
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น่านนคร 

3 วนั 2 คนื  โดยสายการบินแอรเ์อเชีย 



 
 
 
 
 

 

 

วนัแรก           สนามบนิสวุรรณภมิู–สนามบนิเชียงใหม่–เฮอืงฮงัต่อ–วดัพระธาตแุช่แหง้–วดัมิ่งเมือง–วดัพระธาตชุา้ง 

                    คํ้า–วดัภมูินทร–์พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตน่ิาน–ซุม้ลลีาวดี–โบราณสถานวดันอ้ย–วดัพระธาตเุขานอ้ย– 

                    ถนนคนเดินน่าน  อาหาร -/กลางวนั/- 

05.30 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมืองเจา้หนา้ที่บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั กอ่นออกเดินทางสู่ จงัหวดัน่าน ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง 

07.40น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิน่านสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD3554 

08.50น. เดินทางถงึ จงัหวดัน่านหลงัจากนั้นนําท่านท่องเที่ยวโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP อสิระใหท้กุท่านพกัผ่อนบนรถบนรถ 
 

หมายเหต ุที่นัง่บนเครื่องบนิเป็นระบบRandom ไม่สามารถลอ็คที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจไม่ไดน้ัง่ตดิกนั และไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บน

เครื่องบนิได ้เพราะเป็นตัว๋กรุป๊ ตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

เชา้ อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศยั ไม่รวมอยู่ในรายการนําเที่ยว 

นําท่านเช็คอนิจบิชากาแฟที่ 

เฮอืนฮงัต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็น

รา้นกาแฟที่รวมเอากาแฟจาก

แหล่งปลูกต่างๆของจงัหวดัน่าน

มาไวท้ี่น่ี เป็นรา้นที่มีขนาดใหญ่

บรรยากาศดี มีมมุใหถ้า่ยรูป ,มมุ

ใหน้ัง่ชิลๆเยอะ ใหท่้านสมัผสักบั

บรรยากาศสบายๆ ร่มรื่น 

 



 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู ่ พระธาตแุช่แหง้ พระอารามหลวง พระธาตปุระจาํปีเกดิ ปีเถาะ (ปีนักษตัรกระต่าย) เดิมเป็นวดั

ราษฎรป์จัจุบนัเป็นพระอารามหลวง เป็นอนุสรณ์ของความรกัและความสมัพนัธ ์ระหว่างเมืองน่านกบัเมืองสุโขทยัใน

อดีต จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจา้นครน่านไดอ้ญัเชิญพระบรมสารรีกิธาตจุาก กรุงสุโขทยั 

(กระดูกขอ้มือขา้งซา้ย)มาประดิษฐานไวท้ี่ดอยภเูพยีงแช่แหง้ 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ [ม้ือที่ 1] 

 

บ่าย               นําท่านเดินทางสู่ วดัม่ิงเมือง เป็นที่

ประดิษฐานเสาหลกัเมืองของ

จงัหวดัน่าน เดิมเป็นวดัรา้ง มีเสา

หลกัเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่

สองคนโอบ ต่อมาเจา้ครองนคร

น่านสถาปนาวดัใหม่ต ัง้ช่ือว่า วดัม่ิง

เมือง ตามช่ือที่เรยีกเสาหลกัเมืองว่า 

เสาม่ิงเมือง ต่อมาปี 2527 ไดมี้การ

รื้อถอนและสรา้งอโุบสถหลงัใหม่

เป็น แบบลา้นนาร่วมสมยัแบบใน

ปจัจุบนั โดยตกแต่งลายปูนปัน้ที่

ผนังดา้นนอกของพระอโุบสถ มีความสวยงามวจิติรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกลูช่างเชียงแสน มีความวจิติร งดงาม



 
 
 
 
 

มาก ภายในมีภาพจติรกรรมฝาผนังแสดงใหเ้หน็วถิชีีวติของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างทอ้งถิน่ยุคปจัจุบนั และในบรเิวณ

วดัยงัเป็นที่ ประดิษฐานเสาหลกัเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตรุมขุ ดา้นหนา้พระอโุบสถ เสาหลกัเมืองสูงประมาณ 3 เมตร 

ฐานประดบัดว้ยไมแ้กะลวดลาย ลงรกัปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตรมี์ช่ือ เมตตา กรุณามทุติา อเุบกขา 

 

นําท่านเดินทางสู ่ วดัพระธาตชุา้งคํ้า

วรวหิาร สรา้งข้ึนโดยพญาภเูข่ง เจา้ผู ้

ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 

ปีประกอบดว้ยวหิารขนาดใหญ่ ลกัษณะ

สถาปตัยกรรมแบบลา้นนาไทย ภายใน

วดัยงัประดิษฐานเจดียช์า้งคํ้า ทรงลงักา 

สูงตระหงา่นมีรูปปัน้รูปชา้งครึ่งตวั

ประดบัอยู่โดยรอบ ลกัษณะเหมือน

ฐานรองรบัไวด้า้นละ 6 เชือก รวม

ทัง้หมด 24 เชือก เป็นศิลปะที่น่านรบั

ผ่านอาณาจกัรสุโขทยั มีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ 

 

นําท่านเดินทางสู ่วดัภมิูนทร ์เดิมช่ือ "วดัพรหมมิ

นทร"์ เป็นวดัที่แปลกกว่าวดัอืน่ ๆ คอื โบสถแ์ละ

วหิารสรา้งเป็นอาคารหลงัเดียวกนัประตูไมท้ ัง้สีท่ศิ

แกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมือลา้นนาสวยงามมาก 

นอกจากน้ีฝาผนังยงัแสดงถงึชีวติและ วฒันธรรม

ของยุคสมยัที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมือง

น่าน ความงามของ พระอโุบสถจตรุมขุ เป็นพระ

อโุบสถทรงจตรุมขุพระประธานจตรุพกัตร ์นาค

สะดุง้ขนาดใหญ่แห่แหนพระอโุบสถเทนิไวก้ลาง

ลาํตวันาค พระอโุบสถจตรุมขุน้ีกรมศิลปกรไดส้นันิษฐานว่า เป็นพระอโุบสถจตรุมขุหลงัแรกของ ประเทศไทยพระ

อโุบสถ ตรงใจกลางประดิษฐานพระพทุธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หนัพระพกัตรอ์อก ดา้นประตูท ัง้สีท่ศิ หนัเบื้อง

พระปฤษฏางค ์ชนกนัประทบั นัง่บนฐานชกุชีเป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยั ผูท้ี่ไปชมความงามของ พระอโุบสถน้ีไม่ว่า

จะเดินข้ึนบนัไดทศิใด จะพบพระพกัตรข์องพระพทุธรูปทกุดา้น ภายในจะมีภาพจติรกรรมฝาผนังช่ือดงั "ปู่ม่านย่า

ม่าน หรอื หนุ่มกระซิบ" ผลงานของหนานบวัผนั จติรกรทอ้งถิน่เช้ือสายไทลื้อ เป็นภาพชายหญิงคู่หน่ึงกาํลงักระซิบ

อยู่ และเป็นภาพที่รูจ้กักนัในช่ือ "กระซิบรกับนัลอืโลก" และเป็นที่นิยมกนัในหมู่นักท่องเที่ยวที่ตอ้งมาถา่ยรูปกบัภาพ

จติรกรรมฝาผนังน้ี 

 



 
 
 
 
 

นําท่านชม พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ  เป็นอาคารแบบยุโรปซึ่งเขา้มาในสมยัรชักาลที่ 5 ผสมผสานกบัสถาปตัยกรรม

ทอ้งถิน่เมืองน่าน เดิมเป็น หอคาํ ซึ่งเป็นที่ประทบัและที่ว่าราชการของพระเจา้สุรยิพงษผ์รติเดชฯ เจา้ผูค้รองนครน่าน 

เคยใชเ้ป็นที่ต ัง้ศาลากลางจงัหวดัแห่งแรกของจงัหวดัน่าน ภายในพพิธิภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ชัน้ ชัน้ล่างจดัแสดงชีวติ

ความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ ในจงัหวดัน่าน รวมทัง้เทศกาลงานประเพณีที่สาํคญัของจงัหวดั เช่น การสบืชะตา การ

แข่งเรอื สว่นชัน้บนจดัแสดงโบราณวตัถสุมยัต่าง ๆ ที่พบในจงัหวดัน่าน ตัง้แต่ยุคกอ่นประวตัศิาสตร ์จนถงึยุคเจา้ผู ้

ครองนครน่าน สิง่ของในพพิธิภณัฑช้ิ์นที่สาํคญั ไดแ้ก ่งาชา้งดํา วตัถมุงคลคู่บา้นคู่เมืองน่าน สมบตัขิองเจา้ผูค้รอง

นครเมืองน่านรกัษาสบืต่อกนัมาหลายชัว่คน เป็นงาชา้งขา้งซา้ย ยาว 94 เซนตเิมตร วดัโดยรอบสว่นที่ใหญ่สุดได ้ 47 

เซนตเิมตร มีน้ําหนัก 18 กโิลกรมัไดม้าในสมยัพระยาการเมืองเจา้ผูค้รองนครน่านองคท์ี่ 5 

 

นําท่านชม โบราณสถานวดันอ้ย หรอื วดันอ้ย เป็นวดัขนาดเลก็ที่สุดในจงัหวดัน่าน ตัง้อยู่ภายในพพิธิภณัฑสถาน

แห่งชาต ิใตต้น้โพธ์ิมีตาํนานเล่าขานกนัมาว่า พระเจา้สุรยิพงษผ์รติเดช เจา้ผูค้รองนครน่าน องคท์ี่ 63ไดก้ราบบงัคม

ทูลถงึจาํนวนวดัในเมืองน่านต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 แต่ปรากฏว่านับจาํนวนเกนิไป 1 

วดัดว้ยความซื่อสตัยจ์งึไดส้รา้งวดันอ้ยแห่งน้ี โดยใหช่้างพื้นเมืองน่านกอ่สรา้งวดัตรงโคนตน้โพธ์ิหนา้หอคาํหรอืวงัที่

พระองคป์ระทบัเพือ่ใหค้รบตามจาํนวน คนที่มาสกัการะมกัจะขอเรื่องความซื่อสตัยจ์ากนั้นนําท่านแวะถา่ยรูปกบั ซุม้

ตน้ลลีาวดี หรอืตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนา้พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตน่ิาน พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตน่ิาน ตัง้อยู่ภายในคุม้ของ

อดีตเจา้ผูค้รองนครน่าน (หอคาํ) ที่มีตน้ลลีาวดีข้ึนเป็นแถวเรยีงราย แผ่ขยายกิง่กา้น โคง้เขา้หากนัเป็นอโุมงค ์

 

นําท่านเดินทางสู ่ วดัพระธาตเุขานอ้ย องคพ์ระธาตตุ ัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ย ซึ่งอยู่ดา้นตะวนัตกของตวัเมืองน่าน 

สรา้งในสมยัเจา้ปู่แข็ง เม่ือปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธาตเุป็นเจดียก์อ่อฐิถอืปูนทัง้องค ์เป็นศิลปะพม่าผสมลา้นนา 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ไดร้บัการบูรณปฏสิงัขรณ์คร ัง้ใหญ่ในสมยัพระเจา้สุรยิ

พงศผ์รติเดชฯระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า จากวดัพระธาตเุขานอ้ย สามารถมองเหน็ทวิทศัน์โดยรอบ

ของตวัเมืองน่านปจัจุบนับรเิวณลานชมทวิทศัน์ ประดิษฐานพระพทุธมหาอดุมมงคลนันทบรุศีรน่ีาน ซึ่งเป็น

พระพทุธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบวัสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทาํจากทองคาํหนัก 27 บาท 



 
 
 
 
 

 

 

เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

จากนั้นนําท่านเขา้สู ่ถนนคนเดินเมืองน่าน หรอื ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทกุวนัศกุร-์อาทติย ์ต ัง้แต่ 17.00 

–22.00 น. ใหท่้านเลอืกซื้ออาหารมากมาย มีท ัง้อาหารพื้นเมือง ผกัผลไม ้หรอืเสื้อผา้พื้นเมือง ของฝากของที่ระลกึ

แฮนดเ์มดต่างๆจากจงัหวดัน่านของไดจ้ากที่น่ี ในราคาย่อมเยา ว ์อสิระใหท่้านเดินเล่นตามอธัยาศยักรณีไม่มีถนนคน

เดินของเปลี่ยนเปลงเป็นถนนคนเมืองแทน 

 

พกัที่  โรงแรมน้ําทองน่าน หรอืเทยีบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

วนัที่สอง         เดอะววิ@กิว่ม่วง–ถนนหมายเลข 3–บ่อเกลอืวนิเธาว–์จุดชมววิดอยภคูา 1715–โกโก ้วอลเลย่ ์คาเฟ่– 

                   วดัภเูกต็     อาหาร เชา้/กลางวนั/ เยน็ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม[ม้ือที่ 2] 



 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู ่เดอะววิ@กิว่ม่วง เป็นคาเฟ่บนเชิงเขา ใหท่้านไดส้มัผสักบัววิของธรรมชาตขิองเมืองน่านแบบสุดลูก

หลููกตา พรอ้มนัง่จบิเครื่องด่ืมชิลๆ อสิระใหท่้านถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

 

นําท่านเดินทางสู ่อาํเภอปวั โดยใชเ้สน้ทางถนนหมายเลข 1256 ที่เป็นอกีหน่ึงเสน้ทางที่เรยีกกนัว่า “ถนนลอยฟ้า” ซึ่ง

อยู่ท่ามกลางธรรมชาตอินัแสนสงบ พรอ้มสมัผสักบัธรรมชาตแิบบเตม็อิม่ตลอดทัง้เสน้ทาง อกีท ัง้ยงัมีภเูขาและตน้ไม้

ปกคลมุทัง้พื้นที่ ซึ่งเหน็ไดจ้ากภาพมมุสูง 

นําท่านถา่ยรูป ถนนหมายเลข 3หรอืถนนลอยฟ้า ปวั-บ่อเกลอื-สนัตสิุข เป็นอกีหน่ึงเสน้ทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยม

ของนักท่องเที่ยวในการแวะถา่ยรูปเป็นที่ระลกึ ระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวจงัหวดัน่าน 

 

นําท่านเดินทางถงึ บ่อเกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลอืภเูขาที่มีเพยีงแห่งเดียวในโลก เดิมมีช่ือเรยีกว่า “เมืองบ่อ” หมายถงึ 

เมืองที่มีบ่อเกลอืสนิเธาวอ์ยู่ในพื้นที่ เป็นบ่อเกลอืที่มีอายุกว่า 800 ปี ท่านจะไดส้มัผสัวถิชีาวบา้น ที่ประกอบอาชีพผลติ

เกลอืภเูขาแบบโบราณ ท่านสามารถเลอืกซื้อผลติภณัฑแ์ปรรูปจากเกลอืได ้เช่น ดอกเกลอื เกลอืแกง เกลอืสปา ยาสี

ฟนัเกลอื เป็นตน้ (หมายเหต ุ: งดสาธิตวธีิทาํเกลอืในช่วงเทศกาลเขา้พรรษา เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูฝนทาํใหไ้ม่สามารถ

ตากเกลอืได)้ 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่[ม้ือที่ 3] 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย              จากนั้นนําท่านชม จุดชมววิดอยภคูา 1715จุดแวะพกัชมววิที่สูงห่างจากระดบัน้ําทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทยิ ์

ข้ึนและพระอาทติยต์กได ้โดยมีระยะทางห่างจากที่ทาํการอทุยานแห่งชาตดิอยภคูา 8 กโิลเมตร เสน้ทาง ปวั – บ่อ

เกลอืมองเหน็ภเูขาสลบัซบัซอ้น 

 

นําท่านเช็คอนิ โกโก ้วอลเล่ คาเฟ่ เป็นคาเฟ่ที่มีความ

พเิศษตรงน้ีทางรา้นปลูกโกโกเ้อง มีเมนูใหล้องทาน

หลากหลายเมนูโกโก ้สายโกโกห้า้มพลาด นอกจากน้ี

คาเฟ่ยงัมีจุดถา่ยรูปมากมายใหไ้ดเ้ซลฟ่ีเช็คอนิชิคๆ

อกีดว้ย และถอืเป็นคาเฟ่ช่ือดงัของปวัเลยทเีดียว 

 

นําท่านเดินทางสู ่ วดัภเูกต็ หมายถงึ วดับา้นเกต็ที่อยู่

บนภ ูหรอื ดอย วดัภเูกต็ เป็นวดัที่มีภมิูทศัน์และววิที่

สวยงามมีลานชมววิที่สามารถมองไดก้วา้งถงึ 180 

องศา สามารถเหน็ววิทุ่งนาแลว้มีเทอืกเขาอทุยานแห่งชาตดิอยภคูา ดา้นล่างมีแม่น้ําไหลผ่าน ทางวดัไดจ้ดัใหเ้ป็นเขต

อภยัทาน สามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบน ผ่านท่อไหลลงไปใหก้บัฝูงปลาได 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ [ม้ือที่ 4] 

พกัที่  ฮกัปวั รสัอรท์หรอืระดบัเทยีบเท่า พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

วนัที่สาม         กาแฟไทลื้อ–ลาํดวนผา้ทอ–ฟารม์เหด็บา้นหวัน้ํา–วดัศรมีงคล (วดักง๋)–คาเฟ่บา้นนากา๋งโตง้–สนามบนิ 

                   น่านนคร–สนามบนิดอนเมือง   อาหาร เชา้/ กลางวนั/- 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม[ม้ือที่ 5] 

จากนั้นนําท่านเขา้สู ่ รา้นกาแฟบา้นไทลื้อ รา้นกาแฟช่ือดงัของจงัหวดัน่าน อยู่บรเิวณใกล ้ ลาํดวนผา้ทอ รา้นขายผา้

พื้นบา้นที่มีของที่ระลกึและผา้ทอไทลื้อ ผา้ทอน้ําไหล ลายโบราณต่างๆ สาํหรบัโซนรา้นกาแฟสไตลข์องชมุชนชาวไท

ลื้อผสมลา้นนาภายในรา้นมีเรอืนไมเ้กา่ที่จดัโชวเ์ครื่องไมเ้ครื่องมือเกา่แกข่องชาวไทลื้อมาประดบัตกแต่งสวยงาม จะมี

มมุนัง่จบิกาแฟเป็นกระท่อมมงุดว้ยหลงัคาจาก สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์ทุ่งนา สามารถเลอืกนัง่ชิลๆ บรรยากาศอนั

เงยีบสงบไดต้ามอธัยาศยั 



 
 
 
 
 

 

นําท่านเดินทางสู ่ ฟารม์เหด็บา้นหวัน้ํา เป็นโฮมสเตย ์รา้นอาหารที่โด่งดงัในอาํเภอปวั โดยเมนูที่เป็นซิกเนเจอรก์ค็อื 

“พซิซ่าเหด็”นอกจากจะมีอาหารและที่พกัแลว้ ยงัมีจุดในท่านไดน้ั้งชมววิสุดลูกหลููกตา ด่ึมดํา่กบับรรยากาศสโลไลฟ์ 

นําท่านเขา้สู ่ วดัศรมีงคล (วดักง๋) เป็นวดัเกา่แกท่ี่ไดร้บัพระราชทานวสิุงคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆท์ี่มีช่ือ

ที่สุดของวดัน้ีคอื หลวงปู่กง๋ ภายในวดัมีสิง่ที่น่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงที่มีภาพจติรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดยเลยีนแบบ

การวาดของหนานบวัผนั จติรกรชาวน่านเช้ือสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจติรกรรมฝาผนังที่วดัภมิูนทรแ์ละวดัหนองบวัของ

จงัหวดัน่านโดยบรเิวณลานชมววิ ทางวดัไดจ้ดัทาํเป็นซุม้และจุดชม

ววิใหถ้า่ยภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให ้

พกัผ่อนหย่อนใจ มีทศันียภาพที่งดงาม มองเหน็ทุ่งนาเขียวขจ ีและ

ทวิเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลบัซบัซอ้น 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ [ม้ือที่ 6] 

 

บ่าย               นําท่านเดินทางสู่ บา้นนากา๋งโตง้ จุดเช็คอนิสวย ๆ แห่ง

ใหม่ของเมืองน่าน มีท ัง้คาเฟ่ รา้นอาหารและที่พกัไว ้

รองรบั โดยมีความโดดเด่นอยู่ตรงที่การออกแบบสิง่ปลูก

สรา้งต่าง ๆ ซึ่งเนน้การใชว้สัดุธรรมชาตทิี่หาไดจ้าก

ทอ้งถิน่มาเสรมิเตมิแต่งใหมี้ความทนัสมยัสวยงาม กลิ่น

อายแบบมินิมอลผสมญี่ปุ่ นหน่อย ๆ ดูอบอุน่ น่าพกัผ่อน 

รายลอ้มไปดว้ยทอ้งไร่ทอ้งนาสเีขียวอากาศเยน็สบาย มี

จุดใหน้ัง่เล่นพกัผ่อนอยู่โดยรอบ 

 



 
 
 
 
 

สมควรแกเ่วลาออกเดินทางกลบัพรอ้มความประทบัใจ  

17.15น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมืองสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD3557 

18.20น. เดินทางถงึ สนามบนิดอนเมืองโดยสวสัดิภาพฯ 

 

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

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมการท่องเที่ยว อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

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

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิม่ 

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

03-05 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

ไม่มีราคาเด็ก 

04-06 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

05-07 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

09-11 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

10-12 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

11-13 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

12-14 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

16-18 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

17-19 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

18-20 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

19-21 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

23-25 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

23-25 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

24-26 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

25-27 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

26-28 พฤษภาคม 2565 7,999 1,500 

31 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2565 7,999 1,500 

01-03 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 



 
 
 
 
 

02-04 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

05-07 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

06-08 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

07-09 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

08-10 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

09-11 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

12-14 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

13-15 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

14-16 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

15-17 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

16-18 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

19-21 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
พกัเดี่ยว 

เดินทางคนเดียวตจา่ยเพิม่ 

ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

20-22 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

ไม่มีราคาเด็ก 

21-23 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

22-24 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

23-25 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

26-28 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

27-29 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

28-30 มิถนุายน 2565 7,999 1,500 

29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2565 7,999 1,500 

30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2565 7,999 1,500 

03-05 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

04-06 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 



 
 
 
 
 

05-07 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

06-08 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

07-09 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

10-12 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

11-13 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

17-19 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

18-20 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

19-21 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

20-22 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

21-23 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

24-26 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

25-27 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

26-28 กรกฎาคม 2565 7,999 1,500 

02-04สงิหาคม2565 7,999 1,500 

03-05สงิหาคม2565 7,999 1,500 

04-06สงิหาคม2565 7,999 1,500 

07-09สงิหาคม2565 7,999 1,500 

08-10สงิหาคม2565 7,999 1,500 

15-17สงิหาคม2565 7,999 1,500 

16-18สงิหาคม2565 7,999 1,500 

18-20สงิหาคม256 7,999 1,500 

22-24สงิหาคม2565 7,999 1,500 

23-25สงิหาคม2565 7,999 1,500 

25-27สงิหาคม2565 7,999 1,500 

28-30สงิหาคม2565 7,999 1,500 

 



 
 
 
 
 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมิูกอ่นเดินทาง 

 ฉีดพน่ฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

 โตะ๊อาหาร มีการจดัที่นัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครฐัเพือ่ป้องกนัและยบัย ัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

 

 

 

 

อตัราบรกิารน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เป็นราคาตัว๋พเิศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรอืเลื่อนวนัเดินทางได ้หากลูกคา้มี

ความประสงคท์ี่จะเลื่อนวนัเดินทางหรอือยู่ต่อไม่กลบัพรอ้มกรุป๊ ลูกคา้จะตอ้งทาํการซื้อต ัว๋เครื่องบนิใหม่เท่านั้น 

 น้ําหนักกระเป๋าถอืข้ึนเครื่องไม่เกนิ 7 กก. 

 ค่ารถ ค่าน้ํามนั และค่าบรกิารคนขบัรถ 

 ค่าที่พกั 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 กรณีหอ้งพกัแบบ TWN/DBL เตม็ หรอืไม่มีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบDBL/TWNแทน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน อาจเป็นเตยีงเสรมิหรอืฟกูนอนข้ึนอยู่กบัโรงแรมนั้นๆ 

 ช่ือโรงแรมที่พกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นเดินทาง 

 ค่าอาหารตามที่ระบใุนโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบสุาํหรบันักท่องเที่ยวไทย 

 เจา้หนา้ที่บรษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัที่บรษิทัทาํไว ้

ท ัง้น้ีย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที่มีการตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชีวติ ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษิทัประกนัทัว่ไป 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิ 

 ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ้า่ยสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชีวติสว่นตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรบัท่านที่ทานเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ  

 ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิาร 



 
 
 
 
 

 ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัข้ึนไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดที่ลูกคา้ชําระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ(ถา้มี) 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงนิเตม็จาํนวน 

 กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ(ถา้มี) 

 ค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอืน่ๆ 

 

กรณีเจบ็ป่วย 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะทาํการเลื่อน  การ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็น

จรงิ 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ

 กรุป๊คอนเฟิรม์เดินทางจะตอ้งมีผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ 8 ท่าน  



 
 
 
 
 

 บรษิทัฯ มีสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกดิเหตสุุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การเมือง จราจล ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ที่รฐั และอืน่ๆ ที่อยู่นอกเหนือ 

 การควบคุมของทางบรษิทั หรอืค่าใช่จา่ยเพิม่เตมิที่เกดิข้ึนทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้

มีอาํนาจของบรษิทัฯกาํกบัเท่านั้น 

 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามนัที่ไม่คงที่ การ

ปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาที่กาํหนดไว ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิ ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 ที่นัง่บนรถตู ้ท่านที่จองและชําระเงนิมากอ่น มีสทิธ์ิเลอืกที่นัง่ไดก้อ่น 

 



 
 
 
 
 

 


