์ 50%และหักค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริงอาทิ
        ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน,รถตู้ VIP, รถบัส,ค่าวซ่ีา, ค่า 
       โรงแรมที่พกั,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว,  
       ค่าบริการ 

 ในกรณชํีาระค่าทัวร์เต็มจํานวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงิน
ค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งสิ้น  

เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน  

 
 

กรณีเจ็บป่วย: 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําให้คณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯกาํหนดไว้(8 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะ
เดยีวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

รายละเอียดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 พาหนะ , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิ 

ทางเป็นสําคญั 



 
  
 
 
 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณท่ีีเกดิ
เหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


