วันแรก

สนามบินดอนเมือง•น่าน • ศาลหลักเมืองน่าน •วัดภูมินทร์ • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน•
วัดพระธาตุชา้ งค้ าวรวิหาร•วัดพระธาตุแช่แห้ง •วัดพระธาตุเขาน้อย•กาดข่วงเมืองน่าน
 (-/กลางวัน/อิสระ)

06.30 น.
08.35 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง ตึก2 เคาท์เตอร์นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่จังหวัดน่านโดยเทีย่ วบินDD170

09.40 น.

เดินทางถึงจังหวัดน่าน เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาและเข้มแข็งทางวัฒนธรรมกับ
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมากกว่า 700 ปี จึ งทาให้น่านกลายเป็ นเมืองจุดหมายสาคัญในการ
ท่องเทีย่ ว

จากนั้น

พาท่านสักการะ เสาพระหลักเมืองน่าน ณ วัดมิง่ เมือง ซึ่งได้ รับการสถาปนาวัดใหม่ จากเดิมที่เป็ นวัดร้ าง
โดยเจ้ าอนันตวรฤทธิเดช เจ้ าครองนครในตอนนั้น สาหรับตัวอุโบสถนั้นพระครูสิริธรรมภาณี ได้ บูรณะใหม่
ในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากทรุดโทรมเป็ นอย่างมาก โดยตัวอาคารเป็ นฝี มือของช่างพื้นบ้ านของเมืองน่าน
และงานลวดลายปูนปั้นจากช่างเชียงแสน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง บอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของ
เมืองน่านตั้งแต่สมัยพญาภูคาเจ้ าเมืองน่านองค์ปฐม ซึ่งเดิมศูนย์กลางอยู่ที่อ .ปัว ในปัจจุ บัน
สาหรับเสาหลักเมืองนั้น สมัยโบราณจะเรียกว่า เสามิง่ เมือง หรือเสามิง่ โดยสมเด็จเจ้าฟ้าอัตถะวร
ปั ญโญ เป็ นผูโ้ ปรดให้ฝังเสาพระหลักเมืองน่านลงเมือ่ ปี พ.ศ. 2331

จากนั้น

พาท่านชมหนึ่งในสถานที่ที่โด่งดังที่สุดของจังหวัดน่าน กับภาพเสียงกระซิบบันลือโลก ณ วัดภูมินทร์ แต่เดิม
นั้นมีชื่อว่าวัดพรหมมินทร์ เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากวัดล้ านนาทั่วไปคือ โบสถ์และพระวิหารสร้ างอาคาร
จัตุรมุขหลังเดียวกัน สร้ างเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้ าเจตบุตรพรหมมินทร์ ซึ่งสันนิฐานกันว่าเป็ นโบสถ์
แบบจัตุรมุขหลังแรกของไทย พาท่านชม ‚ฮูบแต้ ม ‛ หรือภาพจิตรกรรมภายในวิหาร ซึ่งภาพที่มีชื่อเสียง
ที่สุดคือภาพ ‘ปู่ ม่านย่าม่าน’ ที่สะท้ อนถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองในสมัยนั้น

ผลงานของหนานบัวผันจิ ตรกรท้องถิน่ เชื้ อสายไทลื้ อเป็ นภาพชายหญิงคู่หนึง่ กาลังกระซิบอยู่และเป็ น
ภาพทีร่ ูจ้ ักกันในชือ่ กระซิบรักบันลือโลกและเป็ นทีน่ ิยมกันในหมู่นกั ท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งมาถ่ายรูปกับภาพ
จิ ตรกรรมฝาผนังนี้

พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านดัดแปลงจากที่ประทับของเจ้ าผู้ครองนครน่าน มีพ้ นื ที่รวม
14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา โดยเคยเป็ นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์สาคัญคือ งาช้ างดา ซึ่งเป็ นของคู่บ้านคู่เมือง จนอยู่ในคาขวัญว่า
“แข่งเรือลือเลื่องเมืองงาช้างดาจิ ตรกรรมวัดภูมินทร์แดนดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้ง ”
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านยังมี ซุม้ ลีลาวดีเรียงกันเป็ นแนวยาวให้ท่านได้บนั ทึกรูปกันอย่างตาม
อัธยาศัย ถือเป็ นอีกหนึง่ จุดทีต่ อ้ งไม่พลาด

จากนั้น

ชมวัดพระธาตุชา้ งค้ าวรวิหาร สร้ างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้ าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี
ประกอบด้ วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้ านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระ
ประธานองค์ใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ ภายในวัดยังประดิษฐานเจดีย์ช้างคา้ ทรงลังกา สูงตระหง่าน
มีรูปปั้นรูปช้ างครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24
เชือก เป็ นศิลปะที่น่านรับผ่านอาณาจักรสุโขทัย มีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์

เทีย่ ง
จากนั้น

พาทุกท่านรับประทานอาหารเทีย่ ง เฮือนฮอม
เดินทางไปยัง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุ
คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และ ยังเป็ นพระธาตุ
ประจาปี เกิด ปี เถาะอีกด้ วย สันนิษฐานว่าพญา
การเมืองโปรดให้ สร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อ
บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุที่ได้ มาจากกรุงสุโขทัย
ถือเป็ นแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
ของช่างสกุลน่าน นอกจากนั้นยังมีส่งิ คู่ควรแก่
การสักการะอีกมากมาย อาทิ วิหารพระเจ้ า
ทันใจวิหารพุทธไสยาศน์ เป็ นต้ น

จากนั้น

พาท่านเข้ าชม วัดพระธาตุเขาน้อย เป็ นวัดที่
ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็ นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าด้ านบนยัง
ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรี
น่านซึ่งเป็ นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐาน
ดอกบัวสูง 9เมตรบนยอดพระเกศาทาจาก
ทองคาหนัก27บาทสร้ างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา6รอบเมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2542ตรงจุ ดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้ อย่างสุดลูกหูลูก
ตา
จากนั้น

เย็น
ทีพ
่ กั
วันทีส่ อง

เดินทางกลับสู่ตวั เมือง เพื่อพาเดิน กาดข่วง
เมืองน่านหรือถนนคนเดินเมืองน่านที่จัดเต็มไป
ด้ วยสินค้ านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า กระเป๋ า
ของที่ระลึก อาหาร ที่เป็ นสินค้ าของชาวเมืองน่าน
ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารได้อย่างอิสระ
โดยหากท่านสนใจลองทานขันโตกเมืองน่านก็
สามารถลองทานได้ทกี่ าดข่วงแห่งนี้
อิสระเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ กั โรงแรมน่านบ้านคุณ หรือ โรงแรมบ้านน่าน
อาเภอบ่อเกลือ • ถนนลอยฟ้า1081 • บ่อเกลือสินเธาว์•หมู่บา้ นสะปั น• หยุดเวลาคาเฟ่ •
ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715•อาเภอปั ว• วัดศรีมงคล  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่อ.บ่อเกลืออยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
2 ชัวโมงมี
่
ชื่อเสียงในด้ านการทาเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือนเกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจาหน่ายเป็ น
รายได้ อีกทางหนึ่งอาเภอบ่อเกลือมีภูมิทัศน์ที่สวยงามโอบล้ อมด้ วยขุนเขาเขียวขจีบ่อเกลือจึงเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่รอคอยนักเดินทางเข้ ามาสัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาติและตานานการทาเกลือบนที่
สูง

จากนั้น

ให้ ทุกท่านแวะ ถ่ายรูปทีถ่ นน 1081
โดยถนนสายสันติสุข - บ่อเกลือถนน
หมายเลข 1081 ยังมีความสวยงาม
และได้ รับฉายาว่าถนนลอยฟ้ าของ
จังหวัดน่านซึ่งถนนสายดังกล่าวได้ ถูก
ตัดผ่านสันเขาเป็ นระยะทางหลาย 10
กิโลเมตรทาให้ เมื่อขับรถไปนั้นจะ
เหมือนลอยอยู่บนท้ องฟ้ าซึ่งตลอด 2
ฝั่งทางจะเป็ นไหล่เขาลงไปและ
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ
ได้ ตลอดเส้ นทางนอกจากนี้ยังมีทะเลหมอกให้ มองเห็นเป็ นบางช่วงในระหว่างเส้ นทางนับได้ ว่าเป็ น
แห่งใหม่ของจังหวัดน่านที่ทุกคนห้ ามพลาด

Unseen

จากนั้น

พาทุกท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์บนภูเขาแห่งเดียวของโลกตรงนี้สารวจแล้ วว่าไม่มีที่ไหนอีกบ่อเกลือเดินทาง
มาค่อนข้ างยากแต่สวยงามมากหากพูดในด้ านการท่องเที่ยวมีศักยภาพทางด้ านการท่องเที่ยวในเรื่องของ
ธรรมชาติสูงปัจจุ บันชาวบ้ านยังคงต้ มแกลือด้ วยวิธแี บบดั้งเดิมจะตักนา้ เกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลาไม้ ไผ่สู่
บ่อพักการทาเกลือของชาวบ้ านบ่อเกลือนานา้ เกลือที่ตักจากบ่อมาต้ มในกระทะประมาณ
4 - 5ชั่วโมงให้
นา้ เกลือระเหยแห้ งจากนั้นก็จะนาไม้ พายมาตักเกลือใส่ตะกร้ าที่แขวนไว้ เหนือกระทะเพื่อให้ นา้ เกลือไหลลง
มาในกระทะทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนนา้ ในกระทะแห้ งหมดแล้ วจึงตักนา้ เกลือจากบ่อมาใส่ลงไปใหม่หลัง
จากนั้นใส่ถุงวางขายกันหน้ าบ้ าน

เทีย่ ง
จากนั้น

พาทุกท่านรับประทานอาหารเทีย่ ง ร้านข้าวซอยบ่อเกลือ
มุ่งหน้าสู่หมู่บา้ นสะปั นจังหวัดน่านเริ่มกลายเป็ นจุ ดมุ่งหมายยอดฮิตของคนไทยที่ต้องการความเงียบสงบ
และมาพักผ่อนเพราะธรรมชาติของหมู่บ้านสะปันถือว่าดีและครบเครื่องมากไม่ว่าจะเป็ นทุ่งนาเขียวๆโอบ
ล้ อมด้ วยภูเขาเกือบทุกด้ านตอนเช้ ามีหมอกสวยๆแถมยังมีนา้ ตกให้ เที่ยวเล่นอีกโดยรวมถือเป็ นอีกสถานที่ที่
ดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน

จากนั้น

พาท่านไปนังชิ
่ ลที่ หยุดเวลาคาเฟ่ คาเฟ่ มุมสูงแห่งหมู่บ้านสะปัน วิวสวยหลักพันล้ าน ใครมาเที่ยวที่นี่ต้องไม่
พลาดถือว่าเป็ นคาเฟ่ ที่มุมสวยมี่สุดแห่งหมู่บ้านสะปันเลย ซึ่งความสวยเรียกได้ ว่า อยากหยุดเวลา ไว้ ที่นี่กัน
เลยทีเดียว

พาทุกท่าน

มุ่งหน้าสู่

จากนั้น

แวะถ่ายรูปกับ จุดชมวิวดอยภูคา
1715 เป็ นจุ ดแวะพักชมวิวที่สวยงาม
และเป็ นจุ ดชมวิวที่สูงห่างจาก
ระดับนา้ ทะเล 1715 เมตรมองเห็น
ภูเขาสลับซับซ้ อนมีลานกางเต็นท์
สาหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนระหว่างทาง
มีห้องนา้ สะอาดให้ บริการอยู่ถนน
เส้ นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ
อาเภอปั วจังหวัดน่าน เมืองเล็กๆแสน
โรแมนติกเหมาะกับการใช้ ชีวิตเรียบ
ง่ายและเงียบสงบโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็ นทุ่งนาถ้ าเรามาช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมแม้ ต้น
ข้ าวจะยังไม่โตเต็มที่เพราะชาวบ้ านเพิ่งเริ่มดานากันแต่เราจะได้ ภาพผืนนาสีนา้ ตาลกว้ างไกลตัดกับต้ นกล้ าสี
เขียวสวยงามมากสะกดทุกสายตาของผู้มาเยือนแน่นอนนอกจากธรรมชาติแล้ วแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ประเพณีกย็ ังน่าหลงใหล

มุ่งหน้ าสู่ วัดศรีมงคลอีกวัดที่ได้ รับการตกแต่งแบบไทยล้ านนาซึ่งพระครูมงคลรังสีหรือหลวงปู่ ครูบาก๋งที่
เป็ นที่เคารพของชาวบ้ านเคยได้ รับนิมนต์มาอยู่ที่วัดแห่งนี้จนมรณภาพโดยรอบวัดตกแต่งด้ วยโคมไฟ
กระดาษสาร่มกระดาษสาตุงซึ่งล้ วนเป็ นข้ าวของเครื่องใช้ ภูมิปัญญาชาวบ้ านทั้งสิ้นพาท่านสักการะพระ
ประธานในวิหารหลวงและชมจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นรูปมหาอุทกภัยที่เมืองยมพ.ศ. 2424 อีกหนึ่ง

สิ่งที่โด่ดเด่นคือทัศนียภาพหน้ าวัดซึ่งเป็ นทุ่งนาอันกว้ างขวางมีพ้ นื หลังเป็ นดอยภูคาให้ ท่านได้ เก็บภาพ
บรรยากาศกันอย่างอัธยาศัย

เย็น
จากนั้น

รับประทานอาหารเย็นที่ ร้าน ทีน่ ป
ี่ ั ว
พาทุกท่านเข้าสู่ทพ
ี่ กั โรงแรมปั วเดอวิวบูติครีสอร์ทหรือโรงแรมชมพูภูคารีสอร์ทหรือ ปั ว พาโนราม่า

วันทีส่ าม

ดอยสกาด •วัดภูเก็ต• กาแฟบ้านไทลื้ อ •สนามบินน่าน •ดอนเมือง (เช้า/กลางวัน/-)

07.00 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
พาทุกท่านเดินทางขึ้ น ชมวิวรับอากาศหนาว ดอยสกาด ที่ว่ากันว่าเป็ นหมู่บ้านท่ามกลางสายหมอก ของ
อาเภอปัว จังหวัดน่าน หมู่บ้านเล็กๆ ของชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะ ที่เกือบทุกหลังจะมีต้นมะแขว่น เครื่องเทศ
พื้นเมืองของภาคเหนือ รวมถึงต้ นชา สายพันธุอ์ ัสสัม โดยขึ้นอยู่แทบทุกบ้ านเลย บวกกับท่ามกลาง
บรรยากาศสวยๆ เงียบสงบ ที่รายล้ อมไปด้ วยธรรมชาติ ป่ าเขา สายหมอก เลยมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
นั่นเอง(สกาดคอฟฟี่ เราบริการกาแฟดริปให้ลูกค้า 1ชุดต่อลูกค้า2ท่าน )

นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต โดยชื่อของวัดนั้นมา
จากชื่อหมู่บ้านที่ชื่อว่า ‛เก็ต ‛ มีอุโบสถทรงล้ านนา
ประยุกต์ ประดิษฐานหลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อ
พุทธเมตตา ที่ศักดิ์สิทธิ์

จากนั้น

พาท่านสโลวไลฟ์ พร้ อมดื่มเครื่องดื่มเติมความสดชื่นที่
ร้านกาแฟไทลื้ อ ร้ านกาแฟที่ต้งั อยู่กลางทุ่งนาและ
ขุนเขา ตัวร้ านเป็ นลักษณะบ้ านแบบไทลื้อ และยังมีมุม
จิบเครื่องดื่มหลายๆ จุ ด ซึ่งเก๋ไก๋ไม่ธรรมดา
นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้ าทอ
ไทลื้อ ผ้ าทอนา้ ไหลลายโบราณซื้อเป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของดีของเมืองปัวได้ ที่ ร้านลาดวนผ้าทอ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ที่รา้ นปลาร้านัว

จากนั้น
16.00 น.
17.10น.

ได้เวลาอันเป็ นสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD177
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
.........................................................................................

อัตราค่ าบริ การและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง รถตูป้ รับอากาศ จํานวน ราคาปกติต่อท่ าน

ราคาต่ อท่ าน
รัฐจ่ าย 40%

พักเดี่ยวเพิม่

30 ธ.ค.64

01 ม.ค.65

รถตู้ 8ที่นั่ง

16+1

10,999

6,599

2,000

01 ม.ค.65

03 ม.ค.65

รถตู้ 8ที่นั่ง

16+1

11,999

7,199

2,000

** การันตีต้งั แต่ 8 ท่ านขึน้ ไปออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์ กรณี 6 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ **
กรณีกรุ๊ ปเดินทางไม่ ครบตามจํานวน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง

อัตราค่ าบริการรวม

ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ปเป็ นราคาตั๋วพิเศษไม่ สามารถเปลีย่ นแปลงหรื อเลื่อนวันเดินทางได้ หาก
ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรื ออยู่ต่อไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ ป ลูกค้าจะต้ องทําการซื้อตั๋วเครื่ องบินใหม่ เท่ านั้น
นํา้ หนักกระเป๋าโหลดใต้ ท้องเครื่ องไม่ เกิน 20 กก.และนํา้ หนักกระเป๋าถือขึน้ เครื่ องไม่ เกิน 7 กก.
โรงแรมที่พกั 2 คืน (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน) กรณีพกั 3 ท่ านจะเป็ นที่นอนเสริม
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถตู้พร้ อมคนขับท่ องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเที่ยวตามรายการ
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสียทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทางไม่ รวมประกัน
สุ ขภาพ

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของ, อุบัติภยั ทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ 300บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งกรุณาอ่ านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่ อนทําการจองหากท่ านชํ าระเงินแล้ วจะถือว่าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี

เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
เอกสารที่ใช้ ประกอบการเดินทาง
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19หรื อใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชําระค่ามัดจําทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง
อย่ างน้ อย 20 วัน

กรณียกเลิก:
 แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิค่ามัดจําตั๋วเครื่ องบิน ,รถ
ตู้ VIP, รถบัส ,ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าธรรมเนียม
เข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ค่าบริการ
 แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน
: ยึดเงินค่าทัวร์ 50%และหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงอาทิ
ค่ามัดจําตั๋วเครื่ องบิน,รถตู้ VIP, รถบัส,ค่าวีซ่า, ค่า
โรงแรมที่พกั ,ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว,
ค่าบริการ
 ในกรณีชําระค่าทัวร์ เต็มจํานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่ อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ าทัวร์ ท้ งั หมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้ น
กรณีเจ็บป่ วย:
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่นๆ :
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (8 ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่ างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
 พาหนะ , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสําคัญ

 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภยั พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง

** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

