
 

 

กระซิบรกั..เสมอดาว น่านไง  

3 วนั 2 คืน 

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล.์.แบบกินดี..อยูดี่..มี

มคัคเุทศกด์แูล  

พกั.. ศศิดารา รีสอรท์ 2 คืน 

 



 

 

 
05.20 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามสวุรรณภมูิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยสไมล์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีจาก 

Consortium Trip คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 

07.20 น. เหินฟ้าส ู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 4310   บริการอาหารว่างและ

เครือ่งด่ืมบนเครือ่ง 

08.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนา่น รถตูป้รบัอากาศรอรับคณะ จงัหวดัน่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.00 น. ท่านชมความงามของ วดัภมิูนทร ์เป็นวัดหลวงตัง้อยู่ในเมืองนา่น ความพิเศษของวัดนี้คือเป็นวัดแห่ง

เดียวในประเทศไทยท่ีสรา้งทรงจัตรุมขุ ภายในวัดประดิษฐานพระพทุธรปูขนาดใหญ่ และมีจิตรกรรม

ฝาผนัง  ชื่อดังคือ ภาพจิตรกรรมปู่ ม่านย่าม่าน หรือกระซิบรัก ผลงานของหนานบัวผัน ไปวัด

ภมูินทร์แลว้ตอ้งไม่พลาดถ่ายรปูท่ากระซิบรัก นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น 

ภาพโมนาลิซ่าเมืองนา่น ภาพแสดงต านานพ้ืนบา้นและวิถีชีวิตของคนนา่นสมยักอ่น 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก         วดัภมิูนทร ์- นัง่รถรางชมเมือง  -  วดัชา้งค ้า – พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ  - พระธาตแุช่แหง้  

         ถนนคนเดิน 



 

 

10.00 น. น าท่าน นั่งรถราง ชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองน่าน 

บรรยากาศการนัง่ในรถราง ท่านจะไดส้ัมผัสมนตเ์สน่ห์

ของน่านเพ่ิมมากย่ิงขึ้น เพราะการน าเสนอท่ีแสนจะ

สนุกสนานโดยมัคคเุทศก์ประจ ารถท่ีมีทั้งมุกตลก ทั้ง

ความรูใ้นความเป็นมาในสถานท่ีตา่ง ๆ โดยการสรปุท่ีได ้

ใจความ  ฟั ง ได ้อย่ าง เข ้า ใจแล ะเข ้า ถึ งอ ารมณ์ ใน

บรรยากาศของเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีอตัลกัษณ ์สองขา้งทางท่ี
สะอาดตา กับวิถีของผูค้นท่ีไม่รีบเร่ง ท าใหเ้ราซึมซับและหลงเสน่ห์ของเมืองน่านเขา้ไปอีกมากโข จดุ

จอดแวะในสถานท่ีตา่ง ๆ ก็ไดถ้กูเลือกสรรมาใหท้่านแลว้เป็นอย่างดี ว่าท่ีนีคื่อไฮไลท ์หรือ แลนดม์ารค์

ของเมืองนา่น อาทิเชน่ เลี้ยวผา่นทางพิพิธภณัฑ ์ตลาด   ศาลหลกัเมือง 

วัดศรีพนัตน้ คุม้เจา้เทพมาลา วัดพระธาตชุา้งค า้ คุม้เจา้ราชบตุร วัดสวนตาล 

 
11.00 น. น าท่านชมความงามน าท่านเดินชม วดัม่ิงเมือง ลักษณะเด่นคือ ลายปูนป้ันท่ีผนังดา้นนอกของพระ

อโุบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกลูช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก 

ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัแสดงใหเ้ห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองนา่น ฝีมือช่างทอ้งถ่ินยคุปัจจบุัน และ

ในบริเวณวัดยังเป็นท่ี ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซ่ึงอยู่ในศาลาจัตรุมขุ ดา้นหนา้พระอโุบสถ เสาหลัก

เมืองสงูประมาณ 3 เมตร ฐานประดับดว้ยไมแ้กะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรปู

พรหมพกัตรม์ีชื่อ เมตตา กรณุา มทิุตา อเุบกขา  และท่ีวัดนีย้งัเป็นท่ีประดิษฐาน เสาหลกัเมืองของ 

 

 

 

 

 

 

 

จงัหวดัน่าน เสาหลกัเมืองนา่น ซ่ึงแตเ่ดิมเรียกว่า “เสามิ่งเมือง” เดิมเป็น ไมส้กัทองขนาดใหญ่ 

ลกัษณะเป็นเสาทรงกลมสว่นหวัเสาเกลาเป็น ดอกบวัตมูฝังไวก้บัพื้นท่ีดินโดยตรง ไมมี่ศาลหรืออาคาร

ครอบ แตอ่ย่างใด สนันษิฐานว่าอาจจะสรา้งขึน้ในสมยัเจา้อตัถวรปัญโญ เป็นเจา้ผูค้รองนครนา่น เหตุ

เพราะแตก่อ่นมานัน้เมืองนา่นไมม่ีคติการสรา้ง เสาหลกัเมืองน าท่านชม พระธาตชุา้งค ้าวรวิหาร  อยู่

ตรงขา้มพิพิธภณัฑสถานแห่งชาตนิา่น เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตไุวภ้ายใน นบัเป็น ปูชนยี์

สถานส าคญั เป็นเจดียท่ี์ไดร้บัอิทธิพลทางดา้นศิลปะสโุขทยั ภายในวัดประดิษฐาน เจดียช์า้งค า้ ซ่ึงเป็น

ศิลปะสมยัสโุขทยั รอบเจดียม์ีรปูป้ันชา้งปูนป้ันเพียงคร่ึงตวั ประดบัอยู่  โดยรอบ พระธาตเุจดียส์รา้ง 

ดว้ยอิฐถือปูน มีสณัฐานเป็นรปูสี่เหลี่ยมจตัรุัสซอ้นกนั 3 ชัน้ ฐานจากชัน้แรกสงูถึงชัน้สองมีรปูชา้งค า้

อยู่ในลกัษณะ เหมือนฐาน รองรบัไวด้า้นละ 6 เชือก รวมทัง้หมด 24 เชือก ชา้งแตล่ะตวัโผลส่ว่นหวั

ลอย ออกมาคร่ึงตวัขาหนา้ทัง้คูย่ื่นพน้ออกมาจาก เหลี่ยมฐาน เหนอืขึน้ไปเป็นฐานปัทม ์(ฐานบวั) ซอ้น



 

 

กนั 3 ชัน้ และเป็น องคร์ะฆงัแบบลงักา ตอ่จากองคร์ะฆงัท าเป็นฐานเขยีงรองรบั มาลยัลกูแกว้ 

ลดหลัน่กนัไปเป็นสว่นยอด ปัจจบุนัพระธาตเุจดียช์า้งค า้ไดร้บัการบรูณะซ่อมแซม และหุน้ดว้ยแผน่

ทองเหลืองทัง้องคม์ีความสวยงามมาก 

12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหารเฮือนฮอม(1)  

บ่าย น าท่านแวะพักผ่อน ณ  คาเฟ่ สดุกองดี ริมแม่น ้า

นา่น กอ่น 

 น าท่านเย่ียมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  

เดิมเป็นท่ีประทับของ เจา้ผูค้รองนครน่าน เรียกว่า 

"หอค า" ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถ ุต่าง ๆ 

ประวัติศาสตร ์และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพ้ืนเมือง

ภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สิ่งส าคัญท่ีสดุคือ 

"งาชา้งด า" ซ่ึงไม่ทราบประวัติ ความเป็นมา สันนิษฐานว่า เป็นงาขา้งซา้ย มีสีน า้ตาลเขม้ไปทางด า 

งาชา้งด านี้ ถือเป็นของคู่บา้นคู่เมืองของจังหวัดน่าน ดา้นหนา้พิพิธภณัฑ ์มี ซุม้ตน้ลีลาวดี  ท่ีขึ้นเป็น

แถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งกา้นโคง้ โนม้เอียงเขา้หา กนักลายเป็นอโุมงคต์น้ไมย่ิ้งใหญ่สวยงาม  เรียกได้

ว่าเป็นซิกเนอเจอรอี์ก 1 จดุของ จังหวัดน่าน ก่อนน าท่านเดินทางเขา้สักการะ พระธาตแุช่แหง้ พระ

บรมธาตแุช่แหง้ พระธาตคุู่บา้นคู่เมืองของชาวน่าน พระบรมธาตแุช่แหง้เป็นศิลปะการก่อสรา้ง ท่ีมี

ความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึง่ ของภาคเหนือที่เป็นศิลปะการกอ่สรา้งท่ีไดร้ับอิทธิพล การก่อสรา้งมา

จากเจดียพ์ระธาตหุริภณุไชย  โดยมีลักษณะโดยรอบ ๆ ของ องคพ์ระธาต ุคือจะมี การบรุอบองค ์

ดว้ยทองจงัโกในสว่น ของทางเดิน ขึน้ส ู่องคพ์ระธาตนุัน้ จะเป็นตวัพญานาค หนา้บนัเหนอืประตทูางเขา้

ลักษณะของการป้ัน จะเป็นลายนาคเกี้ยวท่ีเป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของ

จังหวัดน่านโดยแทจ้ริง ชาวเมืองลา้นนามีความเชื่อกัน ว่าการ ไดเ้ดินทางไปสักการบูชากราบไหว้

นมัสการองคพ์ระธาตแุซ่แหง้ หรือชาวลา้นนาจะเรียกกันว่า การชธูาต ุแลว้นั้นจะท าไดร้ับ อานิสงค์

อย่างแรงกล้า ท าให้ชี วิตอยู่ดี  มีส ุข ปราศจาก โรคภัยต่าง ๆ มาเบียดเบียน หน้าท่ีการงาน

เจริญกา้วหนา้  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหารนฤมล (2) หลงัอาหาร *อิสระในการเดินเท่ียวถนนคน

เดินบรเิวณวดัภมิูนทร ์จะเลือกซ้ือ เลือกชอ้ป หรอืเลือกชิมอาหารพ้ืนเมืองของน่าน ผลิตภณัฑ์

ของฝากไดต้ามชอบใจ น าท่านกลบัเขา้สูท่ี่พัก  ท่ีพกั..ศศิดารา รสีอรท์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของพ่ีพกั (3) 

08:00 น. น าท่านเดินทางตามเสน้ทางหมายเลข 3 สูบ่่อเกลือ ระหว่างทางแวะ รา้นกาแฟ เดอะวิว @ ก่ิวม่วง 

รา้นกาแฟหลกั 100 แตวิ่วหลกัลา้น ทางทีมงาน Soda จดักาแฟ ชา บริการทกุท่าน ท่านละ 1 แกว้ 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง     เดอะวิว @ ก่ิวลม – บ่อเกลือ – จดุชมวิว 1715 – ดอยภคูา - วดัภเูก็ต - รา้นกาแฟไทลื้อ  

                 วดัศรมีงคล  



 

 

 

10.30 น. น าท่านเดินทางตอ่ไปยงั บ่อเกลือสินเธาว ์ มีชื่อเสียงในดา้นการท าเกลือบนภเูขาท่ีไมม่ีท่ีใดเหมือน 

เกลือสินเธาวเ์พื่อบริโภคและจ าหนา่ยเป็นรายไดอี้กทางหนึง่ บ่อเกลือนีม้ีมาแตโ่บราณและน าไปจ าหนา่ย

ยงักรงุสโุขทยั เชียงใหม ่เชียงตงุ หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต ้ปัจจบุนัการจะน า

เกลือจากบ่อ  ขึน้มาตม้ท าเกลือใชว่่าจะกระท ากนัไดง้า่ย ๆ ชาวบา้นจะตอ้งท าพิธีเล้ียงผีเมืองและเจา้

รกัษาบ่อเกลือคือ เจา้ซางค า กนักอ่น โดยจะท าทกุปีในวันแรม 8 ค า่เดือน 5 หรือท่ีชาวบา้นเรียกกนัว่า 

"งานแกม้" ในสมยักอ่นเคยท ากนัถึง 7 วัน แตปั่จจบุนัลดลงมา เหลือเพียง 3 วันเท่านัน้ในอดีตชาวบา้น

อ าเภอบ่อเกลือจะ ท า เกลือขึน้เพ่ือใชใ้นครวัเรือน แตเ่มื่อปัจจบุนัถนนหนทางสะดวกมากขึน้ การ

เดินทางเขา้เมือง ก็งา่ย ชาวบา้นจึงได ้น าเกลือจากท่ีนีอ่อกไป จ าหนา่ยยงัหมูบ่า้นตา่ง ๆ รวมถึงตา่ง

อ าเภอก็มีปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น.  บริการอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหารบ่อเกลือวิว 

(4) 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ดอยภคูา   เป็นป่าท่ีมีความอุดม

สมบรูณท่ี์มีทั้งพืชพรรณและสตัวป่์าท่ีมีความส าคญัตอ่

ระบบนิ เวศน์ รวมทั้ ง เป็น

แหล่งก าเนิดของแม่น า้หลาย

สาย เช่น แม่น ้าน่าน ล าน ้า

ปัว ล าน า้วา้ ท่ีคอยหลอ่เลี้ยง

ชีวิตของชาวจังหวัดนา่น และยังมีความส าคญัทางประวัติศาสตร ์กล่าวคือ 

เป็นท่ีเชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภคูาเป็นเมืองเก่าของบรรพบรุษุของคนเมือง

นา่น ระหว่างทางแวะจดุชมวิว 1715 จดุชมวิวท่ีสวยงามและเป็นจดุ Check 

In ท่ีไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะสกัการะ ศาลเจา้พ่อภคูา  บริเวณนี้

ยังมี ตน้ภคูา (Brettschneider sines )   พันธุไ์มท่ี้ไดช้ื่อ ว่าหายากท่ีสดุในโลก

ชนดิหนึ่ง เคยพบใน  มณฑลยนูาน  ของจีน กอ่นจะสญูพนัธุไ์ป และมีการคน้พบอีกครัง้ใน ประเทศไทย



 

 

ท่ีดอยภคูา จังหวัดน่าน พันธุไ์มช้นิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นท่ีประเทศไทย ใน

รอบหนึ่งปี ชมพภูคูาจะออกดอกสีชมพเูป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกมุภาพันธเ์ท่านั้นซ่ึง เป็น

ชว่ง เวลาท่ีดีท่ีสดุ และบนดอยภคูายงัมีทิวทศันแ์ละธรรมชาตท่ีิสวยงามหลายแห่ง กอ่นน าท่านเดินทาง

สู ่วดัภเูก็ต หมายถึง วัดบา้นเก็ตท่ีอยู่บนภ ูหรือ ดอย วัดภเูก็ต เป็นวัดท่ีมีภมูิทัศนแ์ละวิวท่ีสวยงามมี

ลานชมวิวท่ีสามารถมองไดก้วา้งถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแลว้มีเทือกเขาอทุยานแห่งชาติ

ดอยภคูา ดา้นลา่งมีแม่น า้ไหลผ่าน ทางวัดไดจ้ดัใหเ้ป็นเขตอภยัทาน สามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบน 

ผา่นท่อไหลลงไปใหก้บัฝูงปลาไดแ้ละน าท่าน สมัผสั"ตน้ดิกเดียม" ตน้ไมอ้ารมณข์นั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ รา้นกาแฟบา้นไทลื้อ รา้นกาแฟชื่อดงัของจังหวัดนา่น เป็นส่วนหนึ่งของรา้น ล าดวนผา้

ทอ รา้นขายผา้พ้ืนบา้นท่ีมีของท่ีระลึกและผา้ทอไทลื้อ ผา้ทอน า้ไหล ลายโบราณตา่ง ๆ ส าหรบัโซนรา้นกาแฟสไตลข์อง

ชมุชนชาวไทลื้อผสมลา้นนา ภายในรา้นมีเรือนไมเ้ก่าท่ีจัดโชว์เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือเก่าแก่ของชาวไทล้ือมาประดบัตกแต่ง

สวยงาม จะมีมมุนัง่จิบกาแฟเป็นกระท่อมมงุดว้ยหลงัคาจาก สามารถมองเห็นวิวทิวทศันท์ ุ่งนา สามารถเลือกนัง่ชิล ๆ 

บรรยากาศอันเงียบสงบไดต้ามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ท่ีไดร้ับ

พระราชทานวิสงุคามสีมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆท่ี์มีชื่อท่ีสดุของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวัดมีสิ่งท่ีน่าสนใจ 

ทัง้วิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกรชาวนา่นเชื้อสายไท

ลื้อ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวัดภมูินทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดไดจ้ดัท า

เป็นซุม้และจดุชมวิวใหถ่้ายภาพหลายจดุ รวมถึงรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้ักผอ่นหย่อนใจ มีทศันยีภาพท่ีงดงาม 

มองเห็นทุ่งนาเขยีวขจี และทิวเขาของดอยภคูาเรียงรายสลบัซับซอ้น 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น.   บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารเฮือนเจา้นาง (5) หลงัอาหารน าคณะเดินทางกลบัที่พกัศศิ

ดารา รสีอรท์ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

04.00 น. อรณุสวัสดิ์ยามเชา้กับบรรยากาศอันเย็นสดชื่น น าท่านเดินทางขึ้นสู่ อทุยานแห่งชาติศรีน่าน 

อทุยานแห่งชาติศรีน่านไดร้ับการจัดตัง้เป็นอทุยานแห่งชาติ ล าดับท่ี 104 ของประเทศไทย พ้ืนท่ีโดย

ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสงูสลับซับซอ้น ทอดยาววางตวัในแนวเหนือใต ้โดยมีเทือกเขาท่ีส าคญัคือ ดอย

แปรเมือง ดอยขนุหว้ยฮึก ดอยขนุหว้ยหญา้ไทร และดอยหลวง มียอดเขาขนุหว้ยฮึกอยู่ทางทิศเหนือ

ของพ้ืนท่ีเป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุ คือ 1,234 เมตร ซ่ึงเทือกเขาเหล่านีล้ว้นเป็นตน้น า้ของล าน า้นา่นทั้งสิ้น 

สถานท่ีท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะอยู่ตามล าน า้น่าน และยอดดอยสงู ดอยเสมอดาวเป็นภเูขาท่ีมีลานให้

นกัท่องเท่ียวพักผ่อนกางเต็นท ์และเป็นจดุชมพระอาทิตยต์กและชมพระอาทิตยข์ึ้น ท่ีวิวดีอีกท่ีหนึ่งเลย

ท่ีเดี๋ยว ในช่วงหนา้หนาวและฝนยังสามารถเห็นทะเลหมอกในตอนเขา้ ส าหรับผูท่ี้มากางเต็นท์นอน

กลางคนืยงัมีโอกาสท่ีจะพบห้ิงหอ้ยอีกดว้ย ยอดดอยอีกแห่งหนึง่ที่มีความ สวยงามไมแ่พด้อยอ่ืน 

ๆ คือ ดอยเสมอดาว และผาหวัสิงห์ เป็นลานกวา้งตามสันเขาท่ีชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกไดใ้นจุด

เดียวกัน ยามค า่คืนยังเปลี่ยนเป็นลานดดูาวไดด้ว้ยและเป็นจดุกางเต็นทพ์ักแรมของอทุยานฯมองเห็น

หนา้ผาหวัสิงหอ์ยู่ปลายสนัเขา 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม                 อทุยานศรน่ีาน – ดอยเสมอดาว – พระธาตเุขานอ้ย - สนามบินน่าน - กรงุเทพฯ 



 

 

 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (6)  

09.00 น. คณะพรอ้มกัน บริเวณ ล็อบบ้ี คณะท าการ Check Out น าท่านเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ เดินทาง

สกัการะ พระพทุธมหา อดุมมงคลนนัทบรุีศรีน่าน ณ วดัพระธาตเุขานอ้ย วัดพระธาตเุขานอ้ย 

เป็นปูชนียส์ถานท่ีส าคญั และ  เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สนันิษฐานว่ามีอายรุ ุ่นราวคราวเดียวกบั

พระธาตแุช่แหง้ ตัง้อยู่บนดอยเบานอ้ย หนา้วัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาคขึ้นไปยังดา้นบน และทางรถขึ้น

ถึงตวัวัดได ้เมื่อขึน้ไปยืนบนยอดเขา จะมองเป็นทิวทศันข์องเมืองนา่น ไดอ้ย่างชดัเจน สวยงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สูส่นามบินนา่น  

12.40 น. เหิรฟ้าสู ่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสารการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 155 บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ..โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

วนัเดนิทาง แถวที ่1 หลงัคนขบั แถวที่ 2 แถวกลาง แถวหลังสุด 

11 - 13  ธนัวาคม 2563 12,590. -บาท 12,390.บาท 11,790. -บาท 

30  ธนัวาคม  – 1 มกราคม 64 13,990. -บาท 13,790.บาท 13,290. -บาท 

1  มกราคม  – 3 มกราคม 64 12,990. -บาท 12,790.บาท 12,290. -บาท 



 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

     คา่ตัว๋เคร่ืองบินสายการไทยสไมล ์พรอ้มน ้าหนกั 20 ก.ก 

     คา่ รถตูป้รบัอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง 

 คา่ท่ีพกัศศิดารา รีสอรท์ จ านวน 2 คืน(หอ้งละ 2 ท่าน) 

 คา่ธรรมเนยีมอทุยาน และคา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

 คา่อาหารเลิศรส จ านวน 6 มื้อ  

 คา่ไกดท์อ้งถ่ินน าเที่ยว  

 คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตใุนการเดินทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ตอ่ท่าน  (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่ง ๆอาทิ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรีด คา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืจากรายการ ฯลฯ 

      คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

      ทิปไกดแ์ละคนขบั ท่านละ 300 บาทตอ่ทริป  

 

เง่ือนไขการจอง - มดัจ า 3,000 บาท / ท่าน วนัหยดุติดต่อกนั มดัจ า 5,000 บาท 

                         สว่นท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 7 วนั 

- กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 6 คน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมนีโ้ดยจะคืนเงนิ

ท่ีลกูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 

  ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั  

                                    *** ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง *** 

 

 


