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 ก ำหนดกำรเดินทำง 
 
 เมษายน  02-06 / 03-07 / 04-08 / 21-25 / 28เม.ย.-02พ.ค. / 30เม.ย.-04พ.ค. 
 พฤษภาคม  01-05 / 02-06 / 05-09 / 07-11 / 12-16  / 19-23 / 22-26 / 26-30 
 มิถุนายน  01-05 / 02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 / 30มิ.ย.-04ก.ค. 
 กรกฎาคม  07-11 / 14-18 / 21-25 / 22-26 / 24-28 / 27-31 
 สิงหาคม  04-08 / 11-15 / 18-21 / 25-29  
 กนัยายน  01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 

 

วันแรก(1) กรุงเทพฯ - ล ำปำง – อุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อน – วัดเฉลิมพระเกียรติ 
                     พระจอมเกล้ำรำชำนุสรณ์ – วัดพระธำตุสันดอน – วัดพระธำตุล ำปำงหลวง 
06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
08.05 น. ออกเดินทางสู่ จ.ล าปาง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8506 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  
09.25 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัล าปางเมืองแห่งรถม้า น าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ “อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน” จ.ล าปาง  

บริเวณอุทยานฯมีธารน ้ าแร่ ที่เต็มไปด้วย
โขดหินธรรมชาติที่สวยงามแทรกกอยู่
ท่ามกลางแอ่งน ้ าร้อน เดินเล่นชม ‘น ้ าตก
แจซ้้อน’ น ้ าตกที่ก  าเนิดจากล าน ้ าแม่มอญ 
มีน ้ าไหลตลอดทั้งปี มีแอ่งน ้ ารองรับอยู่
ตลอดสาย ไหลตกลงมาถึง 6 ชั้น  จากนั้น
เดินทางสู่ ‘วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอม
เกล้าราชานุสรณ์’ หรือ “วดัพระพุทธบาท
ปู่ ผาแดง” ซ่ึงตั้งอยู่ที่อ  าเภอแจ้ห่ม จังหวดั

• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐาน 4 คืน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 
 

ล าปาง ส่ิงที่โดดเด่นของวดัน้ี จนท าให้มีช่ือเสียงโด่งดงั คือ ภาพอนังดงามของเจดียเ์ล็กๆ สีขาวสร้างขึ้นบนภูเขา
สูงเสียดฟ้า ลอ้มรอบไปดว้ยทิวเขาสูง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่  
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุสันดอน’ 

เดินเล่นบนสะพานบุญสะพานไม้ไผ่ที่ทอด
ยาว  360 เมตร ผ่านทุ่งนาสู่วดัพระตุสันดอน 
จากนั้นเดินทางสู่ “เหมืองแม่เมาะ” แหล่งถ่าน
หินมีอายุเก่าแก่ประมาณ 40 ล้านปี ชมสวน
พฤกษชาติ ที่ประดับด้วยพรรณไม้สวยงาม 
และจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม อีกทั้ ง
เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทศันียภาพอนั
ร่มร่ืน และทุ่งบัวตองซ่ึงบานในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงกลางเดือนธนัวาคม จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุล าปางหลวง’ เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนปีฉลู วดัคู่บ้านคู่เมืองล าปางมาแต่
โบราณ เป็นวดัไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วดอนเต้า” (พระแก้ว
มรกต) พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัล าปาง 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น // หลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : Tree Tara หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สอง(2)  ล ำปำง - แพร่ – วัดพระธำตุช่อแฮ่ – วัดนำคูหำ – แพะเมืองผี – บ้ำนทุ่งโฮ้ง  
  คุ้มวงศ์บุรี – คุ้มวิชัยรำชำ – คุ้มเจ้ำหลวงเมืองแพร่ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางจา จ.ล าปาง มุ่งหน้าสู่ 

จ.แพร่ จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดัพระธาตุช่อ
แฮ่’ วัดศัก ด์ิสิทธ์ิ เก่าแก่  คู่บ้าน คู่ เมือง
จงัหวดัแพร่และเป็นวดัพระธาตุประจ าปี
เกิดของผูท้ี่เกิดปีขาล นมสัการพระธาตุช่อ
แฮ เพื่อเป็นศิริมงคล น าท่านเดินทางสู่ ‘วน
อุทยานแพะเมืองผี’ แพะเมืองผี สถานที่
ท่องเที่ยวที่ขึ้นช่ือของแพร่มาช้านาน  เกิด
จากสภาพภูมิประเทศซ่ึงเป็นดิน และหิน



 
 
 
 
 
 
 

ทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ มีความสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ ‘วดันาคูหา’ ซ่ึงอยู่
ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิ เป็นแหล่งโอโซนชั้นดี ติดอนัดบั 1 ใน 7 ของประเทศไทย โดยมี
พระพุทธรูปพระเจา้ทันใจขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระพาดผ่านทุ่งนาส าหรับ
เดินเล่นรับลมชมวิว มองเห็นธรรมชาติรอบวดัไดอ้ยางสวยงาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย หลังอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ ‘บ้านทุ่งโฮ้ง’ แหล่งช๊อปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองหม้อฮ่อม ผา้ยอ้มพ้ืนเมืองสีกรมท่าที่

แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเมือง
แพร่ จากนั้ นชม ‘คุ้มวงศ์บุรี’ หรือ บ้าน
วงศ์บุรี  อาคารสีชมพูโดดเด่น อายุกว่า 
100 ปี สร้างขึ้น ตามด าริของแม่เจ้าบัวถา 
ชายาองค์ แรกในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ ์
เจา้ผูค้รองนครแพร่องคสุ์ดทา้ย จากนั้นชม 
‘คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่’ คุ ้มเจ้าหลวง คุ ้ม
แห่งน้ีเป็นอาคารโอ่โถง มีประตู หน้าต่าง
ทั้งหมด 72 บาน งดงามดว้ยลวดลายฉลุไม้
อยูด่า้นบนป้ันลม และชายคาน ้า เป็นสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลที่ 5 ยคุตน้ ซ่ึงมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทย
ผสมยุโรป  ถือเป็นอีกหน่ึงมนต์เสน่ห์แห่งเรือนเก่าในเมืองแพร่ ใกล้ๆ  กนัคือที่ตั้งของ ‘คุม้วิชัยราชา’ หรือ บ้าน
วิชัยราชา เร่ือนไม้โบราณที่ เป็นสถาปัตยกรรมอันล าค่าทางประวตัิศาตร์ที่มีอายุกว่า 100 ปี  เป็นเรือนไม้ที่
ผสมผสานระหว่างเรือนไม้แบบมนิลา และเรือนขนมปังขิงร่วมกับสถาปัตยกรรมล้านนา ประดับตกตกแต่ง
ลวดลายดว้ยไมฉ้ลุที่สวยงามอ่อนชอ้ยอยูท่ัว่ตวัอาคาร มีความงดงามที่หาชมไดย้ากในปัจจุบนั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่นหลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : เฮือนนำนำ บูติค โฮเต็ล แพร่ หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่สำม(3)  แพร่ – อุทยำนห่งชำติศรีน่ำน – ดอยเสมอดำว – วัดพระธำตุเขำน้อย   
  ถนนคนเดินกำดข่วงเมืองน่ำน    
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 



 
 
 
 
 
 
 

  หลงัอาหารเดินทางสู่  ‘อุทยานห่งชาติศรีน่าน’ ที่มีเทือกเขาสูงสลบัซบัซ้อน วางตวัในแนวทิศเหนือ-ใต ้เป็นป่าตน้
น ้าล าธาร ที่ส าคญัของแม่น ้าน่าน น าท่าน
ขึ้ นจุดชมทิวทัศน์ดอยผาชู้ ทิวทัศน์ทั้ ง
สองฝ่ังแม่น ้ าน่าน และจุดชมวิว ‘ดอย
เสมอดาว’  ในวันที่ อ ากาศดีท่ านจะ
มองเห็นหมอกไหลผ่านทิวเขาที่สวยงาม   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถิ่น 

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ ‘เสาดินนาน้อย’ 
หรือ  ‘ฮ่อม จ๊อม ’ ประติมากรรมจาก
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่เนินดินถูกน ้ าและลมกดัเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา จากนั้นขึ้นสู่ ‘วดัพระธาตุเขา
นอ้ย’ ตั้งอยูบ่นยอดดอยเขาน้อยทางดา้น
ตะวนัตกของตวัเมืองน่าน องค์พระธาตุ
ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย เป็นเจดีย์ก่อ
อิฐถือปูนทั้งองค์ งดงามแบบศิลปะพม่า
ผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
บริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์
ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันท
บุ รีศรีเมืองน่าน จึงสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ เมืองน่านได้ทั้ งเมืองแบบพา
โนรามา จากนั้นน าท่านสู่ ‘ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน’ ถนนคนเดินที่มีของที่ระลึกอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาว
เหนือ ของแฮนดเ์มดต่างๆ รวมถึงของอาหารพ้ืนเมืองที่น่าลองชิม 

 ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่นหลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : โรงแรมเทวรำช / โรงแรมน่ำนนครำ / โรงแรมน่ำนตรึงใจ หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ส่ี(4)  พระธำตุแช่แห้ง – โฮงเจ้ำฟองค ำ – วัดภูมินทร์ – วัดมิ่งเมือง – ศูนย์โอทอปน่ำน 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 



 
 
 
 
 
 
 

 หลังอาหารน าท่านไปสักการะ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุประจ าปีเถาะ ที่เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน ก่อน

เดินทางกลบั จากนั้นน าท่านชม ‘โฮงเจา้ฟองค า’ บา้นเก่าอายุเกือบ200ปี  สร้างจากไมส้ักหลงัใหญ่สไตล์ลา้นนา 
เป็นบ้านของเจ้าฟองค า เช้ือสายของเจ้า
อนันตวรฤทธิเดชเจา้ผูค้รองนครองค์ที่ 62 
เดินทางสู่  ‘วัดภูมินทร์ ’ เป็นวัดหลวง
เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี เดิมมีช่ือว่า 
วัดพรหมมินท ร์ ความงดงามและไม่
เหมือนใครของวดัน้ีคือ เป็นวดัเพียงหน่ึง
เดียวในประเทศไทยที่สร้างทรงจตุรมุข ดู
แล้วคล้ายตั้ งอยู่บนหลังพญานาคขนาด
ใหญ่ 2 ตวั อาคารเป็นทั้งพระอุโบสถและ
พระวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องคหั์นออกดา้นประตูทั้ง 4 ทิศ จิตรกรรมฝาผนงัปู่ ม่านย่า
ม่าน หรือ “กระซิบรักบรรลือโลก” ภาพน้ีได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเย่ียมของวดัภูมินทร์"ปู่ ม่านย่า
ม่าน" เป็นค าเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทลื้อในสมยัโบราณ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย หลงัอาหารเย่ียมชม ‘วดัมิ่งเมือง’ ที่มีลาย

ปูนป้ันบนผนังด้านนอกของพระอุโบสถ 
มีความสวยงามวิจิตรบรรจง สักการะเสา
พระหลกัเมืองน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล 
แวะซ้ือขอฝากของที่ระลึกที่ ศูนย์โอทอ
ปน่าน อยู่ใจกลางเมือง ศูนยร์วมของฝาก
เที่ยวทอ้งถิ่นครบทุกอย่างที่ตอ้งการ มีทั้ง
ขนม ของแห้ง เส้ือผ้า เคร่ืองเงิน ของที่
ระลึก ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น
หลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พัก : โรงแรมเทวรำช / โรงแรมน่ำนนครำ / โรงแรมน่ำนตรึงใจ หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่ห้ำ(5)  น่ำน – แพร่ – วัดจอมสวรรค์ - ร้ำนชำร์ลอทท์ ฮัท – เดินทำงกลับ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ จงัหวดัแพร่ เดินทางสู่ “วดัจอมสวรรค์” วดัเก่าแก่สร้างดว้ยศิลปะพุกาม (พม่า)สร้าง

โดยชาวเง้ียว ซ่ึงมีถิ่นฐานอยู่ในพม่า และ
เดินทางมา ค้าขายที่เมืองแพร่ วัดแห่งน้ีมี
ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สวยงามและ
ทรงคุณค่า วดัแห่งน้ียงัมีความน้ีพิเศษ คือ มี
เพียงอุโบสถไม้หลังเดียวซ่ึงเป็นทั้งโบสถ
วิหารและกุฏิ  อยู่ในอาคารเดียวกัน  ตัว
อาคารสร้างดว้ยไมสั้กทั้งหลงั มีหลงัคาเล็ก
ใหญ่ลดหลัน่กนัเป็นชั้นรวม 9 ชั้น  ปัจจุบนั
ก รม ศิ ลป าก รได้ท าก ารขึ้ น ท ะ เบี ยน
โบราณสถานวดัจอมสวรรคไ์วเ้ป็นสมบตัิของชาติ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย หลงัอาหารก่อนเดินทางสู่สนามบินแพร่ น าท่านแวะ “ร้านชาร์ลอทท ์ฮทั” เป็นร้านกาแฟและเบเกอร่ี ร้านค่อนขา้ง

กวา้ง  ตกแต่งออกแนวมินิมอลชิคนิดๆ รายลอ้มดว้ยสวนสีเขียว เหมือนอยูใ่นบา้นวินเทจหลงัเล็กๆ สไตลย์โุรปใน
สวน มีมุมถ่ายรูปเพียบถูกใจคนชอบถ่ายภาพ รวมถึงมุมให้เลือกนัง่ชิลเยอะมาก จะนัง่ดา้นในซ่ึงเป็นห้องแอร์ หรือ
มุมเอาท์ดอร์ตกแต่งชิคๆในสวนแบบส่วนตัว มีมุมขายสินค้าที่ผลิตจากผา้ทอพ้ืนเมือง เช่น เส้ือ ผา้คลุมไหล่ 
ผา้พนัคอ ต่างหู สามารถเลือกซ้ือฝากคนทางบา้นได ้

*** อำหำรเย็น อิสระตำมอัธยำศัย *** 
14.45 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินแพร่ 



 
 
 
 
 
 
 

16.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 8005 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) 
18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 อัตรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

21 – 25 เม.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
28 – เม.ย. 02 พ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 7,000 

01-05 พ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 7,000 
02-06 พ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 7,000 
05-09 พ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
07-11 พ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
12-16 พ.ค. 64   16,990 16,990 16,790 16,490 6,000 
19-23 พ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
22-26 พ.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 
26-30 พ.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
01-05 มิ.ย. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 
02-06 มิ.ย. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 
09-13 มิ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
12-16 มิ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
19-23 มิ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
22-26 มิ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 



 
 
 
 
 
 
 

26-30 มิ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
07-11 ก.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
14-18 ก.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
21-25 ก.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
22-26 ก.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 
24-28 ก.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 
27-31 ก.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 
04-08 ส.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
11-15 ส.ค. 64 18,990 18,990 18,790 18,490 6,000 
18-21 ส.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
25-29 ส.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
01-05 ก.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
08-12 ก.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
15-19 ก.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 
22-26 ก.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,000 

***เพียงจ ำนวน 6 ท่ำนเท่ำนั้น ออกเดินทำง *** 
 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-ล าปาง // น่าน-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 4 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   



 
 
 
 
 
 
 

6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 600 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 
 

 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


