2TH008 :ทัวร๑นา
ํ น ดอยเสมอดาว บํอเกลือ ดอยภูคา จ.นําน
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดยรถตูป
๎ รับอากาศ VIP 9 ทีน
่ ง
ั่

แผนการเดินทาง
วันแรก
19.30น.

กรุงเทพฯ - อ.นาน๎อย จ.นําน
จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร๎าว ซอย 7ออกเดินทางด๎วย รถตูป
๎ รับ

อากาศ VIP รุน
ํ ใหมํ มุํงหน๎าสูํ อุทยานแหํงชาติศรีนา
ํ น อ.นาน๎อย จ.นําน
20.00 น. ล๎อหมุน !! หากมาช๎าเกินกวํานี้ ทํานจะตกทริป และไมํสามารถเรียกร๎อง
คําเสียหายใดๆ ได๎ทง
ั้ สิน
้
[พิมพ์ที่นี่]

วันทีส
่ อง

อุทยานแหํงชาติศรีนา
ํ น - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห๑ - เสาดินนา
น๎อย - เฮือนฮังตํอ - ศาลพระหลักเมืองนําน - วัดมิง่ เมือง - ภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมน
ิ ทร๑ - วัดพระธาตุชา
๎ งค้าวรวิหาร พิพธ
ิ ภัณฑสถานแหํงชาตินา
ํ น - วัดศรีพน
ั ต๎น - ร๎านขนมหวานป้านิม
่
- วัดพระธาตุเขาน๎อย - ถนนคนเดินเมืองนําน

05.30 น. เดินทางถึง อุทยานแหํงชาติศรีนา
ํ น ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย๑ขน
ึ้
ที่ ดอยเสมอดาว
นอกจากนี้ยังสามารถชม ผาหัวสิงห๑ ได๎ในเวลาเดียวกันอีกด๎วย

07.30 น. อิสระอาหารเช๎า ณ ดอยเสมอดาว
เดินทางไป อ.นาน๎อย ชม เสาดินนาน๎อย ให๎เวลาถํายรูปกันประมาณ
ครึง
่ ชั่วโมง
เสาดินนาน๎อย เกิดจากการกัดกรํอนจากธรรมชาติ แหวํงเว๎าเป็นรูปทรงตํางๆ ดู
แล๎วงามตามาก

10.00 น. นาทํานเดินทางสูํ อ.เมือง จ.นําน
นาทํานเดินทางไปยัง เฮือนฮังตํอกาแฟนํานจุดนัดหมายของคอกาแฟ
[พิมพ์ที่นี่]

เฮือนฮังตํอได๎รวบรวมเมล็ดกาแฟจากแหลํงปลูกที่มีชื่อเสียงของนํานไมํวําจะเป็น
กาแฟจากบ๎านสันเจริญสายพันธุ๑เบอร๑บอนและคาติมอร๑เหมาะสาหรับชงเป็นกาแฟ
ร๎อนด๎วยรสที่เข๎มข๎นจึงสามารนามาชงเป็นกาแฟเย็นได๎
กาแฟมณีพฤกษ๑ปลูกบนความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้าทะเลด๎วยสภาพอากาศ
และคุณสมบัติของดินทาให๎ได๎กาแฟสายพันธุ๑พิเศษเชํนเกอิชาทริปปิก๎าเหมาะ
สาหรับการชงกาแฟร๎อนด๎วยความหอมที่แตกตํางทาให๎ได๎ดื่มด่ากับรสชาติของ
กาแฟอยํางแท๎จริงคํอนข๎างมีราคาแพงกวํากาแฟจากดอยอื่นๆ
และกาลังเป็นที่สนใจอยากให๎คนนํานรู๎จักคือ
กาแฟบํอเกลืออราบิก๎าคาติมอร๑บนความสูง 1,300 เมตรเหนือระดับน้าทะเลทาให๎
ดินที่มีสํวนผสมของเกลือสํงผลให๎กาแฟมีรสชาติมันกลมกลํอมเป็นเอกลักษณ๑
เฉพาะชงได๎ทั้งร๎อนและเย็นเป็นการสนับสนุนชาวบ๎านที่มีรายได๎หลักเพิ่มขึ้นจาก
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกกาแฟเพื่อรองรับนักทํองเที่ยวที่ไปเยือนบํอเกลือ
เหนือขึ้นไปของอาเภอบํอเกลือที่ บ๎านห๎วยขวากยังมีกาแฟอราบิก๎าปลูกที่ระดับ
ความสูง 1,900 เหนือระดับน้าทะเลในพื้นที่ได๎รับการสํงเสริมชาวเขาให๎มีรายได๎
และอยูํคูํกับป่าทาให๎กาแฟมีกลิ่นหอมกลมกลํอมลงตัวเพมาะสาหรับกาแฟร๎อนให๎
สัมผัสอราบิกานํานอยํางแท๎จริง นอกจากจะเป็นสถานที่จิบกาแฟแหํงใหมํของนําน
ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟดีจากแหลํงตํางๆของนํานมีเครื่องดื่มจากชาเบเกอรีให๎เลือกอิ่ม
อรํอย เรื่องกาแฟเพียงแคํเริ่มต๎นเพราะที่นี่ยังคัดสรรกาแฟดีจากแหลํงปลูกของ
นํานมาเพิ่มเติมให๎ได๎ลิ้มรส
ณ เฮือนฮังตํอกาแฟนํานณขณะนี้ถือเป็นสถานที่ทํองเที่ยวแหํงใหมํใ จกลางเมือง
เพราะไมํใชํแคํมุมจิบกาแฟธรรมดาแตํเป็นเหมือนดั่งบ๎านหลังใหญํที่ต๎อนรับผู๎มา
เยือนพาเพื่อนฝูงมาเที่ยวนาครอบครับมาพักผํอนจูงลูกจูงหลานมาเดินเลํน
เตร็ดเตรํมีมุมตํางๆกระจายไปทั่วนั่งเดินเหินไมํมีเบื่อ
จากเฮือนฮังตํอไป 50 เมตรด๎านซ๎ายมือที่นี่ยังมีทีเด็ดสุดคือจุดกางเต๎นท๑ตั้งแคมป์
ผิงไฟทํามกลางดงดอกดาวกระจายที่กาลังเบํงบานพร๎อมกับจุดถํายภาพตามมุมๆ
ตํางกระจายรอบๆกับรถโรงเรียนรถโดยสารประจาทางที่นานวันไมํได๎เห็นวิ่งตาม
ท๎องถนนอีกแล๎วกลับไปย๎อนความหลังวันเกําๆที่เคยใช๎รถประจาทางในยุคพํอแมํ
ยังสาว

นาทํานเดินทางไปสักการะ ศาลพระหลักเมืองนําน และชมความอลังการ
เที่ยง

ของ วัดมิง
่ เมือง ซึ่งมีวิหารปูนปัน
้ สีขาวงาช๎าง โดดเดํนสวยงามยิ่งนัก
รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร๎านอาหาร
นาทํานชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมน
ิ ทร๑ วัดที่สร๎างทรงจตุรมุขหนึ่ง
เดียวในประเทศไทยที่ดค
ู ล๎ายตัง
้ อยูบ
ํ นหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ๑ และ
วิหาร สร๎างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม๎ทง
ั้ 4 ทิศ แกะสลักลวดลาย
งดงาม โดยฝีมอ
ื ชํางเมือง

[พิมพ์ที่นี่]

นาทํานชม วัดพระธาตุชา
๎ งค้าวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมัย
สุโขทัย มีอายุเกําแกํกวํา 600 ปี ตํอด๎วย พิพธ
ิ ภัณฑสถานแหํงชาติ
นําน มี “งาช๎างดา” วัตถุโบราณสาคัญคูํเมืองนําน
นํานนาทํานเดินทางไป วัดศรีพน
ั ต๎น ชมโบสถ๑สีทอง
วัดศรีพน
ั ต๎น สร๎างโดยพญาพันต๎นเจ๎าผู๎ครองนครนํานแหํงราชวงศ๑ภูคา (ครอง
นครนํานระหวํางพ.ศ.1960-1969)
ชื่อวัดตรงกับนามผู๎สร๎างคือพญาพันต๎นบางสมัยเรียกวําวัดสลีพันต๎น (คาวํา สลี
หมายถึงต๎นโพธิ์)
ซึ่งในอดีตมีต๎นโพธิ์ใหญํอยูํด๎านทิศเหนือและทิศใต๎ของวัด
ปัจจุบันถูกโคํนเพื่อตัดเป็นถนนแล๎ววัดศรีพันต๎นได๎รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่ อ
พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงามตั้งเดํนเป็นสงํามีสีทองระยิบระยับเป็นอีกวัด
หนึ่งในจังหวัดนํานที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้า
บันไดหน๎าวิหารวัดสีทองเหลืองอรํามสวยงามตระการตามีความสวยงามมาก
ดู
อํอนโยนมีชีวิตชีวาซึ่งปั้นแตํงโดยชํางชาวนํานชื่อนายอนุรักษ๑สมศักดิ์หรือ "สลํา
รง" และภายในวิหารได๎มีการเขียนภาพลายเส๎นประวัติของพระพุทธเจ๎าและประวัติ
การกาเนิดเมืองนํานโดยชํางชาวนํานเป็นภาพเขียนลายเส๎นลงสีธรรมชาติสวยงาม
และทรงคุณคําอยํางยิ่ง

จากนั้นนาทํานไปชิมขนมหวานร๎านดังของเมืองนําน ร๎านขนมหวานป้า
นิม
่
**ไมํรวมอาหารและเครือ
่ งดืม
่ **นาทําน Check in เข๎าที่พัก
เย็น

นาทํานขึ้นชมวิวเมืองนํานที่ วัดพระธาตุเขาน๎อย
วัดพระธาตุเขาน๎อย ซึ่งปูชนียสถานที่สาคัญและเกําแกํ สันนิษฐานวํามีอายุรุํนราว
คราวเดียวกับพระธาตุแชํแห๎ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค๑ใหญํ คือ
พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองนําน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองนํานจากมุม
สูง

[พิมพ์ที่นี่]

จากนั้นนาทํานเดินทางไป ถนนคนเดิน (มีเฉพาะบางชํวงเทํานัน
้ ) ให๎
ทํานได๎ Shopping ของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย**อิสระอาหารเย็น**
21.00 น. ได๎เวลานัดหมาย นากลับที่พก
ั พักผํอนตามอัธยาศัย

วันทีส
่ าม

พระธาตุแชํแห๎ง - อ.บํอเกลือ - โรงต๎มเกลือสินเธาว๑ - อุทยานแหํงชาติ

ดอยภูคา - อ.ปัว -

ร๎านลาดวน - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล

07.00 น. รับประทานอาหารเช๎า (2) ณ ห๎องอาหารของทีพ
่ ก
ั
นาทํานไปนมัสการ พระธาตุแชํแห๎ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คูํบ๎านคูํเมือง
นํานมาช๎านาน เป็นพระธาตุ
ประจาปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล๎านนา

[พิมพ์ที่นี่]

เที่ยง

จากนั้นนาทําน เดินทางสูํ อ.บํอเกลือ นาทํานชม โรงต๎มเกลือสินเธาว๑ ที่
ยังใช๎วิธีการต๎มแบบโบราณมานานหลายร๎อยปี
รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร๎านอาหาร

จากนั้นเดินทางไป อุทยานแหํงชาติดอยภูคา ชมพันธุไ
๑ ม๎หายาก เชํน
ชมพูภค
ู า (ออกดอกชํวง ม.ค.มี.ค.) ต๎นเตําร๎างยักษ๑ เป็นพันธุ๑ไม๎
เฉพาะถิน
่ ของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล๑มลาต๎นเดียว สูงประมาณ 40
เมตรนอกจากนี้ยง
ั มี ต๎นกํวมภูคา พืชหายากวงค๑เดียวกับเมเปิ้ล
บําย

จากนั้นนาทํานเดินทางไป อ.ปัว นาทําน Check in เข๎าสูํที่พัก
นาทํานไปช๎อปปิ้ง ร๎านลาดวน ผ๎าทอ อ.ปัว ร๎านขายของที่ระลึกและผ๎า
ทอไทลือ
้ ผ๎าทอน้าไหล ลายโบราณ ชื่อดังแหํงปัวอาเภอปัวถือวําเป็น
อาเภอที่มีชาวไทลือ
้ อยูํมากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและ วัฒนธรรมเป็น
ของตนเองโดยเฉพาะอยํางยิง
่ เรื่องการแตํงกายแบบพื้นบ๎าน ได๎แกํผ๎า
ทอไทลือ
้ นับวําเป็นเอกลักษณ๑อยํางหนึ่งของอาเภอนี้ ผ๎าทอสํวนใหญํ
เมื่อทอมาแล๎วก็มีการจาหนํายเป็นผลิตภัณฑ๑ หลังช๏อป กันอยํางจุใจแล๎ว
นาคณะเดินไปยังพืน
้ ที่ด๎านหลังร๎านลาดวนผ๎าทอ ซึง
่ เป็นทีต
่ ง
ั้ ของ ร๎าน
กาแฟบ๎านไทลือ
้ บรรยากาศโดยรวมของร๎านตกแตํงตามสไตล๑ของ
ชุมชนชาวไทลื้อผสมล๎านนา สัมผัส บรรยากาศชิลชิล นั่งชมวิวนา
ข๎าว มองภูเขา จิบกาแฟ ในสไตล๑พื้นบ๎านที่ให๎ความรู๎สึกแตกตํางไป
จากร๎านกาแฟเดิมที่เราเคยเจอ
นาทํานชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล๎านนาประยุกต๑ และภาพจิตรกรรม

[พิมพ์ที่นี่]

แนวรํวมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น และภาพพุทธ
ประวัตไ
ิ ด๎อยํางวิจิตรตระการตา และไฮไลท๑ของวัดภูเก็ตคือ ลานชมวิว
หน๎าอุโบสถ ทํานจะได๎เห็นทุํงนาเป็นภาพมุมกว๎าง และมีอท
ุ ยานแหํงชาติ
ดอยภูคาเป็นฉากหลัง
วัดภูเก็ต ได๎ตั้งชื่อตามหมูํบ๎านเก็ต แตํเนื่องด๎วยเป็นวัดที่ตั้งอยูํบนเนินสูง จึงตั้งชื่อ
วํา "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ๎านเก็ตที่อยูํบนภู เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สวยงามอีกแหํง
หนึ่งในจังหวัดนําน มีอุโบสถทรงล๎านนาประยุกต๑ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นที่
ประดิษฐาน "หลวงพํอแสนปัว หรือ หลวงพํอพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธิ์ ด๎านลํางวัดมี
แมํน้าไหลผําน นักทํ่องเที่ยวสามารถให๎อาหารจากลานข๎างบนผํานทํอไหลลงไป
ให๎กับฝูงปลาได๎ และสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยูํด๎านลํางได๎อยํางชัดเจน

นาทํานเดินทางไป วัดศรีมงคล (ก๐ง)ไหว๎พระเพื่อเป็นสิริมงคล ชม
พิพิธภัณฑ๑มงคลธรรมรังสี
เรือนไทยล๎านนาประยุกต๑ จิบกาแฟ ชมวิวดอยภูคา และทุง
ํ นาเขียวขจี
สนุกสนานกับมุมถํายรูปเก๐ๆ
วัดศรีมงคล (ก๐ง)เป็นวัดเกําแกํที่ได๎รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแตํปีพ.ศ. 2395
พระสงฆ๑ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ
หลวงปู่ก๐งด๎านหลังวัดมีลานชมวิวซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมองเห็นทุํงนาเขียวขจี
และทิวเขาของดอยภูคาเรียงราย
สลับซับซ๎อนโดยบริเวณลานชมวิวทางวัดได๎
จัดทาเป็นซุ๎มและจุดชมวิวให๎ถํายภาพหลายจุดรวมถึงร๎านกาแฟ
บรรยากาศ
ไทยๆให๎พักผํอนหยํอนใจภายในวัดมีสิ่งที่นําสนใจทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอัน
งดงาม
โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผันจิตรกรชาวนํานเชื้อสายไทลื้อ
ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร๑และวัด
หนองบัวของจังหวัดนํานรวมถึง
พิพิธภัณฑ๑มงคลธรรมรังสีซึ่งรวมรวมของโบราณตํางให๎ได๎ชม นอกจากนี้ยังมี
พิพิธภัณฑ๑มงคลธรรมรังสีเรือนไทยล๎านนาประยุกต๑ตัวเรือนใช๎ไม๎สักทองทั้งหมด
งามสงําเห็นมาแตํไกลที่รวบรวมเอา
เครื่องใช๎ตํางๆในสมัยโบราณมาจัดให๎ชมอาทิ
อุปกรณ๑ที่ใช๎ทามาหากินของคนโบราณใบเกิดหรือใบสูติบัตรที่จารึก
ลงใน
ใบลานรวมถึงเครื่องเงินตํางๆนอกจากนี้ยังมีภาพของหลวงปู่ ครูบาวัดก๐งและพระเกจิชื่อดังตํางๆ

18.00 น. อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิน อ.ปัว
หลังอาหารพักผํอนตามอัธยาศัย Good night… zzzzzz

วันทีส
่ ี่

ชุมชนไทลือ
้ - อ.เมืองนําน - พระธาตุชอ
ํ แฮ - กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช๎า (4) ณ ห๎องอาหารของทีพ
่ ก
ั
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08.30 น. นาทํานไป ชุมชนไทลือ
้ บ๎านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออัน
งดงามและเกําแกํภายใน วิหารวัดหนองบัว และเลือกซื้อผ๎าทอพื้นเมืองที่
มีชื่อเสียง
นาทําน นัง
่ รถชมเมืองนําน โดยมีไกด๑ท๎องถิน
่ บรรยายให๎ความรู๎ตลอด
เส๎นทาง ใช๎เวลาประมาณ 40 นาที
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร๎านอาหาร
นาทํานออกเดินทางสูํ จ.แพรํ แวะนมัสการ พระธาตุชอ
ํ แฮ พระธาตุ
ประจาปีเกิดปีขาล
อิสระอาหารเย็น ณ บ๎านเทียนหอม อุตรดิตถ๑

เย็น

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯพร๎อมความประทับใจ
สิ้นสุดการให๎บริการ
***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยไมํ
ต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าทางบริษท
ั จะถือผลประโยชน๑ของลูกค๎าเป็นสาคัญ

วันเดินทาง

ราคาผูใ
๎ หญํ
ทํานละ

เด็กอายุ 4-11
ปี
(ไมํเสริมเตียง)
ราคาทํานละ

03-06 กันยายน 2563

5,200

4,900

1,000

17-20 กันยายน 2563

5,200

4,900

1,000

01-04 ตุลาคม 2563

5,200

4,900

1,000

22-25 ตุลาคม 2563

5,500

5,200

1,200

05-08 พฤจิกายน 2563

5,200

4,900

1,000

19-22 พฤจิกายน 2563

5,200

4,900

1,000

04-07 ธันวาคม 2563

5,500

5,200

1,200

10-13 ธันวาคม 2563

5,200

4,900

1,000

17-20 ธันวาคม 2563

5,200

4,900

1,000
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พักเดีย
่ ว

24-27 ธันวาคม 2563
30 ธันวาคม 2563 - 02
มกราคม 2564
31 ธันวาคม 2563 - 03
มกราคม 2564

5,200

4,900

1,000

5,800

5,500

1,500

5,800

5,500

1,500

รายละเอียดอัตราคําบริการ
ลักษณะการเข๎าพัก

ราคา

ราคาขึน
้ อยูก
ํ บ
ั ชํวงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ๑

ผู๎ใหญํ พัก 2 ทําน ราคาทํานละ

5,200 (ราคาเริ่มต๎น)

เด็ก พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน ราคาทํานละ *อายุต่า
กวํา 4-11 ปี

5,200

เด็ก พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน (มีเตียง) ราคาทํานละ

5,000

เด็ก พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน (ไมํมีเตียง) ราคาทําน
ละ

4,900

ผู๎ใหญํ พักเดี่ยว ราคาทํานละ

1,000

เงือ
่ นไขการจอง มัดจาทํานละ 2,000 บาท
*** เมื่อชาระคํามัดจาแล๎วถือวํารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร๑ทุกประการ ***
สํวนที่เหลือจํายกํอนเดินทาง 7 วัน
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อัตรานีร
้ วม
 คํารถตู๎ปรับอากาศ VIP 9 ทีน
่ ั่ง พร๎อมน้ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการ
เดินทาง





คําทีพ
่ ัก 2 คืน (พักห๎องละ2-3 ทําน)
คําอาหารตามทีร
่ ะบุในรายการ
คําธรรมเนียมเข๎าชมสถานที่
คํามัคคุเทศก๑นาเที่ยวตลอดการเดินทาง

 คําประกันอุบต
ั ิเหตุวงเงินประกันทํานละ 1,000,000 บาท / คํารักษาพยาบาล
500,000 บาททัง
้ นี้ขน
ึ้ อยูํกบ
ั เงื่อนไขและข๎อตกลงของบริษัทประกันชีวต
ิ
อัตรานีไ
้ มํรวม
×
×
×
×

คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากทีร
่ ะบุในรายการ
คําธรรมเนียมเข๎าสถานที่ของชาวตํางชาติที่เพิ่มเติมตามการจํายจริง
คําทิปไกด๑ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
ภาษีมล
ู คําเพิม
่ 7% และหักณทีจ
่ า
ํ ย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)

×
สิง
่ ทีค
่ วรนาไป







เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
รองเท๎าสวมสบาย, รองเท๎ารัดส๎น
ครีมกันแดด
ของใช๎สํวนตัว
ยาประจาตัว
กล๎องถํายรูป

เงือ
่ นไขการจองและสารองทีน
่ งั่
1. วางเงินมัดจาภายใน 48 ชม. หลังการจองทํานละ 2,000 บาทหรือ 50% ของ
ราคาเต็ม
2. ชาระสํวนที่เหลือกํอนวันเดินทางอยํางน๎อย 20 วัน
3. หากจองกํอนวันเดินทางน๎อยกวํา 20 วันต๎องชาระเต็มจานวน 100%
[พิมพ์ที่นี่]

4. หากไมํชาระสํวนที่เหลือกํอนวันเดินทาง 20 วันถือวําสละสิทธิ์และไมํสามารถ
เรียกเงินมัดจาคืนได๎
เงือ
่ นไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยไมํต๎องแจ๎งให๎
ทราบลํวงหน๎า
2. ทางบริษท
ั จะถือผลประโยชน๑และความปลอดภัยของลูกค๎าเป็นสาคัญหากทํานไมํ
สามารถทํองเที่ยวได๎ตามเวลาหรือสถานทีท
่ ี่กาหนดไว๎ในโปรแกรมหรือไมํใช๎
บริการสํวนใดสํวนหนึง
่ พร๎อมคณะทัวร๑ทํานไมํสามารถเรียกร๎องคําบริการในสํวน
นั้นคืนได๎
3. บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิไ
์ มํรบ
ั ผิดชอบตํอคําใช๎จํายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด๎วยเหตุสุดวิสัย
เชํนการถูกปฎิเสธการเข๎าเมืองการยกเลิกหรือลําช๎าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติการจราจรและอุบต
ั ิเหตุตา
ํ งๆทีอ
่ าจเกิดขึ้นได๎รวมถึงเหตุการณ๑ทาง
การเมืองทั้งในและตํางประเทศและเหตุการณ๑อน
ื่ ๆที่อยูํนอกเหนือการรับผิดชอบของ
บริษท
ั ฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งทีก
่ รุงเทพฯและในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎
เดินทางออกหรือเข๎าประเทศทีร
่ ะบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืน
คําบริการไมํวํากรณีใดๆทัง
้ สิ้น
เงือ
่ นไขการยกเลิกการเดินทางของทําน
1. ยกเลิกกํอนการเดินทางตั้งแตํ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจานวนเงินที่ชาระมาแล๎วใน
ทุกกรณี
3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินคําทัวร๑ทั้งหมดในทุกกรณี
* การเลือ
่ นการเดินทางต๎องแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 20 วันกํอนการเดินทางมิฉะนั้น
จะไมํสามารถเลื่อนการเดินทางได๎
ขอสงวนสิทธิใ
์ นการยกเลิกโปรแกรมทัวร๑ในกรณีที่
1. รถโค๎ช - คณะจองจานวน(ผูใ
๎ หญํ)ต่ากวํา 30 ทําน
2. รถตู๎ 9 ทีน
่ ั่ง - คณะจองจานวน(ผูใ
๎ หญํ)ต่ากวํา 8 ทําน
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