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วนัเสาร์ ที่ 1 มกราคม 65 (1)         ( - / L / - ) 

สนามบินดอนเมือง -  สนามบินน่าน -  พระธาตุแช่แห้ง - วดัศรีพนัต้น - วดัม่ิงเมือง - พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - 

อุโมงค์ต้นลลีาวด ี- วดัพระธาตุช้างคํา้วรวหิาร - วดัภูมินทร์ – ถนนคนเดนิน่าน  
05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการ

บินนกแอร์(DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระก่อน

การเดินทาง 

08.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร จังหวดัน่าน โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD170  (ใชเ้วลาบิน 1.05 ชม.) 

09.35 น. ถึง สนามบินน่านนคร จังหวดัน่าน หลงัรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ รถตูป้รับอากาศรอรับ 
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 นาํท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวจงัหวดัน่าน ปูชนียสถานท่ีสําคญัของเมือง

น่าน มีอายกุวา่ 600 ปี พญาการเมืองโปรดใหส้ร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีไดม้าจากกรุง

สุโขทยั องคพ์ระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้งดา้นละ 22.5 เมตร บุดว้ยทองเหลืองหมด

ทั้งองค ์เป็นโบราณสถานท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของลา้นนา และพระธาตุประจําปีเกิดของคนปีเถาะ ชาวลา้นนาเช่ือ

วา่ หากไดไ้ป “ชุธาตุ” หรือนมสัการพระธาตุประจาํปีเกิดจะไดรั้บอานิสงส์อยา่งยิง่ 

 
 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภู์คา (ครองนครน่าน ระหว่าง 

พ.ศ. 1960 - 1969 ) ช่ือวดัตรงกบันามผูส้ร้าง คือพญาพนัตน้ บางสมยัเรียกว่า วดัสลีพนัตน้ (คาํว่า สลี หมายถึง ตน้

โพธ์ิ) ซ่ึงในอดีตมีตน้โพธ์ิใหญ่อยูด่า้นทิศเหนือและทิศใตข้องวดั ปัจจุบนัถูกโค่นเพื่อตดัเป็นถนนแลว้ วดัศรีพนัตน้

ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2505 ภายในวดัมีวิหารท่ีสวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยบิระยบั เป็นอีก 

 

วดัหน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะ 

พญานาคเจด็เศียร เฝ้าบนัไดหนา้วิหารวดั สีทองเหลืองอร่าม 

สวยงามตระการตา มีความสวยงามมากดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา  

ซ่ึงป้ันแต่งโดยช่างชาวน่านช่ือ นายอนุรักษ ์สมศกัด์ิ หรือ 

"สล่ารง" และภายในวหิารไดมี้การเขียนภาพลายเส้นประวติั 

ของพระพทุธเจา้และประวติั การกาํเนิดเมืองน่านโดยช่าง 

ชาวน่านเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงาม 

และทรงคุณค่าอยา่งยิง่ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั (เมนูข้าวซอย เลศิรส) 
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จากนั้น นาํท่านสกัการะเสาหลกัเมือง ประจาํจงัหวดัน่าน วดัม่ิงเมือง ท่ีประดิษฐานในศาลาจตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถของ

วดั เขา้กราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีแสดงใหเ้ห็นวถีิชีวิตของชาวเมืองน่าน ความ

เป็นมาตั้งแต่เจา้ผูค้รองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดทา้ย   

 
 

จากนั้น นาํท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครน่าน เรียกว่า “หอคาํ” ภายในจดั

แสดงศิลปะโบราณวตัถุต่าง ๆ ประวติัศาสตร์และชีวิตความเป็นอยูข่องชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ 

นาํท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึกบัซุ้มอุโมงค์ต้นลลีาวด ีบริเวณหนา้ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ท่ีข้ึนเป็นแถวเรียงราย

แผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไม ้ดูสวยงาม อิสระใหท่้านไดเ้กบ็ภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
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จากนั้น นาํท่านสู่ วัดพระธาตุช้างคํา้วรวิหาร เดิมช่ือ วดัหลวงกลางเวียง เจา้ผูค้รองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผูส้ร้างข้ึนเม่ือปี 

พ.ศ. 1949 พระวิหารหลวงวดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมลา้นนา

ไทย ภายในวดัประดิษฐาน เจดียช์า้งคํ้า เป็นศิลปะสมยัสุโขทยั อายปุระมาณพทุธศตวรรษท่ี 20 รอบเจดีย ์มีรูปป้ันชา้ง

ปูนป้ันเพียงคร่ึงตวัประดบัอยูโ่ดยรอบฐานรองรับไวด้า้นละ 6 เชือกรวมทั้งหมด 24 เชือก 

 
จากนั้น นาํท่านสู่ วัดภูมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายกุว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวดัน้ีคือ เป็นวดัท่ี

สร้างทรงจตุัรัสมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคลา้ยตั้งอยูบ่นหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตวั โบสถแ์ละวิหารสร้าง

เป็นอาคารหลงัเดียวกนั ดา้นในประดิษฐานพระพทุธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หนัหนา้ออกดา้นประตูทั้ง 4 ทิศ อีกหน่ึงส่ิง

ท่ีนบัไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน่านคือ จิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบัดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียงไป

ทัว่ หลายคนรู้จกักนัในช่ือ ภาพกระซิบรักบันลือโลก 
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จากนั้น นาํท่านสู่ ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน (เปิด เฉพาะวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)  บริเวณถนนผากองดา้นขา้งวดัภูมินทร์ 

ท่ีน่ีมีของขายท่ีน่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นของท่ีระลึกท่ีทาํให้นึกถึงเมืองน่าน ของแฮนดเ์มดต่างๆ รวมไปถึงของอร่อย

ของเมืองน่านท่ีน่าลองล้ิมชิมรส 

เยน็ อสิระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรมดเิอม็เพรส น่าน หรือระดบัเทียบเท่า (ตัวเมืองน่าน) 

วนัอาทิตย์ ที่ 2 มกราคม 65 (2)         (B / L / D) 

 ร้านกาแฟเดอะววิ @ กิว่ม่วง - โค้งเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์  - หมู่บ้านสะปัน - จุดชมววิภูคา1715  -ปัว   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวสวย ท่ีตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา บนเส้นทางระหว่างอาํเภอ

เมืองน่าน อาํเภอสันติสุข และ อาํเภอบ่อเกลือ การตกแต่งร้านสไตลล์า้นนาท่ีเขา้กบัธรรมชาติ สร้างแบบโอเพ่น โดย

ใชเ้ฟอร์นิเจอร์ไมผ้สมกบัไมไ้ผ ่มีมุมนัง่เล่น ดา้นหลงัมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม และ 

ชมวิวทิวทศัน์ตามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

จากนั้น ผา่นเส้นทางหลวงมหายเลข 1081 สายสันติสุข - บ่อเกลือ ชม โค้งเลข 3 สุด UNSEEN มีระยะทางประมาณ 300 เมตร 

ท่ีลดัเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ขา้งทางปกคลุมไปดว้ยตน้ไม ้ทาํให้มองเห็นเส้นถนนท่ีโคง้ ดูคลา้ยกบัเลข 3 โด่ดเด่น

ข้ึนมาสวยงาม  

 
 

นาํท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ แหล่งผลิตเกลือสินเธาว ์เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก โดยการนาํนํ้าท่ีตกัข้ึนมา

จากใตดิ้นมาตม้จนเหลือแค่เกลือสินเธาวใ์ชเ้วลาตม้ประมาณ 6 ชัว่โมง สามารถทาํเกลือไดต้ลอดทั้งปี จะยกเวน้ช่วง

เขา้พรรษาท่ีงดทาํตามความเช่ือของชาวบา้น ใหท่้านเลือกซ้ือผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองตามอธัยาศยั  
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสะปัน หน่ึงในจุดหมายของใครหลายคน ชุมชนเลก็ ๆ แสนสงบ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ

ของขนุเขา มีลาํธารไหลผา่น และในช่วงหนา้ฝนฤดูทาํนา ยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจีไดอี้กดว้ย นาํ

ท่านเกบ็ภาพความประทบัใจท่ี สะพานหมู่บ้านสะปัน 

 นาํท่านเดินทางสู่อาํเภอปัว เมืองเลก็ ๆ ในจงัหวดัน่าน แสนโรแมนติก เรียบง่ายและเงียบสงบ (ใชร้ะยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 1 ชม.) นาํท่านชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หน่ึงในจุดชมวิวท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางผา่นถนน

สายน้ี ไฮไลทข์องจุดชมววิ 1715 คือวิวท่ีสามารถมองเห็นแม่นํ้าน่านและภูเขาท่ีซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ มีความสูงจาก

ระดบันํ้าทะเลถึง 1715 เมตร  จึงเป็นท่ีมาของช่ือจุดชมววิแห่งน้ี 

 
 นาํท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหน่ึงเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอาํเภอปัว สู่อาํเภอ

บ่อเกลือ ช่วงถนนลอยฟ้าตวัถนนจะมีความโคง้และลาดชนัตามสภาพพื้นท่ีถนนคดเค้ียวเลาะตามไหล่เขา ชมวิวภูเขา  

สีเขียวของตน้ไมต้ดักบัทอ้งฟ้า สวยงามมาก 



   7 
 

 
 

เยน็  บริการอาหารเยน็  
 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรมแสงทองรีสอร์ท หรือ โรงแรมฮักปัว โฮเทล หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัจันทร์ ที่ 3 มกราคม 65 (3)         (B / L / - ) 

วดัภูเกต็ –ร้านลาํดวนผ้าทอ - Cocoa Valley Café -  บ้านนาก๋างโต้ง คาเฟ่  - วดัพระธาตุเขาน้อย -ร้านของฝาก - 

สนามบินน่านนคร - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

กรณ ีเลือกท่ีพกัในปัวเป็นโรงแรมแสงทอง รีสอร์ท มีกจิกรรมพเิศษ ตักบาตรปีใหม่ บริเวณทุ่งนาในช่วงเช้า 

 
 นาํท่านเดินทางสู่ วดัภูเกต็ ช่ือวดัตั้งตามหมู่บา้นท่ีช่ือวา่หมู่บา้นเกต็ แต่ดว้ยวดัทางเหนือตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงทางเหนือ

เรียกวา่ “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกนัวา่ วดัภูเกต็ จุดเด่นของวดัคือมีระเบียงชมววิดา้นหลงัวดัติดกบัทุ่งนากวา้ง พร้อม

ดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรงลา้นนาประยกุต ์จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ี

ประดิษฐาน หลวงพอ่แสนปัว หรือ หลวงพอ่พทุธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
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จากนั้น นาํทุกท่านเดินทางสู่ ร้านลาํดวนผ้าทอ ใหท่้านไดล้องลิม้ชิมรสกาแฟ พร้อมชมบรรยากาศสไตล์ไทล้ือพืน้บ้าน เช็คอิน

ถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา นอกจากร้านกาแฟบรรยากาศดีดีแลว้ ท่านและยงัสามารถซ้ือของท่ีระลึก เช่น ผา้ทอไทล้ือ 

ผา้ทอนํ้าไหล ลายโบราณช่ือดงัไดจ้ากร้านแห่งน้ี อิสระตามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ Cocoa Valley Café สําหรับท่านท่ีช่ืนชอบทานโกโก้ ช็อกโกแลต ห้ามพลาด เพราะท่ีน่ีคดัสรรคเ์มนู

ขนม เคร่ืองด่ืม จากโกโกข้องสวนท่ีปลูกเองแบบสวนอินทรีย ์เมนูแนะนาํ Chocolate Dome โดมช็อกโกแลต ราดดว้ย

ช็อกโกแลต ร้อน ๆ ตดัด้วยไอศกรีม ทานกับผลไมอ้มเปร้ียว เขา้กันมาก ๆ  หรือ จะเป็นเมนู Fon due นอกจาก

ช็อกโกแลตท่ีเป็นเมนูแนะนาํแลว้ยงัมี เมนูอ่ืน ๆ ท่ีให้ล้ิมลอง อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม ขนม พร้อมถ่ายรูป  

ตามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั 

 แวะเช็คอิน บ้านนาก๋างโต้ง คาเฟ่สุดเก๋ มีโซนคาเฟ่บริการเคร่ืองด่ืม โซนร้านอาหาร และมีมุมถ่ายรูปเยอะมาก ถ่ายมุม

ไหนก็สวย ธรรมชาติสุด ๆ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืม) 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยูบ่นยอดดอยเขานอ้ย สูงจากระดบันํ้าทะเลประมาณ 240 เมตร ตามประวติั 

พระธาตุองค์น้ีสร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจา้ผูค้รองนครน่าน เม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 20 จนกระทัง่มีการ

บูรณะคร้ังใหญ่ในสมยัพระเจา้สุริยพงษผ์ริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า องคพ์ระธาตุเป็นเจดียก่์ออิฐ

ถือปูนทั้งองค ์ศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้  จึงทาํใหท่ี้น่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ี

ชาวน่านและนกัท่องเท่ียว เดินทางมาสกัการะอยูเ่ป็นประจาํ นอกจากพระธาตุแลว้ ยงัมีพระพทุธรูปองคใ์หญ่ คือ พระ

พุทธมหาอุตมมงคลนนัทบุรีศรีเมืองน่าน ปางประทานพรบนฐานดอกบวัสูง 9 เมตร ประดิษฐานอยู่ตรงจุดลานปูน 

ตรงจุดน้ีท่านสามารถชมวิวเมืองน่านทั้งเมืองแบบ 360 องศา ชมวิวภูเขาท่ีโอบลอ้มเมืองทั้งเมือง สวยงามอลงัการมาก

ทีเดียว 
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 บ้านนาก๋าง 

นาํท่านแวะร้านของฝาก ของฝากท่ีข้ึนช่ือของเมืองน่าน มีให้เลือกซ้ือหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผา้ทอพื้นเมือง ผา้ทอ

มือ ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน นํ้าพริกหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และของท่ีระลึกต่าง ๆ มากมาย 

สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ สนามบินน่านนคร 
 

18.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD177 

19.40 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 

///////////////////////////////////////// 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวัแทนบริษทั 

(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั. 
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มาตรการสําหรับผู้ท่ีเดนิทางเข้าจังหวดัน่าน
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อตัราค่าบริการ เดนิทางวนัที่ 01-03 มกราคม 2565 (ปีใหม่) 

โรงแรมที่พกัในปัว คืนที่ 2 ราคา/ท่าน พกัเดีย่ว 

โรงแรมแสงทอง รีสอร์ท 11,888 + 2,500 

โรงแรมฮัก ปัว โฮเทล 10,888 + 2,000 
 

โรงแรมแสงทอง รีสอร์ท 
กรณเีลือกท่ีพกัเป็นโรงแรมแสงทอง รีสอร์ท มีกจิกรรมพเิศษ ตักบาตรปีใหม่ บริเวณทุ่งนา ในช่วงเช้า 
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โรงแรมฮักปัว โฮเทล 

 
 

 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่าน้ัน กรณเีป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท  

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน  

ชําระได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ก่อนออกเดนิทาง * 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมนํ้าหนกักระเป๋าโหลดสมัภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 

 ค่ารถ นาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   **กรุ๊ปออกเดนิทาง ขั้นตํ่า 9 ท่าน**    

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นหอ้ง TWIN BED 

แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 

BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน

หอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่ม

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน  
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 กรณผู้ีเดนิทางเป็นชาวต่างชาติ ชําระค่าทัวร์เพิม่ 1,000 บาท 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าซ้ือท่ีนัง่บนรถนาํเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ชําระมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน หากไม่ชาํระตามท่ีบริษทั

กาํหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 

35 วนั หากท่านไม่ชาํระเงินหรือไม่ชาํระเงินตามกาํหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัร์

เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
  

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทัวร์ 

1. กรณยีกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป ยดึเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกคา้ชาํระเงินมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) 

2. กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดนิทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยดึเงินเตม็จาํนวน) 

3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง (ถา้มี) อาทิ

เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่ารถ และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอ่ืน ๆ  

4. กรณีสายการบินหรือบริษทัทวัร์ แจง้ยกเลิกการเดินทาง ทาํการคืนเงินใหภ้ายใน 7 วนั 

** เน่ืองจากราคาทัวร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน กรณผู้ีจองไม่สามารถเดนิทางได้ สามารถเปลีย่นผู้เดนิทางแทนได้ ดงันี ้

1. ผู้จองต้องการยกเลกิการเดินทาง และสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าพร้อมสําเนาหน้าบัตร

ประชาชนของผู้เดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วันทําการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด) สามารถเปลีย่นผู้เดินทาง

ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. หากผู้จองต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องการเปลี่ยนผู้เดินทางแทน แต่แจ้งหลัง 7 วันก่อนการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการ

เปลีย่นผู้เดนิทาง 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

3. หากผู้จองยกเลกิการเดนิทาง 3 วนัก่อนการเดนิทาง ไม่สามารถเปลีย่นผู้เดนิทางได้ทุกกรณ ี
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**เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดนิทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนไม่ว่ากรณใีดท้ังส้ิน ** 

 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีบริษทักาํหนด ราคาและรายการ

อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน

แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ทาํความเขา้ใจให้ถ่ีถว้น เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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