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DAY1                กรงุเทพฯ  จดุนัดหมาย ปัม๊น ้ามนั บางจาก                                                                                        (/-/-) 
20.00น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปัม๊น ้ ามนับางจาก (ข้างสมบัติทัวร์ ตรงข้ามเซ็นทรลัลาดพร้าว)  โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากาก
อนามยัแบบผ้า บริการจุดเช็คอุณหภมิูร่างกายก่อนการเดินทาง และมคัคุเทศก์คอยให้ค าแนะน า
มาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง (พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเช็คอณุหภมิู
พนักงานคบขบัรถก่อนการเดินทาง)  

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หากท่านมาไม่ทนั ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

 
DAY2                อ าเภอเมืองน่าน - วดัภมิูนทร ์– พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน – วดัพระธาตชุ้างค า้วรวิหาร – วดั 
                         ศรีพนัต้น – วดัม่ิงเมือง – เสาหลกัเมือง – ร้านของหวานป้าน่ิม – ถนนคนเดิน      (B/L/-) 
เชา้   แวะจดุพกัรถ เพื่อใหท้่านไดท้ าธุระส่วนตวั และรบัประทานอาหารเชา้แบบ set box(1) 

น าท่านเดินทางสู่ วดัภูมินทร์ เดิมมชีื่อว่า “วดัพรหมมนิทร์” จุดเด่นของวดันี้คือ "พระอุโบสถจตุรมุข” 
สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นด้วยเอกลกัษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วหิาร และเจดยี์ ไว้ในอาคารเดยีวกนั ใน
ลกัษณะการจ าลองแผนภูมจิกัรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมพีระประธานจตุรทศิปางมารวชิยั 4 
องค ์หนัหน้าออกสู่ประตูทัง้ 4 ทศิ ประดษิฐฐ์านอยู่ภายใน มเีรื่องเล่ากนัว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุร
ทศิ ใหพ้ยายามสงัเกตหน้าองคพ์ระ 1 ในทัง้สีท่ศิ ซึง่จะมอียู่เพยีงทศิเดยีวเท่านัน้ ทีห่น้าองคพ์ระประธานจะมี
ลกัษณะยิม้แยม้มากกว่าทัง้ 3 ทศิทีเ่หลอื กใ็หก้ราบขอพรยงัทศินัน้แลว้จะไดส้มปรารถนาตามทีต่ ัง้ใจ ภาพจติ
กรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพเิศษในวดัภูมนิทรแ์ห่งนี้ก็คอื ภาพ “กระซิบบนัลือโลก” หรอืภาพ “ปู่ ม่าน ย่า
ม่าน” ซึง่เป็นค าเรยีกชายผูห้ญงิชาวไทลือ้สมยัโบราณ ในลกัษณะกระซบิสนทนากนั 

 จากนัน้ น าท่านสู่ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน เดมิเป็นทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครน่าน เรยีกว่า "หอค า" 
ภายในจดัแสดงศลิปะโบราณวตัถุต่างๆ ประวตัศิาสตร ์และชวีติความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมอืงภาคเหนือ และ
ชาวเขาเผ่าต่างๆ สิง่ส าคญัทีสุ่ดคอื "งาชา้งด า" ซึง่ไม่ทราบประวตัคิวามเป็นมา สนันิษฐานว่า เป็นงาขา้งซา้ย 



มสีนี ้าตาลเขม้ไปทางด า งาชา้งด านี้ ถอืเป็นของคู่บา้นคู่เมอืงของจงัหวดัน่าน ดา้นหน้าพพิธิภณัฑ ์มซีุม้ต้นลลีา
วดทีีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผ่ขยายกิง่ก้านโคง้ โน้มเอยีงเขา้หากนักลายเป็นอุโมงคต์้นไมย้ิง่ใหญ่สวยงาม เรยีก
ไดว้่าเป็นซกิเนอเจอรอ์กี 1 จดุของ จงัหวดัน่าน 

 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั(2) ณ ร้านอาหารพ้ืนเมือง บริการอาหารเหนือ เช่นเมนูแกงฮงัเล น ้าพริก

หนุ่ม เป็นต้น  
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตชุ้างค า้วรวิหาร เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุไวภ้ายใน นับเป็น ปชูนีย

สถานส าคญั เป็นเจดยีท์ีไ่ดร้บัอทิธพิลทางดา้นศลิปะสุโขทยั ภายในวดัประดษิฐาน เจดยีช์า้งค ้า ซึง่เป็นศลิป
สมยัสุโขทยั อายุประมาณพุทธศตวรรษที ่20 รอบเจดยีม์รีปูปัน้ชา้งปนูปัน้เพยีงครึง่ตวั 

 
  น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีพนัต้น ตัง้อยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ด้านทศิ

ตะวนัตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมอืงน่าน สร้างโดยพญาพนัต้น เจ้าผู้ครองนครน่ าน แห่งราชวงศ์ภูคา
ภายในวดัมวีหิารทีส่วยงาม ตัง้เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยบั เป็นอกีวดัหนึ่งในจงัหวดัน่านที่มจีติรกรรมปูน



ปั้นทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจด็เศยีร เฝ้าบนัได หน้าวหิารวดั สทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตา มี
ความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมชีวีติชวีา ซึง่ปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรกัษ์ สมศกัดิ ์หรอื "สล่ารง" 
และภายในวหิารไดม้กีารเขยีนภาพลายเสน้ประวตัขิองพระพุทธเจา้ และประวตั ิการก าเนิด เมอืงน่าน โดยช่าง
ชาวน่าน เป็นภาพ เขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่าอยา่งยิง่ 

  น าท่านเดินทางสู่ วดัม่ิงเมือง ตัง้อยู่ที่ถนนสุรยิพงศ์ เป็นที่ประดิษฐาน เสาหลกัเมืองของจงัหวดัน่าน 
ประวตัขิองวดัมิง่เมอืง คอื เดมิเป็นวดัรา้ง มเีสาหลกัเมอืงทีเ่ป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบทีซ่ากวหิาร 
ในราวปี 2400 เจา้อนันตวรฤทธเิดช เจา้ครองนครน่านสถาปนาวดั ใหม่ ตัง้ชื่อว่า วดัมิง่เมอื ง ตามชื่อที่เรยีก
เสาหลกัเมอืงว่า เสามิง่เมอืง ต่อมาปี 2527ไดม้กีารรือ้ถอนและสรา้งอุโบสถหลงัใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมยั
แบบในปัจจบุนั 

 
 น าท่านทานขนมหวาน ณ ร้านของหวานป้าน่ิม รา้นทีต่อ้งหา้มพลาด ในการมาน่าน โดยเฉพาะบวัลอยไข่

หวาน 
ท่านสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมหรือของหวาน ฟรี 1 อย่าง  

ค ่า เทีย่วชม ถนนคนเดินเมืองน่าน ถนนแห่งนี้ตัง้อยูข่า้งๆ วดัภมูนิทร ์จดุเริม่ตน้จะอยูบ่รเิวณสีแ่ยกวดัพระธาตุ
ชา้งค ้า บนถนนผากอง ระหว่างลานขว่งเมอืง หน้าศูนยบ์รกิารนกัท่องเทีย่ว ไปถงึสามแยกถนนจทัรประโชต ิ
(เปิดใหบ้รกิารเฉพาะวนัศุกร ์– อาทติย ์เท่านัน้) 

    อิสระอาหารเยน็เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว  
ทีพ่กั              พกัโรงแรมบ้านน่าน/โรงแรมเวียงแก้ว หรือเทียบเท่า (1) 
 
 
 
 



DAY3   อ าเภอเมืองน่าน – อ าเภอปัว – อทุยานแห่งดอยภคูา - บ่อเกลือสินเธาว ์ - ร้านล าดวนผา้ทอ  - ร้าน
กาแฟบ้านไทลื้อ  - วดัภเูกต็                                (B/L/D) 

เชา้                 บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอปัว โดยจะมีการเปล่ียนเป็นรถตู้ VIP คนัละ 8-9 ท่ีนัง่ เพ่ือความสะดวกและ 
 คล่องตวัในการเดินทางท่องเท่ียว  

 น าท่านเดนิทางสู่ ดอยภคูา เป็นป่าทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ทีม่ที ัง้พชืพรรณและสตัวป่์าทีม่คีวามส าคญัต่อระบบ
นิเวศน์ รวมทัง้เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น ้าหลายสาย เช่น แม่น ้าน่าน ล าน ้าปัว ล าน ้าวา้ ทีค่อยหล่อเลีย้งชวีติ
ของชาวจงัหวดัน่าน และยงัมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์กล่าวคอืเป็นทีเ่ชื่อกนัว่าเทอืกเขาดอยภูคาเป็น
เมืองเก่าของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน แวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา บริเวณนี้ย ังมี ต้นภูคา 
Bretschneidera Sinensi พนัธุ์ไมท้ี่ได้ชื่อว่าหายากทีสุ่ดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยนูนานของจนี 
ก่อนจะสญูพนัธุไ์ป และมกีารคน้พบอกีครัง้ในประเทศไทยทีด่อยภูคา จงัหวดัน่าน พนัธุไ์มช้นิดนี้จงึหลงเหลอื
อยู่ในโลกเพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ที่ประเทศไทยในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสชีมพูเป็นช่อสวย สดใส
เฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านัน้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด นอกจากน้ี ีบ้นดอยภูคายงัมีทิวทศัน์และ
ธรรมชาตทิีส่วยงามหลายแห่ง 

 
 น าท่านเดนิทางต่อไปยงั บ่อเกลือสินเธาว ์ มชีื่อเสยีงในด้านการท าเกลอืบนภูเขาที่ไม่มทีี่ใดเหมอืน เกลอื

สนิเธาว์เพื่อบรโิภคและจ าหน่ายเป็นรายได้อกีทางหนึ่ง บ่อเกลอืนี้มมีาแต่โบราณและน าไปจ าหน่ายยงักรุง
สุโขทยั เชยีงใหม่ เชยีงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสบิสองปันนาจนีตอนใต้ ปัจจุบนัการจะน าเกลอืจากบ่อ  
ขึน้มาต้มท าเกลอืใช่ว่าจะกระท ากนัไดง้่ายๆ ชาวบ้านจะต้องท าพธิเีลีย้งผเีมอืงและเจา้รกัษาบ่อเกลอืคอื เจา้
ซางค า กนัก่อน โดยจะท าทุกปีในวนัแรม 8 ค ่าเดอืน 5 หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัว่า "งานแก้ม" ในสมยัก่อนเคย
ท ากนัถงึ 7 วนั แต่ปัจจบุนัลดลงมา เหลอืเพยีง 3 วนั เท่านัน้ 



 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั(4) ณ ร้านอาหาร 

  น าท่านเดนิทางไปยงั ร้านล าดวนผา้ทอ  รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณ ชื่อ
ดงัแห่งปัว  อ าเภอปัวถอืว่าเป็นอ าเภอที่มชีาวไทลือ้อยู่มากทีสุ่ดชาวไทลื้อมปีระเพณีและวฒันธรรมเป็นของ
ตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องการแต่งกายแบบพืน้บา้น ไดแ้ก่ผา้ทอไทลือ้  นับว่าเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่ง
ของอ าเภอนี้ ผา้ทอส่วนใหญ่เมือ่ทอมาแลว้กม็กีารจ าหน่ายเป็นผลติภณัฑช์ุมชน ภายในม ีร้านกาแฟบ้านไท
ล้ือ เป็นอกีหนึ่งรา้น เก๋ ไก๋  ตดิรมินาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทลื้อดัง้เดมิ ให้ท่านอสิระในการเลอืก
ซือ้เครือ่งดื่ม และถ่ายภาพ เลอืกซือ้ของฝากไดต้ามอทัธยาศยั 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัภเูกต็ เป็นวดัทีอ่ยู่ใน อ.ปัว จ.น่านวดัแห่งนี้ เป็นวดัที่มวีวิทวิทศัน์สวย เนื่องจากตัง้อยู่

บนเนินเขาจงึเหน็ววิในมมุสงู เหน็ววิไดก้วา้ง ลานชมววิของวดัจะเหน็ทุ่งนา รา้นตูบนาไทลือ้ รา้นกาแฟชื่อดงั
ของอ าเภอปัว และล าธารอยู่ด้านล่าง  ส่วนดา้นหลงัเป็น อุทยานดอยภูคา ในตอนเชา้วดันี้เป็นจุดชมววิพระ



อาทติยข์ึน้ มอุีโบสถทรงลา้นนาประยุกต์ จติรกรรม ฝาผนังสามมติ ิเป็นทีป่ระดษิฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรอื 
หลวงพ่อพุทธเมตตา” ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิตะวนัออก บรเิวณวดัมตี้นดกิเดยีม ต้นไมห้ายาก 
และเป็นต้นไมแ้ปลก เมื่อมคีนมาสมัผสัทีล่ าต้น ใบทีบ่รเิวณยอดจะสัน่ไหว คลา้ยกบัมลีมพดัผ่าน เป็นทีส่นใจ
ของนกัท่องเทีย่ว 

 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็(5) ณ ร้านอาหาร 
ทีพ่กั  พกัโรงแรมปัวเดอวิว บติูค รีสอรท์/ฮกัปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า (2) 
 
DAY4 วดัศรีมงคล – พระบรมธาตแุช่แห้ง – จงัหวดัแพร่ - วดัพระธาตสุโุทนมงคลคีรี – ของฝากอ.เด่นชยั - 

กรงุเทพฯ                       (B/L/-) 
เชา้                 บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีมงคล (ก๋ง) ตัง้อยู่ที่ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  เป็นวดัเก่าแก่ที่ได้รบั
พระราชทานวสิุงคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชีื่อทีสุ่ดของวดันี้คอื หลวงปู่ ก๋ง  ดา้นหลงัวดัมลีาน
ชมววิ ซึง่มทีศันียภาพทีง่ดงาม มองเหน็ทุ่งนาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภูคาเรยีงรายสลบัซบัซอ้น บรเิวณ
นาขา้วมทีี่พกัและรา้นกาแฟฮกันน่าน มสีะพานไมไ้ผ่เชื่อมจากตวัวดัสามารถลงไปเดนิเล่นถ่ายภาพได้ โดย
บรเิวณลานชมววิ ทางวดัได้จดัท าเป็นซุ้มและจุดชมววิให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศ
ไทยๆ ใหพ้กัผ่อนหย่อนใจ  ภายในวดัมสีิง่ที่น่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงที่มภีาพจติรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดย
เลยีนแบบการวาดของหนานบวัผนั จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ดัภูมนิทร์
และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน  รวมถงึพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัส ีซึง่รวมรวมของโบราณต่างๆใหไ้ดช้ม 

 



 
 น าท่านเดนิทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มคีวามวจิติรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของ

ภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รบัอิทธพิล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหรภิุณไชย โดยมี
ลกัษณะโดยรอบๆ ของ องคพ์ระธาตุ คอืจะม ีการบุรอบองค์ ด้วยทองจงัโกในส่วน ของทางเดนิ ขึน้สู่งองค์
พระธาตุนัน้ จะเป็นตวัพญานาค หน้าบนัเหนือประตูทางเข้าลกัษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวทีเ่ป็น 
เอกลกัษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมอืและของ ศลิปะ ของจงัหวดัน่านโดยแทจ้รงิ ชาวเมอืงลา้นนามคีวามเชื่อกนั ว่า
การ ไดเ้ดนิทางไปสกัการบชูากราบไหวน้มสัการองคพ์ระธาตุแซ่แหง้ หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัว่า การชูธาตุ 
แล้วนัน้จะท าได้ร ับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ท าให้ชีวิตอยู่ดี มสีุข ปราศจากโรคภยัต่างๆ หน้าที่การงาน
เจรญิกา้วหน้า เป็นตน้ 

 
กลางวนั.          รบัประทานอาหารกลางวนั(7) ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวดัทีส่วยงามตามลกัษณะของสถาปัตยกรรมลา้นนาแบบ
ผสมผสาน ที่หลวงพ่อมนตร ีหรอืที่ชาวบ้านเรยีกว่า ครูบาน้อย เจ้าอาวาสวดั ได้จ าลองรูปแบบมาจากวดั
ส าคญัๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นได้แก่ พม่า จนี และลาว โดยเลอืกเอาจุดเด่น ของแต่ละแห่งมา



รวบรวมไวท้ีว่ดันี้  เป็นการผสมผสานทีล่งตวั ท าใหม้ลีกัษณะต่างจากวดัทัว่ไป นอกจากจะน าเอาสุดยอดงาน
ดา้นพุทธศลิป์ ของลา้นนา ทีม่ชีื่อเสยีงมารวมกนัไว้ทีเ่ดยีวแลว้ ยงัระดมช่างฝีมอืชัน้ยอดทีเ่รยีกว่า"สล่า"ของ
ภาคเหนือมาร่วมกนัก่อสร้างจนแล้วเสรจ็ โดยมหีลวงพ่อมนตรคีวบคุม ออกแบบ และลงมอืก่อสร้างด้วย
ตวัเอง 

จากนัน้ แวะซือ้ของฝาก จาก อ าเภอเด่นชยั ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอทัธยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

01.00น.   เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

ร้านอาหาร  รายการอาหารและการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์และเพ่ือความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราคา่บริการ 

 
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 
   
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- ส ำเนำบัตรประชำชน ใช้ส ำหรับกำรท ำประกันกำรเดินทำง 
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐำนกำรช ำระเงิน ***** 

ข้อส าคัญ  
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่ำนละ 400 บำท  

- ถ้ำหำกมผีู้เดินทำงต  ำกว่ำ 8 คน ทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อน
การเดินทาง  

วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ ่
ราคาเสริมเตียง 

พัก 3 คน ท่านละ 
ราคา 

พักเดี่ยว เพิ่ม 
10 – 13 ตุลาคม 63 6,999 6,999 1,500 
22 – 25 ตุลาคม 63 6,999 6,999 1,500 

12 – 15 พฤศจิกายน 63 5,999 5,999 1,500 

19 – 22 พฤศจิกายน 63 5,999 5,999 1,500 

26 – 29 พฤศจิกายน 63 5,999 5,999 1,500 

04 – 07 ธันวาคม 63 6,999 6,999 1,500 

10 – 13 ธันวาคม 63 6,999 6,999 1,500 

17 – 20 ธันวาคม 63 5,999 5,999 1,500 

30 ธันวาคม 63 – 02 มกราคม 64 7,999 7,999 1,500 

31 ธันวาคม 63 – 03 มกราคม 64 7,999 7,999 1,500 



 
อัตราค่าบริการนี้รวม  

- รถตู้ปรับอำกำศ VIP (น ำเที ยวตำมรำยกำร) 
- บริกำรน  ำดื ม 1 ขวด/วัน  
- ค่ำเข้ำชมสถำนที ตำมที ระบุในโปรแกรมท่องเที ยว 
- มัคคุเทศก์น ำเที ยวตลอดกำรเดินทำง 
- ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำงตำมกรมธรรม์ ค่ำรักษำพยำบำลวงเงินท่ำนละ 500,000 บำท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่ำนละ 

1,000,000 บำท  ตำมเงื อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่ำอำหำร ตำมรำยกำรที ระบุในโปรแกรมกำรเดินทำง 
- ค่ำที พักจ ำนวน 2 คืน ตำมโปรแกรม  



อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ำมินิบำร์ในห้องพัก(ถ้ำมี) และค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว นอกเหนือจำกที ระบุในรำยกำร 
- ค่ำอำหำรส ำหรับท่ำนที ทำนเจ มังสวิรัติ หรืออำหำรส ำหรับมุสลิม 
- ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชมสถำนที ของชำวต่ำงชำติที เพิ มเติมตำมกำรจ่ำยจริง 
- VAT 7% และภำษีหัก ณ ที จ่ำย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่ำนละ 400 บำท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มัดจ ำท่ำนละ 2,000 บำท หลังจำกส่งเอกสำรกำรยืนยันกำรจอง 1 วัน เช่น ท่ำนจองวันนี  กรุณำช ำระเงินมัดจ ำในวันถัดไป 
ก่อนเวลำ 16.00 น. มิเช่นนั นจะถือว่ำท่ำนได้ท ำกำรยกเลิกกำรจองโดยอัตโนมัติหำกไม่ได้รับยอดเงินตำมเวลำที ก ำหนด และ
หำกท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องเดินทำงในพีเรียดเดิม ท่ำนจ ำเป็นต้องท ำจองเข้ำมำใหม่ นั นหมำยถึงว่ำ กรณีที มีคิวรอ 
(WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตำมระบบ ตำมล ำดับ เนื องจำกทุกพีเรียดมีที นั งจ ำกัด  

- ยกเว้นโปรแกรมรำคำพิเศษ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่ำบริกำร เต็มจ านวน เท่ำนั น  
- กรุณำช ำระค่ำทัวร์ส่วนที เหลืออย่ำงน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทำง หำกท่ำนไม่ช ำระภำยในระยะเวลำที ที บริษัทก ำหนด ทำง

บริษัทจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สำมำรถคืนเงินมัดจ ำให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำส่วนใดส่วนหนึ งก็
ตำม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที เกิดขึ นจริง 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จำกยอดที ลูกค้ำช ำระมำ และเก็บค่ำใช้จ่ำยที เกิดขึ นจริง(ถ้ำมี) 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ ำนวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที เกิดขึ นจริง(ถ้ำมี) 
* ค่ำใช้จ่ำยที เกิดขึ นจริง เช่น ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื องบิน โรงแรม และค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นอื นๆ 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอำจมีกำรเปลี ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม อันเนื องจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง สภำพ

กำรจรำจร สถำนที ท่องเที ยวปิดให้บริกำร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยส่วนนี ทำงบริษัทจะค ำนึงถึงประโยชน์ของ

ลูกค้ำเป็นส ำคัญ หำกกรณีที จ ำเป็นจะต้องมีค่ำใช้จ่ำยเพิ ม ทำงบริษัทจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที เกิดจำกยำนพำหนะ กำรยกเลิกเที ยวบิน กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน (ถ้ำมี) 

ภัยธรรมชำติ กำรเมือง จรำจล ประท้วง ค ำสั งของเจ้ำหน้ำที รัฐ และอื นๆ ที อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัท  

- เมื อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดใช้บริกำรใดบริกำรหนึ ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่

สำมำรถเรียกร้องค่ำบริกำรคืนได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั งสิ น 



- มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจหรือให้ค ำสัญญำใดๆ ทั งสิ นแทน บริษัทฯนอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของบริษัทฯก ำกับเท่ำนั นกรณีต้องกำรเปลี ยนแปลงพีเรียดวันเดินทำง (เลื อนวันเดินทำง) ทำง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที เกิดขึ นจริงส ำหรับกำรด ำเนินกำรจองครั งแรก ตำมจ ำนวนครั งที 

เปลี ยนแปลง ไม่ว่ำกรณีใดๆทั งสิ น 

- -ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำง หรือ เลื อนกำรเดินทำงไปในพีเรียดวันอื นๆ โดยทำงบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำน

ทรำบล่วงหน้ำเพื อวำงแผนกำรเดินทำงใหม่อีกครั ง ทั งนี  ก่อนคอนเฟิร์มลำงำน กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที เพื อท ำกำรยืนยันทุกครั ง

หำกท่ำนลำงำนแล้วไม่สำมำรถเปลี ยนแปลงได้ 

- กรณีที ท่ำนต้องออกบัตรโดยสำรภำยใน (ตั๋วภำยในประเทศ เช่น ตั๋วเครื องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณำติดต่อสอบถำม

เพื อยืนยันกับเจ้ำหน้ำที ก่อนทุกครั ง และควรจองบัตรโดยสำรภำยในที สำมำรถเลื อนวันและเวลำเดินทำงได้ เพรำะมีบำงกรณีที 

สำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลำบิน โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั งนี ขึ นอยู่กับฤดูกำล สภำพภูมิกำศ 

และ ตำรำงบินของท่ำอำกำศยำนเป็นส ำคัญเท่ำนั น  

- กรณีที ท่ำนเป็นอิสลำม ไม่ทำนเนื อสัตว์ หรือ แพ้อำหำรบำงประเภท กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำที เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงน้อย 7 วันก่อน

กำรเดินทำง หรือตั งแต่ที ท่ำนเริ มจองทัวร์  

- กรณีที โปรแกรมมีที พัก ทำงบริษัทจะจัดที นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทำงบริษัทไม่มีนโยบำยจัดคู่นอนให้กับลูกค้ำ

ที ไม่รู้จักกันมำก่อน เช่น กรณีที ท่ำนเดินทำง 1 ท่ำน จ ำเป็นต้องช ำระค่ำห้องพักเดี ยวตำมที ระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หำกเกิดสิ งของสูญหำยระหว่ำงกำรเดินทำง ไม่ว่ำกรณีใดๆก็ตำม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมจริง กรณีท่ำนลืมสิ งของไว้ที โรงแรมและจ ำเป็นต้องส่งมำยังจุดหมำยปลำยทำงตำมที 

ท่ำนต้องกำร  

- รำยกำรนี เป็นเพียงข้อเสนอที ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครั งหนึ ง ร้ำนอำหำรที ระบุในโปรแกรมอำจจะมีกำร

เปลี ยนแปลงเนื องจำกร้ำนอำหำรปิดท ำกำรชั วครำว หรือ กรณีที โปรแกรมมีที พัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี ยนแปลง

โรงแรม กรณีที โรงแรมอำจจะมีปัญหำไม่สำมำรถเข้ำพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  

 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 



 


