


 

วนัแรก ปัม้น า้มนั ปตท. วภิาวดขีาออก – อ าเภอปวั จงัหวดันา่น 

 

20.00 น. พรอ้มกนั ณ ปัม้น ้ามัน ปตท. วภิาวดขีาออก  

 
21.00 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่อ าเภอปวั จงัหวดันา่น เป็นจังหวดัเล็กๆตดิชายแดน ไทย-ลาว แหลง่ทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่จะเป็นการ

ทอ่งเทีย่วทางศลิปวฒันธรรม เชน่ โบราณสถาน วัด พระธาต ุซึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทลือ้-ลา้นนา รวมทัง้ม ีภาพเขยีน

ฝาผนัง และแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิ(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 11 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง จงัหวดัน่าน – ปัว – วดัภูเก็ต – คาเฟ่ กาแฟไทลือ้ – ถนนโคง้เลข 3 ถนนหมายเลข 1081 – บ่อเกลอืสนิเธาว ์

โบราณ – จดุชมววิ 1715 อุทยานแหง่ชาตดิอยภูคา – ปวั 

 

เชา้ พรอ้มบรกิารอาหารเชา้ SET BOX (1)  
 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัภูเก็ต หมายถงึ วดับา้นเก็ตทีอ่ยูบ่นภ ูหรอื ดอย วดัภเูก็ต เป็นวัดทีม่ภีูมทิัศน์และววิทีส่วยงามมลีานชม
ววิทีส่ามารถมองไดก้วา้งถงึ 180 องศา สามารถเห็นววิทุง่นาแลว้มเีทอืกเขาอทุยานแห่งชาตดิอยภูคา ดา้นลา่งมแีม่น ้าไหล

ผา่น ทางวดัไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทาน สามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบน ผา่นทอ่ไหลลงไปใหก้ับฝงูปลาได ้

 

 
 

 

 



 
 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ รา้นกาแฟชือ่ดังของจังหวัดน่าน เป็น

สว่นหนึง่ของรา้น ล าดวนผา้ทอ รา้นขายผา้พืน้บา้นทีม่ขีองทีร่ะลกึและผา้ทอไทลือ้ 
ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณตา่งๆ ส าหรับโซนรา้นกาแฟสไตลข์องชมุชนชาวไทลือ้

ผสมลา้นนา ภายในรา้นมเีรอืนไมเ้กา่ทีจ่ัดโชวเ์ครือ่งไมเ้ครือ่งมอืเกา่แกข่องชาวไท
ลือ้มาประดับตกแต่งสวยงาม จะมมีุมน่ังจบิกาแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลังคาจาก 

สามารถมองเห็นววิทวิทศันท์ุง่นา สามารถเลอืกน่ังชลิๆ บรรยากาศอันเงยีบสงบได ้
ตามอธัยาศยั 

 

 
 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอบอ่เกลอื โดยใชเ้สน้ทางถนนหมายเลข 1081 ชว่งหลักกโิลเมตรที ่38-39 ถนนชว่งนี้จะ

โคง้เป็นเลข 3 เป็นการสรา้งถนนทีล่ัดลาะตามแนวธรรมชาตขิองเสน้ทางนี้ หนึ่งเสน้ทางทีส่วยงาม และเป็นทีน่ิยมของ

นักทอ่งเทีย่วในการแวะถา่ยรูป 
 

 
 

 
 

เดนิทางถงึ บอ่เกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลอืภเูขาทีม่เีพยีงแห่งเดยีวในโลก เดมิมี
ชือ่เรยีกวา่ “เมอืงบอ่” หมายถงึ เมอืงทีม่บีอ่เกลอืสนิเธาวอ์ยู่ในพืน้ที ่เป็นบอ่เกลอื

ทีม่อีายุกว่า 800 ปี ทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีาวบา้น ทีป่ระกอบอาชพีผลติเกลอืภูเขา

แบบโบราณ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูปจากเกลอืได ้เชน่ ดอกเกลอื 
เกลอืแกง เกลอืสปา ยาสฟัีนเกลอื เป็นตน้ (หมายเหตุ : งดสาธติวธิที าเกลอื

ในชว่งเทศกาลเขา้พรรษา เนือ่งจากเป็นชว่งฤดฝูนท าใหไ้มส่ามารถตากเกลอืได)้ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (2) 



จากนัน้น าท่านชม จุดชมววิ 1715 จุดแวะพักชมววิทีส่งูห่างจากระดับน ้าทะเล 
1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทติยข์ึน้และพระอาทติย์ตกได ้โดยมรีะยะทางห่าง

จากที่ท าการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร เสน้ทาง ปัว – บ่อเกลือ 

มองเห็นภเูขาสลบัซบัซอ้น  
 

น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอปัว โดยใชเ้สน้ทางถนนหมายเลข 1256 ทีเ่ป็นอกีหนึ่ง
เสน้ทางทีเ่รยีกกันวา่ “ถนนลอยฟ้า” ซึง่อยู่ทา่มกลางธรรมชาตอิันแสนสงบ พรอ้ม

สัมผัสกับธรรมชาตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทาง อกีทัง้ยังมีภูเขาและตน้ไมป้ก
คลมุทัง้พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ากภาพมมุสงู 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ (3) 
 

ทีพ่กั ชมพภููคา รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม วดัศรมีงคล (กง๋) – เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น – พระธาตุแช่แหง้ – วดัศรพีนัตนั – วดัมิง่เมอืง – ซุม้ ตน้ลลีาวด ี– 

วดัพระธาตชุา้งค า้วรวหิาร – วดัภูมนิทร ์– วดัพระธาตเุขานอ้ย – ถนนคนเดนิเมอืงนา่น 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 
 

น าทา่นเขา้สู ่วดัศรมีงคล (กง๋) เป็นวัดเก่าแกท่ีไ่ดรั้บพระราชทานวสิงุคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุ

ของวัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋ ภายในวัดมสี ิง่ทีน่่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลยีนแบบการวาด
ของหนานบัวผัน จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ัดภูมนิทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน

โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวัดไดจั้ดท าเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให ้
พักผอ่นหยอ่นใจ มทีศันยีภาพทีง่ดงาม มองเห็นทุง่นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลบัซบัซอ้น 

 

 
 
 

 



 
น าทา่นเขา้สู ่อ าเภอเมอืงนา่น  มสีภาพภูมปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขา มภีูเขาใน

เขตอ าเภอบอ่เกลอื เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในจังหวัด คอืมคีวามสงูถงึ 2,079 เมตร 

และมดีอยภคูาในเขตอ าเภอปัว เป็นยอดเขาทีส่ าคัญของจังหวัด มคีวามสงู 1,980 
เมตร สว่นพืน้ทีร่าบจะอยูบ่รเิวณตอนกลางของจังหวัด และตามลุม่น ้าตา่ง ๆ แหลง่

น ้าที่ส าคัญของจังหวัดคือแม่น ้าน่าน ซึง่มีตน้ก าเนิดทางตอนเหนือของจังหวัด 
แลว้ไหลลงไปยังเขือ่นสริกิติ ิใ์นจังหวัดอุตรดติถ ์และบรรจบกับแม่น ้าปิงทีจั่งหวัด

นครสวรรคเ์ป็นแมน่ ้าเจา้พระยา 
 

น าท่านน่ังจิบชากาแฟที่ เฮอืนฮงัต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็นรา้นกาแฟที่รวมเอา

กาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆของจังหวัดน่านมาไวท้ี่นี่ เ ป็นรา้นที่มีขนาดใหญ่
บรรยากาศด ีมมีมุใหถ้า่ยรูป,มมุใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้า่นสมัผัสกับบรรยากาศสบายๆ 

ร่มรืน่ 
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตุแช่แหง้ พระอารามหลวง พระธาตปุระจ าปีเกดิ ปีเถาะ (ปีนักษัตรกระตา่ย) เดมิเป็นวัดราษฎร ์
ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ ์ระหว่างเมอืงน่านกับเมอืงสุโขทัยในอดตี จาก

พงศาวดารเมอืงน่านกลา่วว่า พระยาการเมอืง เจา้นครน่านไดอ้ัญเชญิพระบรมสารีรกิธาตุจาก กรุงสโุขทัย (กระดกูขอ้มอื
ขา้งซา้ย) มาประดษิฐานไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ 

 



 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัศรพีนัตนั แห่งราชวงศภ์ูคา โดยพญาพันตน้ เจา้ผูค้รองนคร
น่าน เป็นผูส้รา้ง ซึง่ชือ่วดัตรงกบันามผูส้รา้ง คอืพญาพันตน้ วหิารของวัดศรพัีนอน้ 

มคีวามสวยงามเป็นสงา่ดว้ยสทีองเหลอืงอร่าม และเป็นอกีวัดทีม่จีติรกรรมปนูปั้นที่
สวยงาม พญานาคเจ็ดเศยีรตัง้เดน่เป็นสง่าเฝ้าบันได หนา้วหิาร และภายในวหิาร

ชา่งชาวน่าน ไดเ้ขยีนภาพลายเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจา้และประวัตกิารก าเนิด

เมอืงน่าน มันเป็นภาพเขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคณุคา่อยา่งยิง่  
 

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นล ัน่ทม  บริเวณหนา้
พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตน่ิาน พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตน่ิาน ตัง้อยู่ภายในคุม้ของอดตี

เจา้ผูค้รองนครน่าน (หอค า) ทีม่ตีน้ลลีาวดขีึน้เป็นแถวเรียงราย แผ่ขยายกิง่กา้น 

โคง้เขา้หากนัเป็นอโุมงค ์
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (5) 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยู่ทีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐานเสาหลักเมอืงของจังหวัดน่าน เดมิเป็นวัดรา้ง มเีสา
หลกัเมอืงทีเ่ป็นทอ่นซงุขนาดใหญ่สองคนโอบ ตอ่มาเจา้ครองนครน่านสถาปนาวัดใหม่ตัง้ชือ่วา่ วัดมิง่เมอืง ตามชือ่ทีเ่รยีก

เสาหลักเมอืงว่า เสามิง่เมอืง ต่อมาปี 2527 ไดม้กีารรื้อถอนและสรา้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมัยแบบใน

ปัจจุบัน โดยตกแตง่ลายปูนปั้นทีผ่นังดา้นนอกของพระอุโบสถ มคีวามสวยงามวจิติรบรรจงมาก เป็นฝีมอืตระกลูชา่งเชยีง
แสน มคีวามวจิติร งดงามมาก ภายในมภีาพจติรกรรมฝาผนังแสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของชาวเมอืงน่าน ฝีมอืชา่งทอ้งถิน่ยุค

ปัจจุบัน และในบรเิวณวัดยังเป็นที ่ประดษิฐานเสาหลักเมอืง ซึง่อยู่ในศาลาจตรุมุข ดา้นหนา้พระอโุบสถ เสาหลักเมอืงสงู
ประมาณ 3 เมตร ฐานประดับดว้ยไมแ้กะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มชี ือ่ เมตตา กรุณา 

มทุติา อเุบกขา 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุชา้งค า้วรวหิาร สรา้งขึน้โดยพญาภูเข่ง เจา้ผูค้รองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี 

ประกอบดว้ยวหิารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ภายในวัดยังประดษิฐานเจดยีช์า้งค ้า ทรงลังกา สงู



ตระหงา่นมรีูปปัน้รูปชา้งครึง่ตวัประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมอืนฐานรองรับไวด้า้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็น
ศลิปะทีน่่านรับผา่นอาณาจักรสโุขทัย มคีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ 

 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร์" เป็นวัดทีแ่ปลกกว่าวัดอืน่ ๆ คอื โบสถแ์ละวหิารสรา้งเป็นอาคาร
หลังเดยีวกันประตูไมท้ัง้สีท่ศิ แกะสลักลวดลายโดยชา่งฝีมอืลา้นนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถงึชวีติและ 

วัฒนธรรมของยุคสมัยทีผ่่านมาตามพงศาวดารของเมอืงน่าน ความงามของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรง
จตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์ นาคสะดุง้ขนาดใหญ่แห่แหนพระอโุบสถเทนิไวก้ลางล าตัวนาค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรม

ศลิปกรไดส้นันษิฐานวา่ เป็นพระอโุบสถจตรุมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระอโุบสถ ตรงใจกลางประดษิฐานพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก ดา้นประตูทัง้สีท่ศิ หันเบื้องพระปฤษฏางค์ ชนกันประทับ น่ังบนฐานชุกช ีเป็น

พระพุทธรูปปางมารวชิยั ผูท้ีไ่ปชมความงามของ พระอโุบสถนี้ไม่วา่จะเดนิขึน้บันไดทศิใด จะพบพระพักตรข์องพระพุทธรูป

ทกุดา้น  
 

 
 

ภายในจะมภีาพจติรกรรมฝาผนังชือ่ดัง "ปู่ ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซบิ" ผลงาน
ของหนานบัวผัน จิตรกรทอ้งถิ่นเชือ้สายไทลื้อ เป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งก าลัง

กระซบิอยู่ และเป็นภาพทีรู่จั้กกันในชือ่ "กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นทีน่ยิมกัน
ในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมาถา่ยรูปกบัภาพจติรกรรมฝาผนังนี ้

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุเขานอ้ย องคพ์ระธาตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ย 
ซึง่อยูด่า้นตะวนัตกของตวัเมอืงน่าน สรา้งในสมัยเจา้ปู่ แข็ง เมือ่ปี พ.ศ. 2030 องค์

พระธาตเุป็นเจดยีก์อ่อฐิถอืปนูทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุขององคส์มเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา้ไดรั้บการบรูณปฏสิังขรณ์ครัง้ใหญ่

ในสมัยพระเจา้สรุยิพงศผ์รติเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยชา่งชาวพม่า 

จากวัดพระธาตุเขานอ้ย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน 
ปัจจบุนับรเิวณลานชมทวิทัศน์ ประดษิฐานพระพุทธมหาอดุมมงคลนันทบรุศีรน่ีาน 

ซึง่เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศาท า
จากทองค าหนัก 27 บาท 



 
 
เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิเมอืงนา่น 

 

จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่ถนนคนเดนิเมอืงนา่น หรอื ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงนา่น เปิดทกุวันศกุร-์อาทติย ์ ตัง้แต ่17.00 
– 22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมอืง หนา้ศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว ไปถงึสามแยกถนนจัทรประโชต ิ

ใหท้่านเลอืกซือ้อาหารมากมาย มทีัง้อาหารพื้นเมอืง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผา้พื้นเมอืง ของฝากของทีร่ะลกึแฮนดเ์มดต่างๆ
จากจังหวดัน่านของไดจ้ากทีน่ี ่ในราคายอ่มเยา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอธัยาศยั 

 
ทีพ่กั ชมนา รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ จงัหวดันา่น – วดัพระธาตชุอ่แฮ จงัหวดัแพร ่– กรุงเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูจั่งหวัดแพร่ เพือ่ใหท้า่นสกัการะขอพร ณ วดัพระธาตุช่อแฮ 

พระอารามหลวง วดัศกัดิส์ทิธิเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงจังหวดัแพร่ และเป็นวัดพระธาตุ
ประจ าปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีขาล ส าหรับชือ่พระธาตุช่อแฮนั้นมีความเชือ่ดัง้เดมิว่า 

ขนุลวัะอา้ยกอ้มไดน้ าผา้แพรมาถวายพระพุทธเจา้ และตอ่มาชาวบา้นไดน้ าผา้แพร
ชัน้ดทีอจากสบิสองปันนามาผูกบูชาพระธาตุ ค าว่าชอ่แฮ จงึหมายถงึ “ชอ่แพร” 

น่ันเอง พระธาตชุอ่แฮ ซึง่พบวา่เขยีนเป็นอักษรธรรมวา่ "ชอ่แฮ" และ "ชอ่แร" ซึง่

อา่นวา่ "ชอ่แฮ" ทัง้สองอยา่งนัน้มคีวามหมายวา่ “ธงสามเหลีย่มท าดว้ยแพร”  
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (7) 

 
20.30 น. เดนิทางถงึ ปั๊มน า้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) โดยสวสัดภิาพ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



 ้  ้   ้  ้
  ้  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

01 – 04 ตลุาคม 2563 4,999 1,500 

10 – 13 ตลุาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.๙) 

5,599 1,500 

15 – 18 ตลุาคม 2563 5,599 1,500 

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 5,599 1,500 

05 – 08 พฤศจกิายน 2563 5,599 1,500 

12 – 15 พฤศจกิายน 2563 5,599 1,500 

19 – 22 พฤศจกิายน 2563 5,599 1,500 

26 – 29 พฤศจกิายน 2563 5,599 1,500 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 
(วนัพอ่) 

5,999 1,500 

09 – 12 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนญู) 

5,999 1,500 

17 – 20 ธนัวาคม 2563 5,999 1,500 

24 – 27 ธนัวาคม 2563 5,999 2,000 

25 – 28 ธนัวาคม 2563 5,999 2,000 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 
(ปีใหม)่ 

6,999 2,000 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 
(ปีใหม)่ 

6,999 2,000 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบ
ตามจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถตู ้VIP ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

ส าคญั 



 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple 

วา่ง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสม
เดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ 

เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

  คา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท  

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 
2. กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน หรอืหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร 
โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่  

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 


