
 

 

 

 



 

 

 

Slow life เมืองน่าน 

น่าน ปัว สกาด สะปัน บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน 

เมืองเล็กๆ  สุดแสนโรแมนติก ไหว้พระขอพร ถ่ายรูปเช็คอินสุดชิค!!! 

ชมบ่อเกลือสินเธาว์  แห่งเดียวในประเทศไทย 

พักปัว 1คืน น่าน 1คืน 

 

วันแรก:    สนามบินดอนเมือง / สนามบินสวุรรณภมูิ - ท่าอากาศยานน่าน – วัดศรีมงคล – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้้า 

-ร้านกาแฟบ้านไทล้ือ–วัดภูเก็ต-CocoaValleyCafé–พักปวั                                    

 

05.30 น. เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง เคาเตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย 

07.30 น. ออกเดินทางสู สนามบินนครน่าน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3554 

08.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครน่าน 

********** 

06.30 น. เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง เคาเตอร์สายการบินนกแอร์ 

08.45 น. ออกเดินทางสู สนามบินนครน่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8818 

10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครน่าน 

********** 

05.30 น. เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบินไทยสไมล์ 

07.20 น. ออกเดินทางสู๔สนามบินนครน่าน โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 156 

08.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครน่าน  

********** 

08.00 น. เช็คอินด้วยตัวท่านเอง ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย 

10.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินนครน่าน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD4312 

11.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนครน่าน 

********** 

ทีมงานรอต้อนรับอยู่ด้านนอก จากน้ันนําท่านข้ึนรถตู้ปรับอากาศ 

นําท่านเดินทางสู่ อ.ท่าวังผา พาท่านไว้พระขอพรกันที่ วัดศรีมงคล ภายในวัดจะเจอวิหารหลวง มีองค์

พระธาตุประดิษฐานอยู่ด้านหน้า บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของ

เก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้ไผ่ ภายในบ้านมีข้าวของเคร่ืองใช้โบราณ สามารถ

เข้าไปชมและถ่ายภาพได้ เดินเข้ามาด้านในจะเจอลานชมวิว เป็นระเบียงกว้างหากมาเที่ยวในช่วงฤดูทํา

นานจะได้เห็นวิวของนาข้าวเขียวขจี มีต้นหมากคู่ 2 ต้น โดดเด่นอยู่ริมระเบียง โดยด้านหลังนาข้าวเป็นวิว

ของดอยภูคา และสะพานไม้ไผ่ฮักนาน่าน มองแล้วสดชื่นสบายตา มีจุดชมวิวแบบสกายวอลค ที่สามารถ

เดินไปชมวิวถ่ายภาพได้ 

 
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ อ.ปัว แวะ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้้า เป็นอีกหน่ึงจุด Check In และถ่ายรูปกับวิว

สวยๆ มองวิวทุ่งนากว้างไกลได้แบบเต็มอิ่ม นอกจากน้ียังเปิดให้บริการเป็นร้านอาหารอีกด้วยเมนูส่วน

ใหญ่เน้นไปทางเมนูเห็ดทั้งหลาย เน่ืองจากที่นี่คือ ฟาร์มเห็ดที่ผลิตเชื้อเห็ดที่ใหญ่ทันสมัยและครบวงจร

ที่สุดแห่งหนึ่งของอําเภอปัวและของจังหวัดน่าน เลยมีการนําเห็ดมาเป็นส่วนประกอบของเมนูต่างๆ ใครที่

มาถึงปัวถึงแม้ไม่ได้มาพักค้างคืนก็ไม่ควรพลาดมาลิ้มลองสารพัดเมนูเห็ดและพิซซ่าแสนอร่อยเมนูข่ึนชื่อ

ของที่นี ่

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย 



 

 

 

ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอีกหน่ึงร้าน เก๋ ไก๋  ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วย

บรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม  เมื่อได้เห็นต้องร้องว้าวน่าซ้ือเคร่ืองดื่มซักแก้ว ไปน่ังเล่น นอนเล่น รับลม

เย็นมองดูวิวนาข้าวและขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้าพร้อมถ่ายภาพเช็คอินเก๋เก๋ ยังกระท่อมปลายนาในแบบฉบับ

ที่ไม่เหมือนใคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต  ตั้งชื่อตามหมู่บ้านท่ชื่อว่า หมู่บ้านเก็ตแต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซ่ึงทาง

เหนือ เรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงตั้งชื่อว่า วัดภูเก็ต หมายถึง วัด บ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต 

ถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนา

ที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยาม เช้าและ เย็นจะเป็นจุดชมพระ

อาทิตย์ข้ึน-ลง ที่สวยงามอีกแห่งหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ Cocoa Valley Café  ที่นี่เป็นคาเฟ่ที่เน้นเมนูเคร่ืองดื่มและเบอเกอร่ีต่างๆ ที่มี

ส่วนผสมของโกโก้ ที่รับรองได้ว่าจะฟินไปกับรสชาติของโกโก้แบบเขมข้น หอมละมุน แตกต่างจากการ

ทานโกโก้แบบที่คุ้นชินเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่สําหรับคนรักโกโก้และช็อกโกแลต ที่ต้องมาลิ้มลอง ทุกเมนู

เคร่ืองดื่มและขนมของที่น่ีเป็นผลผลิตจากไร่โกโก้ที่ปลูกเอง จึงมั่นใจได้ว่าเป็นโกโก้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเมนูขนมหวานไม่ว่าจะเป็นเค้กช็อกโกแลตลาวาเยิ้ม  โกโก้ฟองดู บราวน่ีเน้ือแน่นรส

เข้ม และช็อกโกแลตบาร์ที่มีความเข้มข้น ให้เราได้สัมผัสรสช็อกโกแลตแท้แบบเต็มคํา โดยขนมและ

ช็อกโกแลตทุกอย่างของที่ร้านจะเป็นโกโก้ 100% ทั้งหมด 

 
ค้่า  ไม่มีบริการอาหารค้่า อิสระตามอัธยาศัย 

  พักที่: กรีนฮิลล์ ปัว หรือเทียบเท่า 

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สอง: ปัว-ดอยสกาด-ถนนลอยฟ้า - จุดชมววิ1715 – บ่อเกลือ-หมู่บา้นสะปัน-น้้าตกสะปัน-โค้งเลข3

วัดพระธาตุแช่แห้ง                                                                                                  อาหาร เช้า 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่2 



 

 

 

นําท่านเดินทางสู ่ดอยสกาด ตั้งอยู่ในอําเภอปัว บนเทือกเขาดอยภูคา ห่างจากตัวเมืองปัวประมาณ 22 

กม.นําท่านไปชมวิวสวยๆ ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ชมวิถีชีวิต หมู่บ้านเล็กคนท้องถิ่นที่มีวิถี

ชีวิตที่เรียบง่าย นําท่านสู่ สกาด กม.8 ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ดริปกาแฟไปพร้อมกับดื่มด่ํากับบรรยากาศ

ของวิวภูเขายามเช้ากับสายหมอกที่ลอยไปมาท่ามกลางภูเขา หากวันใดฟ้าท่านสามารถเรามองเห็นวิว 

อ.ปัวได้ ที่น่ีจะบริการในส่วนของที่พักและโซนร้านกาแฟแก่นักท่องเที่ยวด้วย และเดินทางสู่ สกาดดี

โฮมสเตย ์ที่นี่ท่านก็สามารถชมวิวที่สวยงามพร้อมอิสระเลือกซ้ือ จิบชา ดริปกาแฟ ชมวิวได้  

 นําท่านเดินทาง สู่ อ.บ่อเกลือ ด้วยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลือ เหนือเทือกดอยขุนเขาที่ สลับซับซ้อน

ทางฝ่ังทิศตะวันออกของทางภาคเหนือ หรือ ที่เรียกว่า เทือกเขาหลวงพระบาง (ใช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใน ก า ร

เดินทาง1.30 ชั่วโมง) แวะถ่ายรูปที่ จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์

ข้ึน-ตก และชมทะเลหมอก ที่สวยอีกแห่งหนึ่งของน่าน  

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย 

จากน้ันเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านสะปัน หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขามีเพียงถนนเส้นเล็กๆตีขนานเทียบกับลํา

ธารนํ้าไหล ที่ฉากหลังเป็นภูเขาลูกใหญ่และมีไอหมอกปกคุลม มุมเด็ดของหมู่บ้านก็คือสะพานมีกันอยู่

สองจุด คือ สะพานปูนกลางหมู่บ้าน  และ สะพานแขวนท้ายหมู่บ้าน ที่รอบๆ เป็นทุ่งนาสีเขียวรับรองว่า

ถ่ายมุมไหนก็สวย 

จากน้ันนําท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทําบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบ้านจะ

ตักน้ําเกลือจากบ่อใต้ดินแล้วให้ไหลมาตามรางท่อไม้ไผ่ เพื่อที่จะนํานํ้าเกลือมาต้มให้เหลือแต่ เม็ด

เกลือเรียกว่า "เกลือภูเขา" ซ่ึงชาวบ้านจะนํามาบริโภค และกรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให้กับนักท่องเที่ยว 

ซ่ึงก็จะมีการเพิ่มไอโอดีนให้ด้วย สามารถนํามาขัดผิวและ ทําอาหารได้อย่างปลอดภัย  

 

  

 

 

 

 
 

 

เดินทางสู่ น้้าตกสะปัน เป็นนํ้าตกขนาดกลาง มี 3 ชั้นใหญ่ ความสูงของนํ้าตกชั้นที่ 1, 2, และ 3 สูง

ประมาณ 3, 5, 6, เมตร ตามลําดับ มีนํ้าไหลตกตลอดทั้งปี เป็นนํ้าตกที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ 

สภาพป่าไม้บริเวณนํ้าตกมีความร่มร่ืนร่มเย็น สมบูรณ์สวยงามมาก อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองน่านผ่านเส้นทางที่เป็นหุบเขาสลับทับซ้อนกันหลายลูก  

ให้ท่านชมอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดน่านคือ โค้งเลข3หรือถนนหมายเลข3 ที่อยู่บนทางหลวง

หมายเลข 1081 ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัสกับความรู้สึก เหมือนกําลังน่ังรถอยู่บนถนนลอยฟ้า 

ที่ถูกล้อมลอบดว้ยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ ่และไอหมอก แวะร้าน คาเฟ่เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิว

ดี ที่ตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา บนเส้นทางระหว่าง อ.เมืองน่าน-สันติสุข ซ่ึงมีวิวทิวทัศน์สวยงามสามารถ

มองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี และมีการตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติ 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง 

ตั้งอยู่บนดอยเบาน้อย สูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ 240 ม. หน้าวัดมีทางข้ึนเป็นบันไดนาค303 ข้ันจาก

วัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันลานชมทิวทัศน์ 

ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 

9 เมตร บนยอดพระเกศาทําจากทองคําหนัก 27 บาท สร้างข้ึนเน่ืองในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542  
ค้่า  ไม่มีบริการอาหารค้่า อิสระตามอัธยาศัย 

ให้ท่านได้อิสระเดินเล่น Shopping ถนนคนเดินน่าน หรือกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวันศุกร์, วันเสาร์ 

และวันอาทิตย์ โดยจุดเร่ิมต้นอยู่บริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช้างค้ํา ไปจนถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ 

เยื้องๆวัดภูมินทร์  

  พักที่: โรงแรมน้้าทอง หรือเทียบเท่า 

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่สาม:  อ.เมืองน่าน–วัดมิ่งเมือง- วัดภูมินทร์-พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน-เฮื้อนฮังต่อ-วัดพระธาตุแช่แห้ง 

– ท่าอากาศย่านน่าน- สนามบินสวุรรณภมูิ / สนามบินดอนเมือง                                    อาหาร เช้า ,  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่5 



 

 

 

เดินทางสู ่วัดมิ่งเมือง มีสถาปัตยกรรมล้านนาที่เด่นชัด และสวยงามเป็นอย่างมาก ซ่ึงแต่เดิมทีน้ันวัดมิ่ง

เมืองเป็นวัดร้าง แต่มีเสาหลักเมืองขนาดใหญ่ ต่อมาจึงมีการสถาปนาวัดข้ึนมาใหม่ และได้มีการสร้างพระ

อุโบสถหลังใหม่มีความเป็นล้านนาแบบร่วมสมัยอย่างที่เห็นกันใน ปัจจุบันน้ี 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ สร้างข้ึนเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ 

เจ้าผู้ครอง เมืองน่านได้สร้างข้ึนหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี มีปรากฏในคัมภีร์เมือง เหนือว่าเดิมชื่อ 

"วัดพรหมมินทร์" ซ่ึงเป็นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ผู้สร้างวัด แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจาก

เดิมเป็น วัดภูมินทร์ ชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ใช้เวลาซ่อม นานถึง 7 ปี จิตรกรรมฝาผนังในวิหาร หลวง

เขียนข้ึนในช่วงน้ีภาพจิตรกรรมหรือในวัดภูมินทร์เป็นชาดกในพุทธศาสนาแต่ถ้าพิจารณารายละเอียดของ

วิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยน้ัน มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ ภาพเด่น คือ ภาพปู่ม่านย่าม่าน ซ่ึงเป็นคํา

เรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้ออย่าง

เต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่น้ีมีความประณีตมาก ภาพน้ีได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยม

ของวัดภูมินทร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินข้ามถนนสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน นําท่านถ่ายรูป ซุ้มต้นลีลาวดี หรือ ต้น

ลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน ที่ข้ึนเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับ

อุโมงค์ต้นไม้ยิ่ งใหญ่สวยงาม อิสระให้ท่ านถ่าย รูปตามอัธยาศัย  จาก น้ันพาท่ านเยี่ยมชม 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอคํา” ภายในจัด

แสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ สิ่งสําคัญ

ที่สุดคือ “งาช้างดํา” ซ่ึงไม่ทราบประวัติความเป็นมา ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน 

 
เที่ยง   ไม่มีบริการอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย 

 นําท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจําปีเถาะ

(กระต่าย) ทางข้ึนสู่ องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือ

ประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ถือเป็นเอกลักษณ์

ศิลปกรรมน่าน 

14.30 น. ส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานนครน่าน 

16.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์ 

เที่ยวบินที่ WE 155 

17.50 น.      เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

********** 

15.00 น. ส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานนครน่าน 

16.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสารการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3557 

18.05 น.      เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

********** 

17.30 น. ส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานนครน่าน 



 

 

 

18.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภุม ิโดยสารการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD4311 

19.35 น.      เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุววรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

********** 

16.45น. ส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานนครน่าน 

18.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสารการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8827 

19.50 น.      เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

** เงื่อนไขการส้ารองที่น่ังกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท้าการจองหากทา่นช้าระเงินแลว้จะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทกุกรณี** 

อัตราค่าบริการ : วันน้ี – 30 กันยายน 2564 
 

แบบจอยทัวร์ทีเ่ชียงใหม ่
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเด่ียว

เพิม่ 

ราคาเร่ิมต้นทา่นละ 9,888 1,800 

**ราคาเป็นราคาเร่ิมต้นของต๋ัวเคร่ืองบิน ก่อนท้าการจองโปรดตรวจสอบราคาก่อนเสมอ**                                   
**วันหยุดต่อเนื่องและเทศกาล ก่อนท้าการจองโปรดตรวจสอบราคาก่อนเสมอ**                                                                          
**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าทปิต่างๆ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของลกูค้า** 

เง่ือนไขการจอง 

 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
 

อัตราบริการน้ีรวม 
 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับพร้อมคา่ภาษีสนามบินรายการทวัร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
 ค่านําหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7กิโลกรัม 
 ค่าที่พัก 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 
 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทางแบบจอยทัวร์ ***หมายเหตุ : กรณีจอยทัวร์เดนิทาง 2-3 ท่าน ใช้รถเก๋ง / 

เดินทาง 4 ท่านข้ึนไปใช้รถตู ้

 ช่วงเดินทาง 8-9 ท่านข้ึนไป มีไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม คา่เข้าชม ตามที่ระบุไวใ้นรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาํหรับนักท่องเทีย่วไทย 
 ค่าประกันอุบตัิเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัททําไว้ ทั้งน้ียอ่มอยู่ในข้อจํากดัที่มกีารตกลงไว้กบับริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได้
จากบริษัทประกันทั่วไป 

อัตราน้ีไม่รวม 
 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
 นํ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง กรณีต้องการซ้ือ น้ําหนักโหลด 15 กิโลกรัม ราคา 380 บาทต่อเที่ยว (กรณี

สายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิป์รับตามสายการบิน) 
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหน่ือยจากรายการที่ระบุ 
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
 ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม 
 ค่าทิปพนักงานขับรถหรือทีมงานไกด์ 300 บาท  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่จา่ย 

เงื่อนไขการจอง 
มัดจําท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 
(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผู้จัดมีสิทธิยกเลกิการจอง
หรือยกเลิกการเดินทาง)   
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 



 

 

 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ 
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารข้ันต่ํา 2  ทา่น 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ 
 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย 

การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่าน้ัน 

 ราคาดังกล่าวข้างตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ้ามันที่
ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


