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เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ2ช ัน้  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น  
 

2  วดัพระธาตแุชแ่หง้ - สดุกองด ีคาเฟ่ – วดัพระธาตเุขานอ้ย – อุโมงคล์ลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์- วดั
ศรพีนัตน้ – ศาลหลกัเมอืง วดัม ิง่เมอืง - ถนนคนเดนินา่น อาหารเชา้ / เทีย่ง /- 

3 บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปัน – จดุชมววิภคูา1715 - 
ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอปัว – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัภเูก็ต –วดัศรมีงคล(วดักง๋) 
อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 

4 นา่น – แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ – บา้นเทยีนหอม อุตรดติถ ์- กรงุเทพฯ 
อาหารเชา้ / เทีย่ง/- 



                             

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

 

 

วนัแรก         จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น 

 

 

18.30 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัและเจลแอลกอฮอลท์า่นละ1ชุด สมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จงัหวดันา่น (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ10ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 

วนัทีส่อง      วดัพระธาตแุชแ่หง้ - สดุกองด ีคาเฟ่ – วดัพระธาตเุขานอ้ย – อโุมงคล์ลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์–  

                   วดัศรพีนัตน้ – ศาลหลกัเมอืง วดัม ิง่เมอืง - ถนนคนเดนินา่น      เชา้/เทีย่ง /- 

 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันา่น แวะจดุพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระสว่นตวั 

  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 
 น าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจ าคนเกดิปีเถาะ (ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุ

คู่บา้นคู่เมืองน่าน เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารรกิธาตุที่ไดม้าจากสมัยสุโขทัย องคพ์ระธาตุบุดว้ย

ทองเหลืองหมดทัง้องค ์เป็นศลิปะการก่อสรา้งที่มีความวจิติรงดงามมาก มีความเชือ่กันว่าผูท้ี่ไดม้า

สักการะองคพ์ระธาตุแช่แหง้ จะท าใหช้วีติอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ การงานเจรญิกา้วหนา้ 

อนุโมทนา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สดุกองดคีาเฟ่ เป็นคาเฟ่รมิน ้าน่าน อยู่ในตัวเมืองน่านสามารถ จบิ

ชา กาแฟ เตมิความหวานได ้นอกจากนี้ยังมเีมนูอาหารก็มใีหเ้ลอืกสรรมากมาย พรอ้มธรรมชาตริอบดา้น 

ทีส่วยงาม อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้เครือ่งดืม่หรอืถา่ยรูปเชค็อนิสวยๆตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านสู่

วดัพระธาตุเขานอ้ย แลนดม์ารค์ส าคัญอีกหนึง่แห่งของจังหวัดน่าน ตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ยมอีงค์

พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญ่ตัง้สง่างามอยู่บนยอดเขา

อย่างสวยสดงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพ ิม่ 

ทีน่ ัง่ 

4-7 กนัยายน 63 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 36 

9-12 ตลุาคม 63 3,999 1,500 
36 

10-13 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

22-25 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

30ตลุาคม-2พฤศจกิายน 63 3,999 1,500 36 

4-7 ธนัวาคม 63 4,999 1,500 36 

9-12 ธนัวาคม 63 4,999 1,500 36 

30 ธนัวาคม-2มกราคม 64 5,999 1,500 36 

31 ธนัวาคม-3มกราคม 64 5,999 1,500 36 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
 

บา่ย  น าทา่นเดนิทาง อโุมงคล์ลีาวด ีซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลัน่ทมอยู่บรเิวณดา้นหนา้พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตน่ิาน

ทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผ่ขยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่อลังการ ถอืเป็นแลนด์

มารก์ส าคัญ  ใหท้่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอนิกัน สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิทวิทัศน์ตลอดสองฝ่ัง

ขา้งทาง จากนัน้เดนิทางสู่ วดัภูมนิทร  ์เดมิชือ่ วัดพรหมมนิทร ์เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี 

ความสวยที่แปลกกว่าวัดอื่นของวัดภูมนิทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสรา้งเป็นอาคารหลัง

เดยีวกัน เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ ์วหิาร และ

เจดยี ์ไวใ้นอาคารเดยีวกัน ในสว่นจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรือทีเ่รียกกันว่า ฮูปแตม้ ซึง่เขยีนขึน้

ในชว่งทีว่ัดภมูนิทรไ์ดร้ับการบูรณะครัง้ใหญ่ สมัยเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาล

ที ่4) และใชเ้วลาซอ่มนานถงึ 7 ปี ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ทีไ่ดร้ับฉายาว่า ภาพกระซบิรักบรรลอืโลก อาจารย์

สมเจตน ์วมิลเกษม ปราชญเ์มอืงน่าน ไดแ้ตง่ค ากลอนอันสดุแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยาย

ถอ้ยค ากระซบิของปู่ ม่านย่าม่าน อสิระใหท้่านชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น เล่าเรื่องชาดก ต านาน

พืน้บา้น และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดตี เสมือนเป็นการบันทกึเรื่องราวของจังหวัดน่าน ผ่านงาน

จติรกรรม ลงบนผนังสฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆวัดภูมนิทร์ มีของทีร่ะลกึ ขนมไทย สนิคา้พื้นบา้นจ าหน่าย

มากมาย จากนัน้น าทา่นไปสกัการะเสรมิความเป็นสริมิงคลที ่เดนิทางสู ่วดัศรพีนัตน้ สรา้งโดยพญาพัน

ตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภ์ูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชือ่วัดตรงกับ

นามผูส้รา้ง คอืพญาพันตน้ บางสมัยเรยีกว่า วัดสลพีันตน้ (ค าว่า สล ีหมายถงึ ตน้โพธิ)์ ซ ึง่ในอดตีมีตน้

โพธิใ์หญ่อยู่ดา้นทศิเหนือและทศิใตข้องวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแลว้ วัดศรีพันตน้ได ร้ับ

พระราชทานวสิงุคามสมีาเมือ่ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมวีหิารทีส่วยงาม ตัง้เด่นเป็นสง่ามีสทีองระยบิระยับ 

เป็นอกีวัดหนึง่ในจังหวัดน่านทีม่จีติรกรรมปูนปั้นทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศยีร เฝ้าบันได หนา้

วหิารวัด สทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตา มคีวามสวยงามมาก  ดอู่อนโยนมชีวีติชวีา ซึง่ปั้นแตง่โดย

ชา่ง ชาวน่านชือ่ นายอนุรักษ์ สมศกัดิ ์หรอื "สลา่รง" และภายในวหิารไดม้ีการเขยีนภาพลายเสน้ประวัต ิ

ของพระพุทธเจา้ และประวัต ิการก าเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเสน้ลงสี

ธรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่ เดนิทางสู ่เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัม ิง่เมอืง จุดเด่นส าคัญ

ของวัดแห่งนี้ คอืลายปูนปั้นทีผ่นังดา้นนอกอุโบสถ ออกแบบโดยชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงาม

มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  น าทกุทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สมัผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง 

ถนนคนเดนิน่านเมอืงเก่า หนา้วัดภูมนิทร์ ตลาดกลางคนืทีน่ี้ เปิดแค่ 2วัน ศุกร-์เสาร ์มีของกนิของ

อร่อยพื้นเมืองจ านวนมาก ขอแนะน า คอื ขา้วซอยไก่ และ ขนมจีนน ้าเงี้ยวจา้ ตน้ต าหรับจากที่นี่  เพื่อ

ความสะดวกในการเลอืกทาน ส าหรับมือ้นี้อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั:  โรงแรมน า้ทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัสาม          บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปนั – จดุชมววิภคูา1715 – 

                    ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอปวั – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัภเูก็ต –วดัศรมีงคล(วดักง๋) 

                     เชา้/เทีย่ง /เย็น 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอบอ่เกลอื อยู่ห่างจากตวัเมอืงน่านประมาณ 80 กโิลเมตร แต่เนื่องจากเสน้ทาง

เป็นหุบเขาสลบัทบัซอ้นกนัหลายลกู อาจใชเ้วลาในการเดนิทางนานถงึ 2ชัว่โมง ระหว่างทางจะไดพ้บกบั 

ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 เสน้ทางจากเมอืงน่าน มุ่งหนา้สูอ่ าเภอบ่อเกลอื ระหว่างการ

เดนิทาง ท่านจะไดส้มัผัสกับความรูส้กึ เหมือนก าลังน่ังรถอยู่บนถนนลอยฟ้า ทีถู่กลอ้มลอบดว้ยภูเขา 

ทา่มกลางป่าใหญ่ และไอหมอก น าทา่นไปชม บอ่เกลอื สนิเธาว ์ภูเขาโบราณ ซึง่เป็นอีกหนึง่ไฮไลท์

ของอ าเภอบ่อเกลอื ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลอืกลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลอืของ

ของคนพื้นเมือง ส าหรับนักสะสม ทีน่ี่ก็มีผลติภัณฑพ์ื้นเมืองใหเ้ลอืกซือ้มากมาย จากนัน้ไปถ่ายรูปชคิๆ 

เช็คอนิที ่จุดชมววิบา้นสะปนั อยู่ห่างจากบ่อเกลอืภูเขาประมาณ 9 กโิลเมตร ชมุชนเล็กๆ ท่ามกลาง

ธรรมชาต ิผนืป่า และขนุเขา มลี าธารไหลผ่านตลอดสาย ซึง่จุดชมววิจะอยู่บรเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมื่อ

มองจากมุมสงู จะเห็นเป็นววิหมู่บา้น ถกูโอบลอ้มดว้ยทุง่นา กลางหุบเขา ทศันียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

บา่ย น าท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึง่เสน้ทางทีง่ดงาม เป็นเสน้ทางจาก

อ าเภอบ่อเกลอื สูอ่ าเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หนึง่

ในจุดชมววิทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อเดนิทางผ่านถนนสายนี้ ยิง่ถา้ไปชว่งฤดูฝน หรือปลายฝนตน้หนาวจะได ้

เห็นหมอกหนาสวยสดุตา มุ่งหนา้สู ่อ าเภอปวั เมอืงแหง่ทุง่นากลางหุบเขา แลนดม์ารค์ทีต่อ้งมา น า

ทา่นมาเตมิคาเฟอนิ ถา่ยรูปเชค็อนิที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ ไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่มาถงึอ าเภอปัว ดืม่

กาแฟ แลบรรยากาศนาขา้ว ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทลือ้ดัง้เดมิ น าท่านไปเสรมิสริมิงคลที ่วดัภูเก็ต 

วัดตัง้อยู่ในหมู่บา้นเก็ต และอยู่บนบนเนนิเขา ซึง่ชาวเหนือจะเรยีกเขาว่า “ดอย หรือ ภู” สง่ผลใหว้ัดแห่ง

นี้มชีือ่ว่าภเูก็ต โดยตัง้ชือ่ตามภมูทิีต่ัง้อยู่ ไฮไลทข์องวัดนี้อยู่ทีล่านของโบสถ ์เมือ่มองออกไป จะเห็นเป็น

ววิทุ่งนาเขียวขจี โอบลอ้มโดยทวิเขานอ้ยใหญ่ จากนัน้เดนิทางสู ่วดัศรมีงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่



                             

ไดร้ับพระราชทานวสิงุคามสมีาตัง้แตปี่ พ.ศ.2395 พระสงฆท์ีม่ีชือ่ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงปู่ ก๋ง ดา้นหลัง

วัดมีลานชมวิว ซึง่มีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทวิเขาของดอยภูคาเรียงราย

สลบัซบัซอ้น โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวัดไดจ้ัดท าเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้า่ยภาพหลายจุด รวมถงึรา้น

กาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้ักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมสี ิง่ทีน่่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงทีม่ีภาพจติรกรรมฝา

ผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึง่วาดภาพ

จติรกรรมฝาผนังทีว่ัดภูมนิทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถงึพพิธิภัณฑม์งคลธรรมรังส ีซึง่รวม

รวมของโบราณตา่งใหไ้ดช้ม บรรยากาศโดยรอบของวัด เนน้ตกแตง่แบบไทยลา้นนา อนุรักษ์ของเก่าแก่

ในอดตี ดา้นหนา้ยังเป็นทีต่ัง้ของกระทอ่มไมไ้ผ่ ชือ่ว่าเฮอืนมะเกา่ ภายในบา้นมขีา้วของเครื่องใชโ้บราณ 

สามารถเขา้ไปชมและถา่ยภาพได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  

 หลงัทานอาหารเย็นน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: อปูแกว้ รสีอรท์ ปวั หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัสี ่        นา่น – แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ – บา้นเทยีนหอม อตุรดติถ ์- กรงุเทพฯ 

                เชา้/เทีย่ง /- 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าออกเดนิทางจากอ าเภอปัว มุง่หนา้สูจ่งัหวดัแพร ่กอ่นกลบัน าทกุทา่นแวะสกัการะ ไหวพ้ระ ขอพร ที ่
วดัพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจ าปีขาล (ปีเสอื) อีกหนึง่สถานทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นวัดเก่าแก่ คู่บา้น คู่

เมอืง ของชาวแพร่ เดนิข ึน้บันไดไป จะไดพ้บกบัความงดงามขององคพ์ระธาต ุสงูถงึ 33 เมตร ตัง้ประทับ
ตระการตาอยู่กลางฐานบัวคว ่า วัดพระธาตุแห่งนี้มีสนิคา้พื้นเมืองจ าหน่ายมากมาย ส าหรับท่านใดที่
ตอ้งการผา้มัดยอ้ม ทอสวยๆสกัผนื พีส่ามารถหาซือ้ไดจ้ากทีน่ี่ ราคาชาวบา้น คณุภาพสง่ออก  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ผ่านจงัหวดัอุตรดติถ ์น าท่านแวะ บา้นเทยีนหอม 
พรอ้มรับประทานอาหารกลางวันที่นี่  ที่นี่แนะน าใหท้่านลองชมิขนมเคก้รสสม้ รสอร่อย สามารถซื้อ

กลบัไปเป็นของฝากได ้นอกจากขนมทานเลน่ ยังมสีนิคา้เครือ่งหนังใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศยั  
 
 



                             

 
 

 
 

 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 จากนัน้เดนิทางตอ่มุ่งหนา้สูก่รุงเทพมหานคร ระยะทาง 500 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6ชัว่โมง) เวลา

โดยประมาณ 22.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 
  

*********************** 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่

ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
 บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ 
 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามัน 

 คา่ทีพ่ัก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 



                             

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิคา่
มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ ารถ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่
ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว  ้

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 


