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รหสัทวัร ์AD05-02  

ทวัรน่์าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลอื ดอยภคูา ดอยสกาด จ.น่าน 

4 วนั 2 คืน 
เดินทางโดยรถตู้ปรบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ 
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แผนการเดินทาง 
 

 

19.30น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้
สู่ อทุยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้
ทัง้ส้ิน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
05.30 น. เดนิทางถงึ อทุยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้ที่ ดอยเสมอดาว 

นอกจากนี้ยงัสามารถชม ผาหวัสิงห์ ไดใ้นเวลาเดยีวกนัอกีดว้ย 

 
07.30 น. อิสระอาหารเช้า ณ ดอยเสมอดาว 
  เดนิทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัประมาณครึง่ชัว่โมง 
  เสาดินนาน้อย เกดิจากการกดักร่อนจากธรรมชาต ิแหว่งเวา้เป็นรูปทรงต่างๆ ดูแลว้งามตามาก 
10.00 น. น าท่านเดนิทางไปยงั วดับ่อแก้ว ภายในวดัมพีระธาตุบ่อแกว้ สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของอ าเภอนา 

หมื่น ความโดดเด่น คอื เป็นวดัทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบลา้นนา พระอุโบถมสีขีาวทัง้หลงังดงามวจิติรดว้ย
ลวดลายแกะสลกัปูนป้ันประดบักระจกสตีา่งๆ ดา้นหลงัวดัสามารถมองเหน็ววิของทุ่งนาเขยีวขจ ีอสิระให้

วนัแรก  กรงุเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน 

วนัท่ีสอง อทุยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหวัสิงห์ - เสาดินนาน้อย – วดับ่อแก้ว - ศาล
พระหลกัเมืองน่าน - วดัม่ิงเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วดัภมิูนทร ์- วดัพระธาตุช้างค า้
วรวิหาร - พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน - วดัศรีพนัต้น - ร้านขนมหวานป้าน่ิม - วดัพระธาตุ
เขาน้อย - ถนนคนเดินเมืองน่าน 
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ท่านไหวพ้ระขอพร และเกบ็ภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ ตวัเมืองจงัหวดัน่าน 
น าท่านเดนิทางไปสกัการะ ศาลพระหลกัเมืองน่าน และชมความอลงัการของ วดัม่ิงเมือง ซึง่มวีหิาร
ปูนป้ัน สขีาวงาชา้ง โดดเด่นสวยงามยิง่นัก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 
น าท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วดัภมิูนทร ์วดัทีส่รา้งทรงจตุรมขุหนึ่งเดยีวในประเทศไทยทีดู่คลา้ย
ตัง้อยู่บนหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถ์ และวหิาร สรา้งเป็นอาคารหลงัเดยีวกนั ประตูไมท้ัง้ 4 ทศิ แกะสลกั
ลวดลายงดงาม โดยฝีมอืช่างเมอืง 
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น าท่านชม วดัพระธาตุช้างค า้วรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศลิปะสมยัสุโขทยั มอีายุเกา่แก่กว่า 600 
ปี ต่อดว้ย พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ม ี“งาช้างด า” วตัถุโบราณส าคญัคู่เมอืงน่าน 
น่านน าท่านเดนิทางไป วดัศรีพนัต้น ชมโบสถ์สทีอง  
วดัศรีพนัต้น สรา้งโดยพญาพนัต้นเจา้ผูค้รองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่านระหว่างพ.ศ.1960-1969)  
 ชือ่วดัตรงกบันามผูส้รา้งคอืพญาพนัต้นบางสมยัเรยีกว่าวดัสลพีนัต้น (ค าว่า สลหีมายถงึต้นโพธิ)์ ซึง่ในอดตีมตี้นโพธิ์
ใหญ่อยู่ดา้นทศิเหนือและทศิใต้ของวดัปัจจุบนัถูกโค่นเพือ่ตดัเป็นถนนแลว้วดัศรพีนัต้นไดร้บัพระราชทานวสิุงคามสมีา
เมือ่พ.ศ. 2505 ภายในวดัมวีหิารทีส่วยงามตัง้เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยบัเป็นอกีวดัหนึง่ในจงัหวดัน่านทีม่จีติรกรรม
ปูนปั้นทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจด็เศยีรเฝ้าบนัไดหน้าวหิารวดัสทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตามีความ
สวยงามมาก ดูอ่อนโยนมชีวีติชวีาซึง่ปั้นแต่งโดยช่างชาวน่านชือ่นายอนุรกัษ์สมศกัดิห์รอื "สล่ารง" และภายในวหิารไดม้ี
การเขยีนภาพลายเสน้ประวตัขิองพระพุทธเจา้และประวตักิารก าเนิดเมอืงน่านโดยช่างชาวน่านเป็นภาพเขยีนลายเสน้
ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่ 

  จากนัน้น าทา่นไปชมิขนมหวานรา้นดงัของเมอืงน่าน ร้านขนมหวานป้าน่ิม 
  **ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม**น าทา่น Check in เขา้ทีพ่กั 
เยน็  น าท่านขึน้ชมววิเมอืงน่านที่ วดัพระธาตุเขาน้อย 

วดัพระธาตุเขาน้อย ซึง่ปูชนียสถานทีส่ าคญัและเก่าแก่ สนันิษฐานว่ามอีายุรุ่นราวคราวเดยีวกบัพระธาตุแช่แหง้ ตรง
บรเิวณลานปูนพระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญ่ คอื พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรศีรเีมอืงน่าน ถอืเป็นจุดเดยีวทีเ่หน็เมอืง
น่านจากมุมสูง 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ถนนคนเดิน (มเีฉพาะบางช่วงเท่านัน้) ใหท้า่นได ้Shopping ของทีร่ะลกึกนั
ตามอธัยาศยั**อิสระอาหารเยน็** 

21.00 น.  ไดเ้วลานัดหมาย น ากลบัทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
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07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
  น าท่านไปนมสัการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศกัดิส์ทิธิ ์คู่บา้นคู่เมอืงน่านมาชา้นาน เป็นพระธาตุ 
  ประจ าปีเถาะ ตามปีนกัษตัรของชาวลา้นนา  

 
   
 

แวะจบิกาแฟชมววิ ณ เดอะวิว@ก่ิวม่วง รา้นกาแฟววิด ีมวีวิทวิทศัน์สวยงามมองเหน็ววิภูเขาเขยีวขจ ี 
บวกกบัการตกแต่งรา้นสไตล์ลา้นนาทีเ่ขา้กบัธรรมชาติ ท าให ้เดอะวิว@ก่ิวม่วง กลายเป็นรา้นกาแฟ
ส าหรบัพกัระหว่างทางทีห่ลายคนนิยมมานัง่พกั จบิเครื่องดื่ม ชมบรรยากาศสวยๆ พรอ้มสดูอากาศ
บรสิุทธิ ์เตมิความสดชื่นไดอ้ย่างดเียีย่ม 

  แวะจุดถ่ายรูปกบัจุดเชก็อนิอนัซนีแหง่ใหม่ จ.น่าน ”โค้งเลข 3” 

วนัท่ีสาม พระธาตุแช่แห้ง – เดอะวิว@ก่ิวม่วง – ถนนหมายเลข 3 - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว ์–  
อทุยานแห่งชาติดอยภคูา - อ.ปัว - ร้านล าดวน - วดัภเูกต็ - วดัศรีมงคล 
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จากนัน้น าทา่น เดนิทางสู่ อ.บ่อเกลือ น าทา่นชม โรงต้มเกลือสินเธาว ์ทีย่งัใชว้ธิกีารตม้แบบโบราณ
มานานหลายรอ้ยปี 

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
  จากนัน้เดนิทางไป อทุยานแห่งชาติดอยภคูา ชมพนัธุไ์มห้ายาก เช่น ชมพภููคา (ออกดอกชว่ง ม.ค.-
  ม.ีค.) ตน้เต่ารา้งยกัษ์ เป็นพนัธุไ์มเ้ฉพาะถิน่ของดอยภูคา ลกัษณะเป็นปาล์มล าตน้เดยีว สงูประมาณ 40 
  เมตรนอกจากนี้ยงัม ีตน้ก่วมภคูา พชืหายากวงคเ์ดยีวกบัเมเป้ิล 
บ่าย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป อ.ปัว น าท่าน Check in เขา้สู่ทีพ่กั 

น าท่านไปชอ้ปป้ิง ร้านล าดวน ผ้าทอ อ.ปัว รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทลื้อ ผา้ทอน ้าไหล ลาย
โบราณ ชื่อดงัแห่งปัวอ าเภอปัวถอืว่าเป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทลื้ออยู่มากทีสุ่ดชาวไทลื้อมปีระเพณีและ 
วฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ่งการแต่งกายแบบพืน้บา้น ไดแ้ก่ผา้ทอไทลื้อ  นับว่าเป็น
เอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของอ าเภอนี้ ผา้ทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแลว้กม็กีารจ าหน่ายเป็นผลติภณัฑ ์หลงัช๊อป 
กนัอยา่งจุใจแลว้ น าคณะเดนิไปยงัพืน้ทีด่า้นหลงัรา้นล าดวนผา้ทอ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ รา้นกาแฟบา้นไท
ลื้อ  บรรยากาศโดยรวมของรา้นตกแต่งตามสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมลา้นนา สมัผสั บรรยากาศชลิ
ชลิ  นัง่ชมววินาขา้ว  มองภูเขา จบิกาแฟ ในสไตล์พืน้บา้นทีใ่หค้วามรูส้กึแตกต่างไปจากรา้นกาแฟเดมิที่
เราเคยเจอ 
น าท่านชม วดัภเูกต็ ชมวหิารทรงลา้นนาประยกุต์ และภาพจติรกรรมแนวร่วมสมยั 3 มติ ิทีแ่สดง
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ และภาพพทุธประวตัไิดอ้ยา่งวจิติรตระการตา และไฮไลทข์องวดัภเูกต็คอื 
ลานชมววิหน้าอุโบสถ ท่านจะไดเ้หน็ทุ่งนาเป็นภาพมุมกวา้ง และมอีทุยานแห่งชาตดิอยภคูาเป็นฉาก
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หลงั 
วดัภเูกต็ ไดต้ัง้ชือ่ตามหมู่บา้นเกต็ แต่เนือ่งดว้ยเป็นวดัทีต่ ัง้อยู่บนเนินสูง จงึตัง้ชือ่ว่า "วดัภูเกต็" หมายถงึ วดับา้นเกต็ที ่
อยู่บนภู เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ในจงัหวดัน่าน มอีุโบสถทรงลา้นนาประยุกต์ จติรกรรมฝาผนังสาม
มติ ิเป็นทีป่ระดษิฐาน "หลวงพอ่แสนปัว หรอื หลวงพอ่พุทธเมตตา" ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ด้านล่างวดัมแีม่น ้ าไหลผ่าน นักท่อ่ง
เทีย่วสามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบนผ่านท่อไหลลงไปใหก้บัฝงูปลาได ้และสามารถมองเหน็ฝงูปลาทีอ่ยู่ดา้นล่างได้
อย่างชดัเจน 

  น าท่านเดนิทางไป วดัศรีมงคล (ก๋ง)ไหวพ้ระเพื่อเป็นสริมิงคล ชมพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัส ี
  เรอืนไทยลา้นนาประยุกต์ จบิกาแฟ ชมววิดอยภูคา และทุง่นาเขยีวขจ ีสนุกสนานกบัมมุถ่ายรปูเก๋ๆ 
  วดัศรีมงคล (ก๋ง)เป็นวดัเก่าแก่ทีไ่ดร้บัพระราชทานวสิุงคามสมีาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2395 พระสงฆท์ีม่ชีือ่ทีสุ่ดของวดัน้ีคอื 
  หลวงปู่ ก๋งดา้นหลงัวดัมลีานชมววิซึง่มทีศันียภาพทีง่ดงามมองเหน็ทุ่งนาเขยีวขจแีละทวิเขาของดอยภูคาเรยีงราย 
  สลบัซบัซ้อนโดยบรเิวณลานชมววิทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุ้มและจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลายจุดรวมถงึรา้นกาแฟ  
  บรรยากาศไทยๆใหพ้กัผ่อนหย่อนใจภายในวดัมสีิง่ทีน่่าสนใจทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอนังดงาม 
  โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบวัผนัจติรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ดัภูมนิทรแ์ละวดั
  หนองบวัของจงัหวดัน่านรวมถงึพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัสซีึง่รวมรวมของโบราณต่างใหไ้ดช้ม นอกจากน้ียงัมี 
  พพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัสเีรอืนไทยลา้นนาประยุกต์ตวัเรอืนใชไ้มส้กัทองทัง้หมดงามสง่าเหน็มาแต่ไกลทีร่วบรวมเอา
  เครือ่งใชต้่างๆในสมยัโบราณมาจดัใหช้มอาทอิุปกรณ์ทีใ่ชท้ ามาหากนิของคนโบราณใบเกดิหรอืใบสูตบิตัรทีจ่ารกึ  
  ลงในใบลานรวมถงึเครือ่งเงนิต่างๆนอกจากน้ียงัมภีาพของหลวงปู่ ครูบาวดัก๋งและพระเกจชิือ่ดงัต่างๆ 
18.00 น. บริการอาหารเยน็ (3) ณ ร้านอาหาร  
              หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั Good night… zzzzzz 
 
 
 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
 น าท่านเดนิทางไปยงั ดอยสกาด ดอยทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องของการปลูกเมีย่ง ถิน่ปลูกมะแขน่ของดเีมอืง

น่าน ดอยแห่งนี้เป็นทีอ่ยู่อาศยัของชาวไทยภูเขาชนเผ่าลัว๊ะทีม่วีถิชีวีติเรยีบง่าย และทีส่ าคญัยงัคงมี
ความบรสิุทธิข์องธรรมชาติ บรรยากาศเงยีบสงบ เหมาะส าหรบัมาพกัผอ่นชารต์แบตรเีฟรซร่างกายให้
หายจากความเหนื่อยลา้ 

วนัท่ีส่ี  ดอยสกาด - ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ 
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08.30 น. น าท่านไป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบวั ชมจติรกรรมฝาผนังไทลื้ออนังดงามและเก่าแก่ภายใน วหิารวดั

หนองบวั และเลอืกซื้อผา้ทอพืน้เมอืงทีม่ชีือ่เสยีง 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางสู่ จ.แพร่ แวะนมสัการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจ าปีเกดิปีขาล 
เยน็  อิสระอาหารเยน็ ณ บ้านเทียนหอม อตุรดิตถ ์

เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ ถงึกรงุเทพฯพรอ้มความประทบัใจ 
 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

18-21 กุมภาพนัธ ์2564 5,500 5,200 1,000 
25-28 กุมภาพนัธ ์2564 (วนัมาฆบูชา) 5,900 5,500 1,200 

4-7 มนีาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
11-14 มนีาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
18-21 มนีาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
25-28 มนีาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
2-5 เมษายน 2564 5,500 5,200 1,000 
9-12 เมษายน 2564 5,900 5,500 1,200 
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10-13 เมษายน 2564 5,900 5,500 1,200 
11-14 เมษายน 2564 5,900 5,500 1,200 
12-15 เมษายน 2564 5,900 5,500 1,200 
13-16 เมษายน 2564 5,900 5,500 1,200 
14-17 เมษายน 2564 5,900 5,500 1,200 
22-25 เมษายน 2564 5,500 5,200 1,000 
30 เม.ย.-3 พ.ค.2564 5,900 5,500 1,200 
13-16 พฤษภาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
20-23 พฤษภาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
27-30 พฤษภาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
2-5 มถิุนายน 2564 5,900 5,500 1,200 
10-13 มถิุนายน 2564 5,500 5,200 1,000 
17-20 มถิุนายน 2564 5,500 5,200 1,000 
24-27 มถิุนายน 2564 5,500 5,200 1,000 
1-4 กรกฎาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
8-11 กรกฎาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
15-18 กรกฎาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
23-26 กรกฎาคม 2564 5,900 5,500 1,200 
24-27 กรกฎาคม 2564 5,900 5,500 1,200 
29 ก.ค.-01 ส.ค.2564 5,500 5,200 1,000 
5-8 สงิหาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
11-14 สงิหาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
19-22 สงิหาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
26-29 สงิหาคม 2564 5,500 5,200 1,000 
2-5 กนัยายน 2564 5,500 5,200 1,000 
9-12 กนัยายน 2564 5,500 5,200 1,000 
16-19 กนัยายน 2564 5,500 5,200 1,000 
23-26 กนัยายน 2564 5,500 5,200 1,000 
30 ก.ย.-3 ต.ค.2564 5,500 5,200 1,000 
07-10 ตุลาคม 2564 5,900 5,500 1,200 
14-17 ตุลาคม 2564 5,900 5,500 1,200 
22-25 ตุลาคม 2564 6,200 5,900 1,500 
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28-31 ตุลาคม 2564 5,900 5,500 1,200 
4-7 พฤจกิายน 2564 5,900 5,500 1,200 
11-14 พฤจกิายน 2564 5,900 5,500 1,200 
18-21 พฤจกิายน 2564 5,900 5,500 1,200 
25-28 พฤจกิายน 2564 5,900 5,500 1,200 
03-06 ธนัวาคม 2564 6,200 5,900 1,500 
9-12 ธนัวาคม 2564 5,900 5,500 1,200 
16-19 ธนัวาคม 2564 5,900 5,500 1,200 
23-26 ธนัวาคม 2564 5,900 5,500 1,200 

30 ธนัวาคม 2564 - 02 มกราคม 2565 6,200 5,900 1,500 
31 ธนัวาคม 2564 - 03 มกราคม 2565 6,200 5,900 1,500 

 
รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,500 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ราคาท่านละ *อาย ุ4-11 ปี 5,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาทา่นละ 5,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) ราคาท่านละ 4,500 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 1,000 

เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 2 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ( แอร ์+ ทวี ี+ น ้าอุ่น) 
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• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 
• ค่ายานพาหนะทอ้งถิน่ 
• ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

 
ส่ิงท่ีควรน าไป 

▪ เสือ้กนัหนาว หมวกและถุงมอื 
▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ ครมีกนัแดด 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 20 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได้ 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
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3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆที่อาจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 10 ท่าน 
 

 


