
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 20238 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 

 



มาตราการดแูลปอ้งกัน การติดเชือ้โควิด-19  
- ตรวจวดัอณุหภูมกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉดีพน่ฆา่เชื้อภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกครัง้ 

- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้้อนกลาง (Social Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์้างมือประจ ารถบัส ตลอดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ัง่ ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแหง่

ประเทศไทย 

วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ  (-/-/-) 

20.00น. คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. (google map : 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวย
ความสะดวกในการลงทะเบียนเพือ่รบัหนา้กากอนามยัแบบผา้ บรกิารจดุ

เชค็อณุหภมูริ่างกายกอ่นการเดนิทาง และมคัคุเทศกค์อยใหค้ าแนะน า

มาตราการการปอ้งกนั COVID-19 ก่อนออกเดนิทาง (พน่ฆ่าเชือ้

ยานพาหนะ และตรวจเช็คอณุหภูมิพนกังานคบขบัรถก่อนการเดนิทาง)  

*กรุณาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถออก

เดนิทางตามเวลา หากทา่นมาไม่ทนั ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมค่นื

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 
Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน 

 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


วันที่ 2  อ าเภอเมืองน่าน - วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุช้างค  าวรวิหาร – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – เสา
หลักเมือง – ร้านของหวานป้านิ่ม – ถนนคนเดิน    (B/L/-) 

08.00 – 09.30น.      แวะจุดพักรถ เพ่ือให้ท่านได้ท าธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้าแบบ set box(1) 
10.00น.  น าท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี คือ "พระอุโบสถจตุรมุข” 

สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะ
การจ าลองแผนภูมิจักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย 4 องค์ หันหน้า
ออกสู่ประตูทั ง 4 ทิศ ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน มีเรื่องเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายาม
สังเกตหน้าองค์พระ 1 ในทั งสี่ทิศ ซึ่งจะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่านั น ที่หน้าองค์พระประธานจะมีลักษณะยิ มแย้ม
มากกว่าทั ง 3 ทิศที่เหลือ ก็ให้กราบขอพรยังทิศนั นแล้วจะได้สมปรารถนาตามที่ตั งใจ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดด
เด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี ก็คือ ภาพ “กระซิบบันลือโลก” หรือภาพ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นค าเรียกชาย
ผู้หญิงชาวไทลื อสมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบสนทนากัน 

 
11.00 จากนั น น าท่านสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอค า" 

ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื นเมืองภาคเหนือ และ
ชาวเขาเผ่าต่างๆ สิ่งส าคัญท่ีสุดคือ "งาช้างด า" ซึ่งไม่ทราบประวัติความเป็นมา สันนิษฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย มีสี
น  าตาลเข้มไปทางด า งาช้างด านี  ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ มีซุ้มต้นลีลาวดีที่ขึ น
เป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม เรียกได้ว่าเป็นซิก
เนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่าน 



 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหารพื นเมือง บริการอาหารเหนือ เช่นเมนูแกงฮังเล น  าพริกหนุ่ม เป็นต้น  
13.30 น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค ้าวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนีย

สถานส าคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค  า ซึ่งเป็นศิลปสมัย
สุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว 

 
14.30  น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น ตั งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านทิศตะวันตก

เฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคาภายในวัดมีวิหารที่
สวยงาม ตั งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะ
พญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยน
มีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพ
ลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การก าเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสี
ธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง 

15.30  น าท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของ
วัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 



เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ตั งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสา
มิ่งเมือง ต่อมาปี 2527ได้มีการรื อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน 

 
16.30 น าท่านทานขนมหวาน ณ ร้านของหวานป้านิ่ม รา้นที่ต้องห้ามพลาด ในการมาน่าน โดยเฉพาะบัวลอยไข่หวาน 

ท่านสามารถเลือกซื อเครื่องดื่มหรือของหวาน ฟรี 1 อย่าง  
ค่ า เที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองน่าน ถนนแห่งนี ตั งอยู่ข้างๆ วัดภูมินทร์ จดุเริ่มต้นจะอยู่บริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช้างค  า 

บนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ (เปิด
ให้บริการเฉพาะวันศุกร์ – อาทิตย์ เท่านั น) 

   อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  
ที่พัก    พักโรงแรมบ้านน่าน/โรงแรมเวียงแก้ว หรือเทียบเท่า (1) 
 

วันที่ 3  อ าเภอเมืองน่าน – อ าเภอปัว – อุทยานแห่งดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์  - ร้านล าดวนผ้าทอ  - ร้านกาแฟบ้านไทลื อ  - วัดภูเก็ต
                                      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
07.30 น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอปัว โดยจะมีการเปลี่ยนเป็นรถตู้ VIP คันละ 8-9 ที่นั่ง เพื่อความสะดวกและคล่องตัว

ในการเดินทางท่องเที่ยว  
09.30 น าท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความส าคัญต่อระบบ

นิเวศน์ รวมทั งเป็นแหล่งก าเนิดของแม่น  าหลายสาย เช่น แม่น  าน่าน ล าน  าปัว ล าน  าว้า ที่คอยหล่อเลี ยงชีวิตของ
ชาวจังหวัดน่าน และยังมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือเป็นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่า
ของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน แวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา บริเวณนี ยังมี ต้นภูคา Bretschneidera Sinensi 
พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากท่ีสุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการ



ค้นพบอีกครั งในประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี จึงหลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั นที่
ประเทศไทยในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั นซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่ดีท่ีสุด นอกจากนี ีีบนดอยภูคายังมีทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง 

 
10:30 น. น าท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการท าเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์

เพ่ือบริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี มีมาแต่โบราณและน าไปจ าหน่ายยังกรุงสุโขทัย 
เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะน าเกลือจากบ่อ  ขึ นมาต้มท า
เกลือใช่ว่าจะกระท ากันได้ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องท าพิธีเลี ยงผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางค า กันก่อน 
โดยจะท าทุกปีในวันแรม 8 ค่ าเดือน 5 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยท ากันถึง 7 วัน แต่
ปัจจุบันลดลงมา เหลือเพียง 3 วัน เท่านั น 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ ร้านอาหาร 



13.00 น.  น าท่านเดินทางไปยัง ร้านล้าดวนผ้าทอ  ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื อ ผ้าทอน  าไหล ลายโบราณ ชื่อดัง
แห่งปัว  อ าเภอปัวถือว่าเป็นอ าเภอที่มีชาวไทลื ออยู่มากที่สุดชาวไทลื อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการแต่งกายแบบพื นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื อ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอ าเภอนี  
ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในมี ร้านกาแฟบ้านไทลื อ เป็นอีกหนึ่งร้าน 
เก๋ ไก๋  ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื อดั งเดิม ให้ท่านอิสระในการเลือกซื อเครื่องดื่ม และถ่ายภาพ 
เลือกซื อของฝากได้ตามอัทธยาศัย 

 
15.00  น าท่านเดินทางสู่  เป็นวัดที่อยู่ใน อ.ปัว จ.น่านวัดแห่งนี  เป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวย เนื่องจากตั งอยู่บนเนินเขาจึง

เห็นวิวในมุมสูง เห็นวิวได้กว้าง ลานชมวิวของวัดจะเห็นทุ่งนา ร้านตูบนาไทลื อ ร้านกาแฟชื่อดังของอ าเภอปัว และ
ล าธารอยู่ด้านล่าง  ส่วนด้านหลังเป็น อุทยานดอยภูคา ในตอนเช้าวัดนี เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ น มีอุโบสถทรง
ล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่
ศักดิ์สิทธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก บริเวณวัดมีต้นดิกเดียม ต้นไม้หายาก และเป็นต้นไม้แปลก เมื่อมีคน
มาสัมผัสที่ล าต้น ใบที่บริเวณยอดจะสั่นไหว คล้ายกับมีลมพัดผ่าน เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น(5) ณ ร้านอาหาร 
ที่พัก  พักโรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท/ฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า (2) 
 



วันที่ 4  วัดศรีมงคล – วัดพระธาตุแช่แห้ง – จังหวัดแพร่ - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี – ของฝากอ.เด่นชัย – กรุงเทพฯ             (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00    น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตั งอยู่ที่ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี คือ หลวงปู่ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชม
วิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมี
ที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชม
วิว ทางวัดได้จัดท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อน
ใจ  ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนาน
บัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื อสายไทลื อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน  
รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม 

 
 
10.30    น าท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ 

ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ 
ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ นสู่งองค์พระธาตุนั น จะเป็นตัว
พญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี ยวที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ 
ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไป
สักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั นจะท าได้รับ 
อานิสงค์อย่างแรงกล้า ท าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น 



 
กลางวัน.  รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ ร้านอาหาร 
13.30น. น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่สวยงามตามลักษณะของสถาปัตยกรรมล้านนาแบบ

ผสมผสาน ที่หลวงพ่อมนตรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ครูบาน้อย เจ้าอาวาสวัด ได้จ าลองรูปแบบมาจากวัดส าคัญๆ
ของภาคเหนือ และจากประเทศอ่ืนได้แก่ พม่า จีน และลาว โดยเลือกเอาจุดเด่น ของแต่ละแห่งมารวบรวมไว้ที่วัด
นี   เป็นการผสมผสานที่ลงตัว ท าให้มีลักษณะต่างจากวัดทั่วไป นอกจากจะน าเอาสุดยอดงานด้านพุทธศิลป์ ของ
ล้านนา ที่มีชื่อเสียงมารวมกันไว้ที่เดียวแล้ว ยังระดมช่างฝีมือชั นยอดท่ีเรียกว่า"สล่า"ของภาคเหนือมาร่วมกัน
ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยมีหลวงพ่อมนตรีควบคุม ออกแบบ และลงมือก่อสร้างด้วยตัวเอง 

 
จากนั น แวะซื อของฝาก จาก อ้าเภอเด่นชัย ให้ท่านได้เลือกซื อสินค้าตามอัทธยาศัย 
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

01.00น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 



อตัราคา่บรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคา เสรมิ

เตยีง 

พกั 3 คน 

ราคา 

พกัเดีย่ว เพิม่ 

07 - 10 สงิหาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

21 - 24 สงิหาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

04 - 07 กนัยายน 

2563 

4,999 4,999 1,500 

18 - 21 กนัยายน 

2563 

4,999 4,999 1,500 

02 - 05 ตลุาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

10 - 13 ตลุาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

22 - 25 ตลุาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

06 - 09 พฤศจกิายน 

2563 

4,999 4,999 1,500 

20 - 23 พฤศจกิายน 

2563 

4,999 4,999 1,500 

04 - 07 ธนัวาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 

   

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- ส าเนาบัตรประชาชน ใช้ส าหรับการท าประกันการเดินทาง 

***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการช าระเงิน ***** 

ข้อส าคญั  

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีกรุ๊ปท่ีออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนจากรถบัส

ปรับอากาศ เป็น รถตู้ปรับอากาศ และจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมอีกท่านละ 1,000 บาท 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  



 
 

 

 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม  

- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (น าเท่ียวตามรายการ) 

- บริการน้ าดื่ม 1 ขวด/วัน  

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 

- มัคคุเทศก์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของ

บริษัทประกันภัย ซึ่งไมร่วมประกนัสุขภาพ 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าที่พักจ านวน 2 คืน ตามโปรแกรม  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงื่อนไขการจอง 

- มัดจ าท่านละ 1,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 24 ชั่วโมง เช่น 

ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินมัดจ าในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือ

ว่าท่านได้ท าการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ี

ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้อง

ท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไป

ตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจ ากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน 

เท่านั้น  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระ

ภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการ

เดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง

ก็ตาม 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บ

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

* ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ  

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเท่ียวปิดให้บริการ 

เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของ

ลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 



- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิก

เท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน (ถ้ามี) ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง 

ค าสั่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่า

กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค า

สัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ

ก ากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับ

การด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียด

วันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่

อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการยืนยันทุกครั้ง

หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัว

รถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และ

ควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบาง

กรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็น

ส าคัญเท่านั้น  

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel 

Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่ม

จองทัวร์  



- กรณีที่โปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทาง

บริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่าน

เดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่าง

การเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตาม

จริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทาง

ตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 

ร้านอาหารท่ีระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท า

การชั่วคราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีท่ีพัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

โรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมใน

ระดับใกล้เคียงกัน  

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์ห้กบัทางบรษิัทฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคุณทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


