




สักการะพระธาตุแช่แห้ง แอบไปกระซิบบอกรัก ณ วัดภูมินทร์
แหล่งโอโซนชั้นดี ต้องที่สะปั น
พร้อมไปหยุดเวลาชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ณ คาเฟ่ หยุดเวลา
เดินทางโดยรถตู ้ VIP 9 ที่นั ่ง

กําหนดการเดินทาง: ธันวาคม 63 - มีนาคม 64
วันแรก
19.00 น.
20.00 น.
วันสอง
06.30 น.

กรุงเทพฯ - จังหวัดน่าน
พร้อมกันที่ จุดนั ดพบ ณ ปั้ ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมี เจ้าหน้าที่ ทาง
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
นําท่านออกเดินทางสู่ จ.น่ าน ( ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 10 ชม.) ระหว่างทางให้ท่านพักผ่ อนตาม
อัธยาศัย และแวะเข้าห้องนํ้าตามความเหมาะสมของเส้นทาง
พระธาตุแช่แห้ง - เสาหลักเมือง ณ วัดมิ่งเมือง – วัดศรีพน
ั ต้น – วัดภูมินทร์ - อุโมงค์ลีลาวดี
วัดพระธาตุชา้ งคํ้าวรวิหาร - ร้านเฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดิน
เดินทางถึง จังหวัดน่ าน แวะจุดพักรถเพื่อให้ท่านได้ทาํ ธุระส่วนตัว พร้อมที่จะออกไปท่องเที่ยว จากนั้ น
นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่ แห้ ง เป็ นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่ าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว
600 ปี เป็นสถานทีบ่ รรจุพระบรมสารริกธาตุทไ่ี ด้มาจากสมัยสุโขทัย องค์พระธาตุบุดว้ ยทองเหลืองหมด

ทังองค์
้
เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มคี วามวิจติ รงดงามมาก มีความ
เชื่อกันว่าผู้ท่ไี ด้มาสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง หรือชาวล้านนา
จะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนัน้ จะทาได้ร บั อานิส งค์อ ย่างแรง
กล้า ทาให้ชวี ติ อยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน
หน้าทีก่ ารงานเจริญก้าวหน้า เป็ นต้น จากนั้ นนํ าท่านไปสักการะ
เสริ ม ความเป็ นสิ ริม งคลที่ เสาหลัก เมื อ งน่ า น ณ วั ด มิ่ ง เมื อ ง
จุดเด่นสําคัญของวัดแห่งนี้ คื อลายปูนปั้ นที่ ผนั งด้านนอกอุ โบสถ
ออกแบบโดยช่างฝี มือจากเชียงแสน ประณี ต งดงามมากจากนั้ น
นําท่านไปสักการะเสริมความเป็ นสิริมงคลที่ วัดศรีพน
ั ต้น ตั้งอยู่
ที่ ถนนเจ้าฟ้า ตําบลในเวียง อําเภอเมื องน่ าน จังหวัดน่ าน ด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่ าน สร้างโดยพญาพัน
ต้น เจ้า ผู ้ค รองนครน่ า น แห่ ง ราชวงศ์ ภู ค า (ครองนครน่ า น
ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชื่อวัดตรงกับนามผูส้ ร้าง คื อ
พญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพน
ั ต้น (คําว่า สลี หมายถึ ง
ต้น โพธิ์ ) ภายในวัด มี วิ หารที่ ส วยงาม ตั้ ง เด่ น เป็ นสง่ า มี สี ทอง
ระยิบระยับ เป็ นอี กวัดหนึ่ งในจังหวัดน่ านที่ มีจิตรกรรมปูนปั้ นที่
สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้ าบันได หน้าวิหารวัด สี
ทองเหลื อ งอร่ามสวยงามตระการตา มี ค วามสวยงามมาก ดู
อ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่ งปั้ นแต่งโดยช่าง ชาวน่ านชื่อ นายอนุ รกั ษ์
สมศั ก ดิ์ หรื อ "สล่ า รง" และภายในวิ ห ารได้มี ก ารเขี ย นภาพ
ลายเส้นประวัติของพระพุ ทธเจ้า และประวัติ การกําเนิ ด เมื อ ง
น่ าน โดยช่างชาวน่ าน เป็ นภาพ เขี ย นลายเส้น ลงสี ธรรมชาติ
สวยงามและทรงคุ ณ ค่ าอย่ างยิ่ ง จากนั้ น นํ าท่ า นเดิ น ทางสู่ วั ด
ภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมิ นทร์ เป็ นวัดหลวงเก่าแก่ มี อายุ กว่า
400 ปี ความสวยที่แปลกกว่าวัดอื่ นของวัดภูมินทร์ คื อ เป็ นพระ
อุ โ บสถและพระวิ หารสร้า งเป็ นอาคารหลัง เดี ย วกั น เป็ นทรง
จัตุรมุ ข สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เ ฉพาะ ที่ รวม
เอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย ์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในส่วนจิตรกรรม
ฝาผนังภายในวิหารหรือที่เรียกกันว่า ฮู ปแต้ม ซึ่ งเขียนขึ้ นในช่วง
ที่วดั ภูมินทร์ได้รบั การบูรณะครั้งใหญ่ สมัยเจ้าอนั นตวรฤทธิ เดช
เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) และใช้เวลาซ่อมนานถึ ง
7 ปี ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ที่ ได้รบั ฉายาว่า ภาพกระซิ บรักบรรลือ
โลก อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์เ มื อ งน่ าน ได้แต่ งคํา
กลอนอันสุ ดแสนโรแมนติ กเป็ นภาษาเหนื อเพื่อบรรยายถ้อยคํา
กระซิบของปู่ ม่านย่าม่าน อิ สระให้ท่า นชมภาพวาดจิ ตรกรรมฝา
ผนั งสีฝุ่น เล่าเรื่องชาดก ตํานานพื้ นบ้าน และความเป็ นอยู่ของ
ชาวน่ านในอดีต เสมื อนเป็ นการบันทึ กเรื่องราวของจั งหวัดน่ าน
ผ่านงานจิตรกรรม ลงบนผนั งสีฝุ่น และบริเวณรอบๆวัดภูมินทร์
มีของที่ระลึก ขนมไทย สินค้าพื้ นบ้านจําหน่ ายมากมา จากนั้นนํา
ท่านเดินทาง อุโมงค์ลีลาวดี ซุม้ ต้นลีลาวดีหรือต้นลัน่ ทมอยูบ่ ริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ น่านที่

เที่ยง

คํา่

ขึ้ นเป็ นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุ โมงค์ตน้ ไม้ยิ่งใหญ่อลังการ ถื อเป็ นแลนด์
มาร์กสําคัญ ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกัน สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั ง่
ข้างทาง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านวันดา ข้าวซอยไก่หรือหมู + ขนมหวาน
จากนั้ นนํ าท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุช า้ งคํ้าวรวิหาร อยู่ตรงข้าม
พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ น่ าน เป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรม
สารี ริก ธาตุ ไ ว้ภายใน นั บเป็ นปูช นี ย สถานสําคัญ เป็ นเจดี ย ์ที่
ได้รบั อิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย ์
ช้างคํ้าซึ่ งเป็ นศิ ลปะสมัยสุ โขทัย อายุ ประมาณพุ ทธศตวรรษที่
20 รอบเจดี ย ์ มี รู ป ปั้ นช้า งปู น ปั้ นเพี ย งครึ่ ง ตั ว ประดั บ อยู่
โดยรอบ พระธาตุ เ จดี ย ์สร้าง ด้ว ยอิ ฐถื อปูน มี สณ
ั ฐานเป็ นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกั น 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้น
แรกสูงถึงชั้นสองมีรปู ช้างคํ้าอยู่ในลัก ษณะ เหมื อนฐาน รองรับ
ไว้ดา้ นละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วน
หัวลอย ออกมาครึ่ งตัว ขาหน้าทั้งคู่ยื่น พ้นออกมาจาก เหลี่ย ม
ฐาน เหนื อขึ้ นไปเป็ นฐานปั ทม์ (ฐานบัว) ซ้อนกัน 3 ชั้น และ
เป็ น องค์ระฆัง แบบลัง กา ต่ อ จากองค์ระฆัง ทําเป็ นฐานเขี ย ง
รองรับ มาลัยลูก แก้ว ลดหลัน่ กันไปเป็ นส่วนยอด ปั จจุ บันพระ
ธาตุ เ จดี ย ์ช า้ งคํ้า ได้รับการบูรณะซ่ อ มแซม และหุ น้ ด้ว ยแผ่ น
ทองเหลื อ งทั้ งองค์ มี ค วามสวยงาม มาก นอกจากนี้ ยั ง มี
พระพุทธรูปทองคํา ปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุ นี
ซึ่ ง เป็ นทองคํา 65 % สูง 145 เซ็ นติ เ มตร ยอดพระโมฬี ทํา
เสริม เมื่ อ พ.ศ. 2442 หนั ก 69 บาท เจ้างัว่ ฬารผาสุ ม เจ้าผู ้
ครองนครน่ านองค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็ นผูส้ ร้างเมื่ อวัน
พุธ เดือน 6 เหนื อ พ.ศ. 1969 เป็ นศิ ลปะสุ โขทัย ประดิ ษฐาน
อยูท่ ี่หอพระไตรปิ ฎกใหญ่ที่สุดในประเทศ จากนั้นนํ าท่านนั ง่ จิ บ
ชากาแฟและพักผ่อ น ณ ร้า นเฮื อ นฮัง ต่อ กาแฟน่ า น ซึ่ งเป็ น
ร้านกาแฟที่ รวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่ างๆของจังหวัดน่ าน
มาไว้ที่นี่ เป็ นร้านที่ มีขนาดใหญ่บรรยากาศดี มี มุ มให้ถ่ายรูป ,
มุมให้นัง่ ชิลๆเยอะ ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ ร่มรื่น (ไม่รวมค่าอาหรและเครื่องดื่ม) จากนั้ น
นําท่านแวะซื้ อของฝาก ร้านผ้าไหมไทย ให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้ งผ้าไหม จากนั้ นนํ าท่านสู่ วัด
พระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คสําคัญอี กหนึ่ งแห่งของจังหวัดน่ าน เป็ นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุ ต้ งั อยู่
บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยูด่ า้ น ตะวันตกของตัวเมืองน่ าน สร้างในสมัยเจ้าปู่ แข็ง เมื่ อปี พ.ศ. 2030 มี
องค์พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่ าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ต้ งั สง่างามอยู่บ นยอด
เขาอย่า งสวยสดงดงาม (ถ้า เวลาเป็ นใจ เราจะได้ช มพระ
อาทิตย์ตกที่วด
ั นี้ ด้วยครับ)
อิสระอาหารคํา่ ณ ถนนคนเดิน
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ถนนคนเดิ นน่ านเมื อ งเก่ า สั ม ผั ส
วัฒนธรรมพื้น เมือง ถนนคนเดินเมืองน่ าน แห่ง นี้ตงั ้ อยู่ข้างๆ
วัดภูมนิ ทร์ เปิ ดทุ กศุกร์-อาทิตย์ ตัง้ แต่ 17.00 – 22.00 น. มี
ของกินของอร่อยพืน้ เมืองจานวนมาก
นําท่านเข้าสู่ที่พกั น่ านกรีนเลควิว รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่ากัน
(โรงแรมจะคอนเฟิ ร์มล่วงหน้าก่อนเดินทาง 5 วัน)

วันสาม
เช้า

เที่ยง

ถนนหมายเลข 3 – ถนนลอยฟ้า - บ่อเกลือ สินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปั น – คาเฟ่ หยุดเวลา จุดชมวิว 1715 – ตําหนักเจ้าหลวงภูคา – วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - ถนนคนเดิน
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนําท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้า ปั ว บ่อเกลือ-สันติ สุข เป็ นอี กหนึ่ ง เส้นทางที่ สวยงาม และเป็ นที่ นิยม
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในการแวะถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก ระหว่ า งการ
เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่ าน จากนั้นนํ าท่านถ่ายรูปกัน ถนน
ลอยฟ้า เส้นทางจากเมืองน่ าน มุ่งหน้ าสู่อาเภอบ่อเกลือ ระหว่าง
การเดินทาง ท่านจะได้สมั ผัสกับความรู้สกึ เหมือนกาลังนั ่งรถอยู่
บนถนนลอยฟ้า ทีถ่ ูกล้อมลอบด้วยภูเขา ท่ามกลางปา่ ใหญ่ และไอ
หมอก นําท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึ่ งเป็ นอี ก
หนึ่ งไฮไลท์ของอําเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็ นนาเกลือกลาง
หุบเขา ท่านจะได้เห็ นกระบวนการทําเกลื อของของคนพื้ นเมื อ ง
สําหรับนักสะสม ที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์พนเมื
ื้ องให้เลือกซื้ อมากมาย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ บ่อเกลือ วิว รีสอร์ท เมนู ขึ้นชื่อ ไก่ทอดมะแขว่น

นําท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ จุดชมวิวบ้านสะปั น ตั้งอยู่
ในอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ าน ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9
กิโลเมต เป็ นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ ต้ งั อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ของขุ น เขา มี ลําธารไหลผ่ าน และในช่ว งหน้าฝนฤดูทํา นา ยัง
สามารถชมวิว ทิ วทัศน์ ของนาข้าวเขีย วขจี ไ ด้อี ก ด้ว ย เรีย กได้ว่า
หากแวะมาเที่ยวบ่อเกลือภูเขาขับรถเลยไปอี กเพียงไม่กี่นาที ก็จะ
ถึ งหมู่บา้ นสะปั น เหมาะสําหรับมาพักผ่อน ปล่อยชีวิตให้เดิ นไป
อย่างช้า ๆ จากนั้นนํ าท่านเข้าสู่ คาเฟ่ หยุดเวลา ใครที่ ได้มาที่ นี้
แล้วจะต้องร้องขอหยุ ดเวลาไว้เลย เพราะที่ นี้เป็ นสถานที่ ถ่ายรูป
สวยงามอีกหนึ่ งที่ของบ้านสะปั นเลยที่เดียว (ไม่รวมค่ าขนมและ
เครื่องดื่ม) จากนั้นนําท่านชม จุดชมวิว 1715 จุดแวะพักชมวิว
ที่ สูงห่างจากระดับนํ้ าทะเล 1715 เมตร เป็ นจุ ดชมพระอาทิ ต ย์
ขึ้ นและพระอาทิตย์ตกได้ โดยมีระยะทางห่างจากที่ทาํ การอุ ทยาน
แห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร เส้นทาง ปั ว – บ่อเกลือ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน นําท่านแวะสักการะ
เจ้าหลวงพญาภูคาที่ ตําหนักเจ้าหลวงภูคา ผูซ้ ึ่งก่อตั้ง และรวบรวมเมื องน่ านไว้ดว้ ยกัน นํ าท่านเสริม
สิริมงคลที่ วัดภูเก็ต วัดตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นเก็ ต และอยู่บนบนเนิ นเขา ซึ่ งชาวเหนื อจะเรียกเขาว่า “ดอย
หรือ ภู” ส่งผลให้วดั แห่งนี้ มีชื่อว่าภูเก็ต โดยตั้งชื่อตามภูมิที่ต้งั อยู่ ไฮไลท์ของวัดนี้ อยูท่ ี่ลานของโบสถ์

คํา่

วันสี่
เช้า

เที่ยง

22.00 น.

เมื่อมองออกไป จะเห็นเป็ นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบล้อมโดยทิวเขา
น้อยใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็ นวัดเก่าแก่
ที่ได้รบั พระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆ์ที่
มีชื่อที่ สุดของวัดนี้ คื อ หลวงปู่ ก๋ ง ด้านหลังวัดมี ลานชมวิว ซึ่ งมี
ทัศนี ยภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิ วเขาของดอย
ภูค าเรี ย งรายสลับซับ ซ้อ น โดยบริ เ วณลานชมวิ ว ทางวัด ได้
จัดทําเป็ นซุม้ และจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด ภายในวัดมีสิ่งที่
น่ าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดย
เลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิ ตรกรชาวน่ านเชื้ อสายไท
ลื้ อ ซึ่ งวาดภาพจิ ตรกรรมฝาผนั งที่ วดั ภูมิ นทร์และวัดหนองบัว
ของจังหวัดน่ าน รวมถึ งพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่ งรวมรวม
ของโบราณต่างให้ได้ชม บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่ง
แบบไทยล้า นนา อนุ รักษ์ ของเก่ าแก่ ในอดี ต ด้านหน้ายังเป็ น
ที่ต้งั ของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมี ขา้ วของ
เครือ่ งใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้
อิสระอาหารคํา่ ณ ถนนคนเดิน
นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิ นน่ านเมืองเก่า สัมผัสวัฒนธรรมพืน้ เมือง ถนนคนเดินเมืองน่ าน แห่งนี้
ตัง้ อยู่ขา้ งๆ วัดภูมนิ ทร์ เปิ ดทุ กศุกร์-อาทิตย์ ตัง้ แต่ 17.00 – 22.00 น. มีของกินของอร่อยพื้นเมือง
จานวนมาก
นําท่านเข้าสู่ที่พกั น่ านกรีนเลควิว รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่ากัน
(โรงแรมจะคอนเฟิ ร์มล่วงหน้าก่อนเดินทาง 5 วัน)
จังหวัดน่ าน - จังหวัดแพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ– จังหวัดอุตรดิตถ์– บ้านเทียนหอม - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้ น นํ าท่ าน ”บ๊า ยบาย””จัง หวัด น่ าน พร้อ มมุ่ ง หน้า สู่
จังหวัดแพร่ ก่อนกลับ กรุงเทพฯ นํ าทุ กท่านแวะสักการะ ไหว้
พระขอพร ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจําปี ขาล (ปี เสือ)
อีกหนึ่ งสถานที่ ศักดิ์ สิทธิ์ ซึ่ งเป็ นวัดเก่าแก่ คู่บา้ น คู่เมื อง ของ
ชาวแพร่ เดินขึ้ นบันไดไป จะได้พบกับความงดงามขององค์พระ
ธาตุ สูงถึ ง 33 เมตร ตั้งประทับตระการตาอยู่ก ลางฐานบัวควํา่ วัดพระธาตุ แห่งนี้ มี สิน ค้าพื้ นเมื อ ง
จําหน่ ายมากมาย สําหรับท่ านใดที่ ตอ้ งการผ้ามัด ย้อ ม ทอสวยๆสัก ผื น พี่ สามารถหาซื้ อได้จ ากที่ นี่
ราคาชาวบ้าน คุณภาพส่งออก
รับประทานอาหารเที่ยง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ ระหว่างทาง ผ่านจังหวัดอุต รดิตถ์ นํ าท่านแวะ บ้านเทียนหอม
พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่ นี่ ที่ นี่แนะนํ าให้ท่านลองชิมขนมเค้กรสส้ม รสอร่อย สามารถซื้ อ
กลับไปเป็ นของฝากได้ นอกจากขนมทานเล่น ยังมี สินค้า เครื่องหนั งให้ท่านได้เลือกซื้ อตามอัธยาศัย
จากนั้ น เดิ นทางต่อ มุ่ ง หน้าสู่กรุ ง เทพมหานคร ระยะทาง 500 กิ โลเมตร (ใช้เ วลาประมาณ 6
ชั ่วโมง)
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ



รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ**

อัตราค่าบริการ
วันทีเ่ ดินทาง

ราคา / ท่าน

พักเดี่ยว

ธันวาคม 2563
วันที่ 17-20 ธันวาคม 63
วันที่ 24-27 ธันวาคม 63
วันคริสต์มาส

5,399.-

1,500.-

5,799.-

1,500.-

มกราคม 2564
วันที่ 7-10 มกราคม 64
วันที่ 14-17 มกราคม 64
วันที่ 21-24 มกราคม 64
วันที่ 28-31 มกราคม 64

5,399.5,399.5,399.5,399.-

1,500.1,500.1,500.1,500.-

กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 64
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 64
วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์64
วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 64
วันมาฆบูชา

5,399.5,399.5,399.-

1,500.1,500.1,500.-

5,799.-

1,500.-

มีนาคม 2564
วันที่ 4-7 มีนาคม 64
วันที่ 11-14 มีนาคม 64
วันที่ 18-21 มีนาคม 64
วันที่ 25-28 มีนาคม 64

5,399.5,399.5,399.5,399.-

1,500.1,500.1,500.1,500.-

ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาทตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งนําเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ไกด์ที่ชาํ นาญเส้นทางนําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )

 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาทตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขในการจอง
 ชําระมัดจําในวันที่จองที่นัง่ ละ 2,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) ส่วนที่เหลือชําระทั้งหมดอย่าง
น้อย 15 วันก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกิ นกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอน
ั ใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น
 คอนเฟิ ร์มออกเดินทาง 6 ท่าน ขึ้ นไป

หากไม่ได้รว่ มบริการทานอาหาร หรือค่าตั ๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์
ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการเป็ นแบบเหมาจ่าย
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิ น, การประท้วง, การนั ดหยุ ดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือ ออกเมื องจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมื องหรือเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน
่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิ ดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิ ดอุ บัติเหตุ สูญหายที่ เกิ ดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบิ นเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดิ นทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุ ใดก็ ตาม ไม่สามารถนํ ามา
เลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนั งสือเดิ นทางต้องมี อ ายุ เหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดื อน บริษัทฯไม่รบั ผิ ดชอบหากอายุ เหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้



