
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 ตุลาคม  01-04 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31  
 พฤศจิกายน  04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28 
 ธนัวาคม  02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26                                         
 มกราคม  06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30  
 กุมภาพนัธ์  03-06 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 24-27  
 มีนาคม  03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27                                       
 

วนัแรก(1)  กรุงเทพฯ – น่าน – วดัภูมินทร์ – วดัมิง่เมือง – พระธาตุแช่แห้ง– ปัว    
06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ที่คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
08.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 172 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง)  
09.45 น. นาํท่านเดินทางถึงจงัหวดัน่านจากนั้นนํา

ท่านเดินทางโดยรถตู้สู่ นําท่านสู่ ‘วดั
ภู มินทร์’ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่ มีอายุ
มากกว่า 400 ปี เดิมมีช่ือว่า วดัพรหมมิ
นทร์ ความงดงามและไม่เหมือนใครของ
วดัน้ีคือ เป็นวดัเพียงหน่ึงเดียวในประเทศ
ไทยที่สร้างทรงจตุรมุข ดูแลว้คลา้ยตั้งอยู่
บนหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตวั อาคาร
เป็นทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 
อ ง ค์ หั น อ อ ก ด้ า น ป ร ะ ตู ทั้ ง  4  ทิ ศ 
จิตรกรรมฝาผนังปู่ ม่านยา่ม่าน หรือ ภาพ
กระซิบรัก อันเล่ืองลือ "ปู่ ม่านย่าม่าน" 
เป็นคาํเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทล้ือในสมยั
โบราณ  จากนั้นชม ‘วดัม่ิงเมือง’ ที่มีลาย
ปูนป้ันบนผนังดา้นนอกของพระอุโบสถ 
มีความสวยงามวิจิตรบรรจง สักการะเสา
พระหลักเมืองน่าน เพื่อความเป็นสิริ
มงคลจากนั้นนาํท่านไปสกัการะ ‘พระธาตุแช่แหง้’ พระธาตุประจาํปีเถาะ ที่เป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่าน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปัว (56 กม.) ชมความอศัจรรยข์อง “ตน้ด๊ิกเดียม ณ วดัปรางค”์ ชมตน้ไมท้ี่มีอารมณ์ขนัอยคูู่วดั
ปรางคแ์ห่งอาํเภอปัวมานานนบัร้อยปีดว้ยไมต้น้น้ีมี ความแปลกพสิดาร ตั้งแต่อากปกริยาของมนัที่หันหน้าเขา้วดั 
แต่หนัหลงัใหแ้ดด และที่น่าอศัจรรยย์งิกวา่นัน่คือเพยีงแค่ลูบเบา ๆ บริเวณ ลาํตน้ ทั้งก่ิ งกานใบของมนัจะสั้นไหว  
คลา้ยบอกวามนักาํลงัรู้สึกจกัจ๋ี จากนั้นชม ชุมชนไทล้ือ อ.ปัว ชุมชนชาวไทล้ือซ่ึงอพยพมาจาสิบสองปันนา มีฝีมือ
ในการทอผา้พื้นเมืองที่งดงาม เรียกวา่ ‚ผา้ลายนํ้ าไหล‛ ซ่ึงเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจงัหวดัน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ 

ตกทอดมาหลายยคุหลายสมยั อิสระให้ท่าน เลือกซ้ือผา้ทอพื้นเมืองเป็นของฝาก ไปจิบกาแฟชมวิว ณ ร้านกาแฟ
บา้นไทล้ือ ร้านกาแฟเก๋ไก๋ติดริมนาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทล้ือดั้  งเดิม ชมวิวนา ขา้วและขุนเขาที่อยู่
เบื้องหน้า พร้อมถ่ายภาพเช็คอินกบักระท่อมปลายนาในแบบฉบบัที่ไม่เหมือนใครและท่านใดสนใจผา้ทอ 
สามารถ เลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกผา้ทอไทล้ือผา้ทอนํ้ าไหลลายโบราณช่ือดงัแห่งปัวไดท้ี่ร้านลาํดวนผา้ทออาํเภอปัว
ถือวาเป็นอาํเภอที่มีชาวไทล้ืออยูม่ากที่สุด ชาวไทล้ือมีประเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
เร่ืองการแต่งกายแบบพื้นบา้น   

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม ปัวเดอววิ บูติค รีสอร์ท หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สอง(2)   ปัว – วดัพระธาตุเบ็งสกัด – วดัภูเกต็ – ถนนลอยฟ้า 1081 – อุทยานแห่งชาติดอยภูค 
                      จุดชมววิ 1715 – หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลอื 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 หลงัอาหารนาํท่านไปชมโบราณสถาน ‘วดั

พระธาตุ เบ็งสกดั’ สักการะองคพ์ระเจดียท์ี่
ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น พ ร ะ บ ร ม ส า รี ริ ก ธ า ตุ ส่ิ ง
ศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวปัวเคารพและศรัทธาอย่าง
มากตั้ งอยูขา้งๆ วิหารทรงตะคแบบศิลปะ
พื้นบา้นไทล้ือ จากนั้นนาํท่านท่องเที่ยว วดั
ภูเก็ต วดัในจงัหวดัน่าน ที่ตั้งช่ือตามหมู่บา้น
ที่ช่ือวา่ หมู่บา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัตั้งอยบูนเนิน
เขา ซ่ึงทางเหนือเรียกวา่ "ดอย" หรือ "ภู" จึง



ตั้งช่ือวา่ "วดัภูเก็ต" เป็นวดัที่มีภูมิทศัน์และววิที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวดั คือ มีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวดั ติดกบั
ทุ่งนาที่กวา้งไกลพร้อมดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา จากนั้นเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ ผ่ายเส้นทาง ‘ถนน
ลอยฟ้า 1081’ เป็นอีกเสน้ทางสู่บ่อเกลือ ที่ลดัลาะตามแนวธรรมชาติของเสน้ทางน้ี ทาํใหเ้ม่ือขบัรถมาถึงบริเวณจุด
ดงักล่าว จะมองเห็นถนนที่โคง้ คลา้ยกบัเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม โดยบริเวณ 2 ขา้งทางเต็มไปดว้ยป่าไมเ้ขียว
ขจี  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินเล่นชม ‚อุทยานแห่งชาติดอยภูคา‛ ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่สุดของจงัหวดัน่าน มีสภาพพื้นที่เป็น

เทือกเขาสูงสลบัซบัซอ้น ซ่ึงมีทิวทศัน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มีเมฆปก
คลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทศัน์ที่บริเวณ ‘จุดชมวิว 1715’ ตั้งอยูบ่นดอยภูคา ไฮไลน์ของจุดชมชม
ทศันียภาพของแม่นํ้ าน่านและภูเขาที่ซอ้นกนัเป็นชั้นๆ จากความสูงจากถึง 1715 เมตร จุดเด่นของอุยานแห่งชาติ
ดอยภูคา คือ การไดม้าชมตน้ชมพภููคาพนัธุไ์มท้ี่ไดช่ื้อ วา่หายากที่สุดในโลกชนิดหน่ึง เคยพบในมณฑลยนูนาน
ของจีน ก่อนจะสูญพนัธุ์ไป และมีการคน้พบอีกคร้ังใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จงัหวดัน่าน พนัธุ์ไมช้นิดน้ีจึง 
หลงเหลืออยูใ่นโลกเพยีงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหน่ึงปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย 
สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ จากนั้นชม ‘หมู่บา้นสะปัน’ (4.3 กม.) ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติของขนุเขา มีลาํธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทาํนา ยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของนา
ขา้วเขียวขจี เดินเล่นเก็บบรรยากาศของหมู่บา้นที่มีวิถีชีวิตของชาวบา้นทอ้งถ่ินอาศยัอยูร่วมกนัรีสอร์ทที่พกัได้
อยา่งลงตวั โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงของคนในชุมชนเลย ชาวบา้นยงัคงทาํนาขา้ง ไร่ สวน  เก็บภาพบรรยากาศ
ของหมู่บา้นจากบนสะพานปูนขา้มแมน้ํ้ าวา้   

 ค ํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : บ่อเกลอืววิ รีสอร์ท  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สาม(3)  บ่อเกลอืโบราณ – หอศิลป์ริมน่าน – วดัพระธาตุเขาน้อย 
                        ถนนคนเดนิกาดข่วงเมืองน่าน  (เปิดศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 หลังอาหารเดินทางเดินทางสู่ ‘บ่อเกลือโบราณ’ (บ่อเกลือสินเธาว)์ ที่มี ช่ือเสียงในด้านการทาํเกลือบนภูเขา 

ชาวบ้านที่น่ีจะผลิตเกลือสินเธาว์ เพื่อ
บริโภคและจาํหน่าย  ‚บ่อเกลือ‛ แหล่ง
ผลิต ‚เกลือสินเธาว์‛ ที่อยู่ใต้ดินซ่ึง
แตกต่างจากเกลือสมุทรทั่วไป เพราะ
เกลือสินเธาร์นั้ นได้มาจากใต้ดิน ที่ มี
เพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้ น แวะ ‘จุด
ชมวิวโคตรสูง’ บริเวณกิโลเมตรที่ 48 
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อีก
หน่ึงจุดชมวิวที่สวยงามของดอยภูคา  
จากนั้นเดินทางสู่ตวัเมืองน่าน (85 กม.) 



เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารนาํท่านเยีย่มชม ‘หอศิลป์ริมน่าน’ ที่จดัแสดงงานศิลปะตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าน่านก็คือ ‚หอศิลป์ริมน่าน‛ เป็น

หอศิลป์สุดชิลล์ที่เต็มไปดว้ยงานศิลปะมากมาย และความสงบเงียบ มีขนาดใหญ่มากกว่า 13 ไร่ เป็นที่รวบรวม
ศิลปะต่างๆ และประติมากรรมของศิลปินเอาไว ้ถา้ใครอยากหาสถานที่เสพงานศิลปะเพลินๆ จากนั้นขึ้นสู่ ‘วดั
พระธาตุเขาน้อย’ (66 กม.) ตั้งอยูบ่นยอดดอยเขาน้อยทางดา้นตะวนัตกของตวัเมืองน่าน องคพ์ระธาตุตั้งอยูบ่น
ยอดดอยเขานอ้ย เป็นเจดียก่์ออิฐถือปูนทั้งองค ์งดงามแบบศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ บริเวณลานปูนพระพทุธรูปปางลีลาองคใ์หญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันท
บุรีศรีเมืองน่าน จึงสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์เมืองน่านได้ทั้ งเมืองแบบพา
โนรามา จากนั้นนําท่านสู่ ‘ถนนคนเดิน
กาดข่วงเมืองน่าน’  ถนนคนเดินที่มีของ
ที่ระลึกอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเหนือ 
ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมถึงของอาหาร
พื้นเมืองที่น่าลองชิม 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระ
ตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ี(4)     อุทยานห่งชาติศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – จุดชมววิดอยผาชู้ - เสาดนินาน้อยและคอกเสือ 
                    โฮงเจ้าฟองค า – ศูนย์โอทอปน่าน – เดนิทางกลบั     
05.00 รุ่งอรุณยามเช้า นําท่านเดินทางขึ้ นสู่ดอยเสมอดาว ตั้ งอยู่ ‘อุทยานห่งชาติศรีน่าน’ (17 กม.)  ที่มีเทือกเขาสูง

สลบัซบัซอ้น วางตวัในแนวทิศเหนือ-ใต ้
เป็นป่าตน้นํ้ าลาํธาร ที่สําคญัของแม่นํ้ า
น่าน นาํท่านขึ้นจุดชมทิวทศัน์ ดอยผาชู ้
ทิวทศัน์ทั้งสองฝ่ังแม่นํ้ าน่าน และจุดชม
ววิ ‘ดอยเสมอดาว’  ในวนัที่อากาศดีท่าน
จะมองเห็น หมอกไหลผ่านทิว เขาที่
สวยงาม  

เชา้ บริการอาหารม้ือ เช้า  ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 

 สมควรแห่เวลาลงจากดอยสู่ ‘เสาดินนานอ้ยและคอกเสือ’ (19 กม.) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลกัษณะเป็นหุบ
ผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่คล้ายกับแพะเมืองผีที่  จ.แพร่  
สนันิษฐานวา่เสาดินนานอ้ยมี อายปุระมาณ 30,000-10,000 ปีและเคยเป็นกน้ทะเลมาก่อน จากนั้นชมมนตเ์สน่ห์
บา้นพื้นถ่ิน ‘โฮงเจา้ฟองคาํ’ บา้นเรือนไทยโบราณสร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2468 และยงัคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเม่ือ



ร้อยกวา่ปีก่อน ชาวเมืองน่านเรียกบา้นหลงัใหญ่ว่า "โฮง" ลกัษณะเป็นเรือนไม ้3 หลงัติดต่อกนั เป็นบา้นพกัของ
เจา้ศรีตุมมากบัเจา้มะโน เจา้ศรีตุมมาเป็น
หลานของเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผูค้รองนคร
น่านองคท์ี่ 11 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 

บ่าย หลงัอาหารนาํท่านสู่ ‚โอทอปน่าน‛ ศูนย์
รวมของฝากที่ใหญ่ที่สุด ใน จ.น่าน เลือก
ซ้ือของฝากที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ // 
นาํท่านออเดินทางสู่สนามบินน่าน 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
17.00 น. นาํท่านออกเดินทางถึงสนามบินน่าน 
19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 179 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 
20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการเดนิทางท่องเทีย่ว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิม่ท่านล่ะ 

01-04 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 6,500 

07-10 ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

13-16 ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

14-17 ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

21-24 ต.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 8,500 

22-25 ต.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 8,500 

23-26 ต.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 8,500 

24-27 ต.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 8,500 

28-31 ต.ค. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

04-07 พ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

11-14 พ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

18-21 พ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

25-28 พ.ย. 64 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

02-05 ธ.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 8,500 

03-06 ธ.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 8,500 

04-07 ธ.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 8,500 

05-08 ธ.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 8,500 

09-12 ธ.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 8,500 

10-13 ธ.ค. 64 20,990 20,990 20,790 20,490 8,500 

16-19 ธ.ค. 64  17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

23-26 ธ.ค. 64                                          20,990 20,990 20,790 20,490 8,500 

06-09 ม.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

13-16 ม.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

20-23 ม.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

27-30 ม.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

03-06 ก.พ. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

10-13 ก.พ. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

16-19 ก.พ. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

17-20 ก.พ. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

24-27 ก.พ. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

03-06 มี.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 



10-13 มี.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

17-20 มี.ค. 65 17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

24-27  มี.ค. 65                                      17,990 17,990 17,790 17,490 6,500 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 6 ท่าน 
 
 

การเลอืกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ที่ทาํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-น่าน // น่าน-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลดท่านละ1 ใบ                

นํ้ าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 12,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
 
 
 



เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 12,000 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองตํ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


