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วนัแรก ปั้มน ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ตรงขำ้มมหำลยัหอกำรคำ้ไทย – นำ่น 

 
19.30 พรอ้มกันที ่ปั้มน ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ตรงขำ้มมหำลยัหอกำรคำ้ไทย ไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรับ

แกท่่ำน 

20.00 ออกเดนิทำงสู ่จงัหวดันำ่น (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 9 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีส่อง นำ่น – พระธำตุเขำนอ้ย – พระธำตุแช่แหง้ – คำเฟ่เฮอืนฮงัตอ่ – วดัภมูนิทร ์– วดัพระธำตุชำ้งค ำ้
วรวหิำร – ซุม้ลลีำวด ี– วดัม ิง่เมอืง – วดัศรพีนัตน้ – ถนนคนเดนินำ่น 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ทอ้งถิน่ 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระธำตุเขำนอ้ย องคพ์ระธำตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึง่อยู่ดำ้นตะวันตกของตัวเมอืง

น่ำน สรำ้งในสมัยเจำ้ปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธำตุเป็นเจดีย์ก่ออฐิถือปูนทัง้องค์ เป็นศิลปะพม่ำผสม
ลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระเกศำธำตุขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไดรั้บกำรบูรณปฏสัิงขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัย
พระเจำ้สุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่ำงชำวพม่ำ จำกวัดพระธำตุเขำนอ้ย สำมำรถ

มองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่ำน ปัจจุบันบรเิวณลำนชมทวิทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดมมงคล
นันทบุรศีรนี่ำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บนฐำนดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำ
หนัก 27 บำท 

 

 
 

น ำท่ำนน่ังจบิชำกำแฟที่ เฮอืนฮงัต่อ กำแฟน่ำน ซึง่เป็นรำ้นกำแฟที่รวมเอำกำแฟจำกแหล่งปลูกต่ำงๆของ

จังหวัดน่ำนมำไวท้ี่นี่ เป็นรำ้นที่มีขนำดใหญ่บรรยำกำศดี มีมุมใหถ่้ำยรูป,มุมใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้่ำนสัมผัสกับ
บรรยำกำศสบำยๆ ร่มรืน่ 
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น ำท่ำนเดนิทำงสู ่พระธำตุแช่แหง้ พระอำรำมหลวง พระธำตุประจ ำปีเกดิ ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดมิเป็น

วัดรำษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสัมพันธ ์ระหว่ำงเมืองน่ำนกับเมือง
สโุขทัยในอดีต จำกพงศำวดำรเมอืงน่ำนกล่ำวว่ำ พระยำกำรเมือง เจำ้นครน่ำนไดอ้ัญเชญิพระบรมสำรรีกิธำตุจำก 
กรุงสโุขทัย (กระดูกขอ้มอืขำ้งซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภูเพยีงแชแ่หง้ 

 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั 
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น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร์" เป็นวัดที่แปลก
กว่ำวัดอื่น ๆ คอื โบสถแ์ละวหิำรสรำ้งเป็นอำคำรหลังเดียวกันประตูไมท้ัง้

สีท่ศิ แกะสลักลวดลำยโดยช่ำงฝีมือลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้ฝำ
ผนังยังแสดงถงึชวีติและ วัฒนธรรมของยุคสมัยทีผ่่ำนมำตำมพงศำวดำร
ของเมืองน่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรง

จตุรมุข พระประธำนจตุรพักตร์ นำคสะดุง้ขนำดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถ
เทนิไวก้ลำงล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศลิปกรไดสั้นนิษฐำนว่ำ 

เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจ
กลำงประดษิฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค ์หันพระพักตร์ออก ดำ้น
ประตูทัง้สีท่ศิ หันเบือ้งพระปฤษฏำงค ์ชนกันประทับ น่ังบนฐำนชกุช ีเป็น

พระพุทธรูปปำงมำรวชัิย ผูท้ี่ไปชมควำมงำมของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่ำจะ
เดนิขึน้บันไดทศิใด จะพบพระพักตรข์องพระพุทธรูปทุกดำ้น  ภำยในจะมี
ภำพจติรกรรมฝำผนังชื่อดัง "ปู่ม่ำนย่ำม่ำน หรือ หนุ่มกระซบิ" ผลงำน
ของหนำนบัวผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สำยไทลือ้ เป็นภำพชำยหญงิคู่หนึง่ก ำลังกระซบิอยู่ และเป็นภำพที่รูจ้ักกันใน
ชือ่ "กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นทีน่ยิมกันในหมู่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งมำถ่ำยรูปกับภำพจติรกรรมฝำผนังนี้ 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระธำตุชำ้งค ำ้วรวหิำร สรำ้งขึน้โดยพญำภูเข่ง เจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำน อำยุมำกกว่ำ 
600 ปี ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดียช์ำ้ง
ค ้ำ ทรงลังกำ สงูตระหง่ำนมีรูปป้ันรูปชำ้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก 

รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็นศลิปะทีน่่ำนรับผ่ำนอำณำจักรสโุขทัย มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลักษณ์ 
 
จำกนั้นน ำท่ ำนแวะถ่ำยรูปกับ ซุ้มต้นลีลำวดีหรือต้นล ั่นทม  บริเวณหนำ้พิพิธภัณฑ์แ ห่งชำติน่ำน 

พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำตนิ่ำน ตัง้อยู่ภำยในคุม้ของอดตีเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ที่มีตน้ลีลำวดีขึน้เป็นแถว
เรยีงรำย แผ่ขยำยกิง่กำ้น โคง้เขำ้หำกันเป็นอโุมงค ์

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัม ิง่เมอืง ตัง้อยู่ที่ถนนสรุยิพงศ ์เป็นที่ประดษิฐำนเสำหลักเมืองของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัด
รำ้ง มเีสำหลักเมืองที่เป็นท่อนซงุขนำดใหญ่สองคนโอบ ต่อมำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตัง้ชือ่ว่ำ วัดมิง่

เมือง ตำมชือ่ที่เรยีกเสำหลักเมืองว่ำ เสำมิง่เมือง ต่อมำปี 2527 ไดม้ีกำรรื้อถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น 
แบบลำ้นนำร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน โดยตกแต่งลำยปูนป้ันทีผ่นังดำ้นนอกของพระอุโบสถ มคีวำมสวยงำมวจิติร
บรรจงมำก เป็นฝีมอืตระกลูชำ่งเชยีงแสน มคีวำมวจิติร งดงำมมำก ภำยในมภีำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถิี

ชวีติของชำวเมืองน่ำน ฝีมือช่ำงทอ้งถิน่ยุคปัจจุบัน และในบรเิวณวัด
ยังเป็นที่ ประดษิฐำนเสำหลักเมือง ซึง่อยู่ในศำลำจตุรมุข ดำ้นหนำ้
พระอโุบสถ เสำหลักเมอืงสูงประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับดว้ยไมแ้กะ

ลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ 
เมตตำ กรุณำ มุทติำ อเุบกขำ 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศ์ภูคำ โดยพญำพันตน้ 
เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนำมผูส้รำ้ง คือพญำ
พันตน้  วิหำรของวัดศรีพันอ น้  มีควำมสวยงำมเป็นสง่ำด ว้ยสี

ทองเหลืองอร่ำม และเป็นอีกวัดที่มีจิตรกรรมปูนป้ันที่สวยงำม 
พญำนำคเจ็ดเศียรตัง้เด่นเป็นสง่ำเฝ้ำบันได หนำ้วิหำร และภำยใน
วหิำรช่ำงชำวน่ำน ไดเ้ขยีนภำพลำยเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจำ้และ

ประวัตกิำรก ำเนิดเมืองน่ำน มันเป็นภำพเขียนลำยเสน้ลงสีธรรมชำติ
สวยงำมและทรงคุณค่ำอย่ำงยิง่  
 

เย็น อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั ณ ถนนคนเดนิเมอืงนำ่น 
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จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงน่ำน หรือ ถนนคนเดนิกำดข่วงเมอืงน่ำน เปิดทุกวันศุกร์-อำทิตย ์ 
ตัง้แต่ 17.00 – 22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหว่ำงลำนขว่งเมอืง หนำ้ศูนยบ์รกิำรนักท่องเทีย่ว ไปถงึสำม

แยกถนนจัทรประโชต ิใหท้่ำนเลือกซือ้อำหำรมำกมำย มทีัง้อำหำรพื้นเมอืง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผำ้พื้นเมือง ของ
ฝำกของที่ระลึกแฮนด์เมดต่ำงๆจำกจังหวัดน่ำนของไดจ้ำกที่นี่ ในรำคำย่อมเยำ อิสระใหท้่ำนเดินเล่นตำม
อัธยำศัย 

 
ทีพ่กั น ำ้ทองนำ่น หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม นำ่น – เดอะววิกิว่มว่ง – ถนนหมำยเลข3 – บอ่เกลอืสนิเธำว ์– หมูบ่ำ้นสะปัน – จุดชมววิดอยภคูำ 
1715 – วดัภูเก็ต – กำแฟไทยลือ่ – ล ำดวนผำ้ทอ 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ 
 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท้่ำนไดสั้มผัสกับววิของธรรมชำตขิองเมอืงน่ำนแบบ
สดุลูกหูลูกตำ พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้่ำนถ่ำยรูปตำมอัธยำสัย 

 

 
 

น ำท่ำนถ่ำยรูป ถนนหมำยเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้ำ ปัว-บ่อเกลอื-สันตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็น
ทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วในกำรแวะถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหว่ำงกำรเดนิทำงมำท่องเทีย่วจงัหวัดน่ำน 
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น ำท่ำนเดนิทำงถงึ บ่อเกลอืสนิเธำวโ์บรำณ เกลือภูเขำทีม่ีเพียงแห่งเดียวในโลก เดมิมีชือ่เรียกว่ำ “เมืองบ่อ” 
หมำยถงึ เมืองที่มีบ่อเกลือสนิเธำวอ์ยู่ในพื้นที่ เป็นบ่อเกลือที่มีอำยุกว่ำ 800 ปี ท่ำนจะไดสั้มผัสวถิีชำวบำ้น ที่

ประกอบอำชพีผลติเกลือภูเขำแบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถเลือกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูปจำกเกลอืได ้เช่น ดอกเกลือ 
เกลอืแกง เกลอืสปำ ยำสฟัีนเกลอื เป็นตน้ (หมำยเหตุ : งดสำธติวธิที ำเกลอืในชว่งเทศกำลเขำ้พรรษำ เนื่องจำก
เป็นชว่งฤดูฝนท ำใหไ้ม่สำมำรถตำกเกลอืได)้  

 
น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำตทิี่ บำ้นสะปัน ตัง้อยู่ในอ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลือภูเขำ
ประมำณ  9 กโิลเมตร  เป็นชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตัง้อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำตขิองขุนเขำ มีล ำธำรไหลผ่ำน และ

ในช่วงหนำ้ฝนฤดูท ำนำ ยังสำมำรถชมววิทิวทัศน์ของนำขำ้วเขยีวขจีไดอ้ีกดว้ย เรยีกไดว่้ำหำกแวะมำเที่ยวบ่อ
เกลือภูเขำขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่นำทีก็จะถึงหมู่บำ้นสะปัน เหมำะส ำหรับมำพักผ่อน ปล่อยชีวติใหเ้ดินไป
อย่ำงชำ้ ๆ 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั  

 

จำกนั้นน ำท่ำนชม จุดชมววิ 1715 จุดแวะพักชมวิวที่สูงห่ำงจำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระ
อำทติยข์ ึน้และพระอำทติยต์กได ้โดยมรีะยะทำงห่ำงจำกทีท่ ำกำรอทุยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง 
ปัว – บ่อเกลอื มองเห็นภูเขำสลับซับซอ้น  
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น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อ ำเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ทีเ่ป็นอกีหนึง่เสน้ทำงที่เรยีกกันว่ำ “ถนนลอย
ฟ้ำ” ซึง่อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติอันแสนสงบ พรอ้มสัมผัสกับธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อีกทัง้ยังมี

ภูเขำและตน้ไมป้กคลุมทัง้พื้นที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมุมสงู 
 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัภูเก็ต หมำยถึง วัดบำ้นเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต  เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่

สวยงำมมีลำนชมววิที่สำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มีเทือกเขำอุทยำนแห่งชำติ
ดอยภูคำ ดำ้นล่ำงมีแม่น ้ำไหลผ่ำน ทำงวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผ่ำนท่อ

ไหลลงไปใหก้ับฝูงปลำได ้
 

 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู ่รำ้นกำแฟบำ้นไทลือ้ รำ้นกำแฟชือ่ดังของจังหวัดน่ำน เป็นสว่นหนึง่ของรำ้น ล ำดวนผำ้ทอ 
รำ้นขำยผำ้พืน้บำ้นที่มขีองที่ระลกึและผำ้ทอไทลื้อ ผำ้ทอน ้ำไหล ลำยโบรำณต่ำงๆ ส ำหรับโซนรำ้นกำแฟสไตล์

ของชุมชนชำวไทลื้อผสมลำ้นนำ ภำยในรำ้นมีเรือนไมเ้ก่ำที่จัดโชว์เครือ่งไมเ้ครื่องมือเก่ำแก่ของชำวไทลื้อมำ
ประดับตกแต่งสวยงำม จะมีมุมน่ังจบิกำแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลังคำจำก สำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์ทุ่งนำ 
สำมำรถเลอืกน่ังชลิๆ บรรยำกำศอันเงยีบสงบไดต้ำมอัธยำศัย 

 
เย็น บรกิำรอำหำรค ำ่  
 

ทีพ่กั ฮกั ปัว โฮเทล หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ ี ่ วดัศรมีงคล (วดักง๋) – วดัพระธำตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ 
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น ำท่ำนเขำ้สู่ วดัศรมีงคล (กง๋) เป็นวัดเกำ่แกท่ีไ่ดรั้บพระรำชทำนวสิงุคำมสมีำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ี่มี
ชือ่ทีสุ่ดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ภำยในวัดมสีิง่ที่น่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงที่มภีำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดย

เลยีนแบบกำรวำดของหนำนบัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลื้อ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังที่วัดภูมนิทรแ์ละ
วัดหนองบัวของจังหวัดน่ำนโดยบรเิวณลำนชมววิ ทำงวัดไดจ้ัดท ำเป็นซุม้และจุดชมวิวใหถ่้ำยภำพหลำยจุด 
รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศไทยๆ ใหพั้กผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภำพที่งดงำม มองเห็นทุ่งนำเขยีวขจ ีและทวิเขำ

ของดอยภูคำเรยีงรำยสลับซับซอ้น 
 

 
 

น ำท่ำนสักกำระ วดัพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง เป็นวัดศักดิส์ทิธิเ์กำ่แกคู่่บำ้นคู่เมอืงจังหวัดแพร่ และเป็นวัด
พระธำตุประจ ำปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีขำล ตัง้อยู่เลขที ่1 หมู่ที่ 11 ถนนชอ่แฮ ต ำบลชอ่แฮ อ ำเภอเมอืงแพร่ จังหวัด

แพร่ บนเนื้อที ่175 ไร่ บุคคลใดทีม่ำเที่ยวจังหวัดแพร่แลว้จะตอ้งมำนมัสกำรพระธำตุชอ่แฮ เพื่อเป็นสริมิงคลกับ
ตนเอง จนมีค ำกล่ำวว่ำ ถำ้มำเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ไดม้ำนมัสกำรพระธำตุช่อแฮเหมือนไม่ไดม้ำจังหวัดแพร่ 
พระธำตุช่อแฮ พระธำตุประจ ำปีเกดิปีเสือ (ปีขำล) พระธำตุช่อแฮ เป็นพระธำตุ1 ใน12 รำศี คือ เป็นพระธำตุ

ประจ ำปีเกดิส ำหรับคนที่เกดิปีเสอื (ปีขำล) หำกน ำผำ้แพรสำมสไีปถวำยจะท ำใหช้วีติมพีลังคุม้ครองป้องกันศัตรู
ได ้กำรสวดและไหว ้ใหเ้ริม่ตน้นะโม 3 จบ แลว้สวดตำมดว้ยคำถำบูชำพระธำตุ 5 จบ พลังบำรมีจะดลบันดำลให ้

มชีวีติที่ดีข ึน้ พระธำตุช่อแฮ หมำยถงึ เจดียบ์รรจุพระบรมสำรรีกิธำตุพระศอกซำ้ยและพระเกศำธำตุของสมเด็จ
พระสัมมำสัมพุทธเจำ้และประดับบูชำดว้ยผำ้แพรอย่ำงด ี

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั 
 
 น ำท่ำนเดนิทำงกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ ... พรอ้มควำมประทับใจ 

 
ขอบพระคุณทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

14 – 17 มกรำคม 2564 5,999 1,800 

15 – 18 มกรำคม 2564 5,999 1,800 

21 – 24 มกรำคม 2564 5,999 1,800 

22 – 25 มกรำคม 2564 5,999 1,800 

04 – 07 กุมภำพนัธ ์2564 5,999 1,800 

05 – 08 กุมภำพนัธ ์2564 5,999 1,800 

10 – 13 กุมภำพนัธ ์2564 5,999 1,800 

18 – 21 กุมภำพนัธ ์2564 5,999 1,800 

19 – 22 กุมภำพนัธ ์2564 5,999 1,800 

25 – 28 กุมภำพนัธ ์2564 6,999 2,500 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2564 6,999 2,500 

04 – 07 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

05 – 08 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

11 – 14 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

12 – 15 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

18 – 21 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

19 – 22 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

25 – 28 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

26 – 29 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

* กรณีพกั 3 ทำ่น/หอ้ง ทำงโรงแรมจะท ำกำรเสรมิเตยีงไดเ้ทำ่น ัน้ * 
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** รำคำทวัรน์ีส้ ำหรบันกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเทำ่น ัน้  
นกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำตมิคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 500 บำท/ทำ่น ** 

***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 400 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 
 

 

กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวนข ัน้ต ำ่ 6 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสำรไม่
ครบตำมจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

 

อัตรำค่ำบรกิำรนี้รวม 
 ค่ำรถตูต้ลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำอำหำรตำมที่รำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึประโยชน์

ของลูกคำ้เป็นส ำคัญ 
 ค่ำโรงแรมทีพั่กระดับมำตรำฐำนตำมที่รำยกำรระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่ำน หรอื 3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่ำน 

Triple ว่ำง) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพ
และควำมเหมำะสมเดมิโดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคัญ 
 ค่ำจำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 ค่ำประกันอบัุตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพื่อ

คุม้ครองสขุภำพกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต ค่ำซักรดี มนิิบำร์ใน

หอ้ง รวมถงึค่ำอำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร และ ค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
  ค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน 

กำรปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลี่ยนแปลง หรือกำรบรกิำรของสำย

กำรบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 
  ค่ำทปิไกดน์ ำเทีย่ว ท่ำนละ 400 บำท  

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 
1. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่ต้องช ำระเงนิมดัจ ำค่ำทวัร ์เป็นจ ำนวน 3,000 บำทต่อท่ำน พรอ้มส ำเนำบตัร

ประชำชน เพือ่ส ำรองทีน่ ัง่ 

2. กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิค่ำบรกิำรส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 21 วนั กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำร
จ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำนักท่องเที่ยวสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของทำงบรษัิท 

 
เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ี

ชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อ
แจง้ยกเลกิกำรจองกับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์ม่ว่ำกรณี

ใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิ
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ค่ำบรกิำรคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ 
และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิค่ำบรกิำรดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่ำทัวรเ์ต็มจ ำนวน หรอืหักค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณี
ทีว่นัเดนิทำงตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดินทำง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ 

รำ้นอำหำร โรงแรมทีพั่ก ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนที่ท่องเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่ำทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดนิทำงหรือใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด 
หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 

ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วันที่เดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทั ้งนี้ บริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคัญ 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิ

จำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำม
สญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกับเท่ำนัน้  
 
 


