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เดินทางถึง จ.นา่น เยือนดินแดนแห่งขุนเขาแสนโรแมนติก อบอวลด้วยกลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เหมาะกบัใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ในวันหยุดสดุๆ 

กรงุเทพฯ จดุนดัพบ  – นา่น 1 

- - - 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั 

ณ จดุนดัพบ ปัม๊น า้มันเอสโซ่ใกลก้บัเซน็ทรลับางนา 

โดยมทีมีงานใหก้ารตอ้นรบัและอา้นวยความสะดวก 

 

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ จดุนดัพบ   20.30 น.    เดนิทางถงึกรงุเทพฯ จดุนดัพบ    22.00 น. 
 

รถตูป้รบัอากาศ VIP รถใหม ่สะอาด ปลอดภยั มเีครื่องฟอกอากาศ ตดิตั งระบบGPS 

 20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.นา่น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชม.)  

 
นา่น – วดัมิง่เมอืง เสาพระหลกัเมอืง - วดัศรมีงคล - กาแฟบา้นไทลื อ – ตบูนาไทลื อ - กา้แพงเมอืงปวั – 

ถนนคนเดนิปวี 
2 

- L D 

เชา้ เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาการเดนิทาง อิสระรบัประทานอาหารเชา้ตามอธัยาศยั ณ จดุพกัรถ 

 

 

เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่า้ตามอธัยาศยั 

พกัที ่Keisei Miramare Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่า้ตามอธัยาศยั 

พกัที ่Keisei Miramare Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่า้ตามอธัยาศยั 

พกัที ่Keisei Miramare Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

สกัการะเสาพระหลกัเมอืง  
 

ณ วดัมิง่เมอืง 
ซึ่งได้รับการสถาปนาวัดใหม่ จากเดิมที่เป็นวัดร้างได้

บูรณะใหม่ในปี พ.ศ. 2527 เน่ืองจากทรุดโทรมเปน็อย่าง

มาก โดยตัวอาคารเป็นฝีมือของช่างพื นบ้านของเมือง

น่านและงานลวดลายปูนปั้นจากช่างเชียงแสน ภายในมี

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมา

ของเมืองน่านตั งแต่สมัยพญาภูคาเจ้าเมืองน่านองค์ปฐม 

บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดมิ่งเมือง เป็นที่ตั งของ

เสาพระหลักเมืองน่าน (เดิมเรียก เสามิ่งเมือง) ซึ่ง

ประดิษฐานอยู่ในศาลาจตุรมุขสีขาวที่มีลวดลายปูนปั้น

วิจิตรงดงาม มียอดพรหมสี่หน้าเป็นตัวอาคาร เสาหลัก

เมืองมีความสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะ

ลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักสวยงาม 
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วัดศรีมงคล ไหว้พระ ชมทุ่งนาเขียวขจีที่บ้านก๋ง วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2395  
พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี คือ หลวงปู่ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมองเห็นทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน 

บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟ มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิวทางวัดได้จัดท้าเป็นซุ้ มและจุดชมวิวให้

ถ่ายภาพหลายจุด บรรยากาศไทยๆให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่าน

เชื อสายไทลื อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสีซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม 

ตูบนาไทลื อ เป็นทั งที่พักโดยใช้ชื่อว่า ตูบนาไทลื อ ส่วนร้านกาแฟ
ตั งอยู่ติดกับที่พัก ชื่อว่าตูบนากาแฟ  ในบรรยากาศริมทุ่งนา สามารถ

มาพักผ่อนนอนตูบบนไทลื อ จิบกาแฟริมทุ่งนา  เดินเล่นบนสะพานไม้ไผ่ 

ให้อาหารปลา ทานข้าวแบบขันโตก แต่งตัวไทลื อถ่ายรูปสุดเก๋ 

กาแฟบ้านไทลื อ 
  

 

สุดยอดร้านกาแฟวิวทุ่งนาระดับต้านาน 
ที่น่ีเป็นส่วนหน่ึงของร้าน ล้าดวนผ้าทอ 

ร้านขายผ้าพื นบ้าน บรรยากาศสุดฟิน

ริมทุ่งนาสีเขียวขจี ถึงแม้จะเป็นร้าน

เล็กๆ แต่เมื่อผสมผสานการตกแต่งร้าน

สไตล์ชาวบ้าน บวกกับวิวของทุ่งนาแล้ว

ก็ท้าให้ ร้านกาแฟนี กลายเป็นร้านสุด

พิเศษส้าหรับคนรักธรรมชาติจริง ๆ 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูข้าวซอยอาหารพื นมือง(1) 
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เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3)  
 

เดินทางสู่ วัดภูเก็ต ตามจริงแล้ววัดภูเก็ต ตั งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมูบ้านเกต็ แต่ด้วยวัดตั งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั งชื่อ

ว่า "วัดภูเกต็" หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภูหรือดอย วัดภูเก็ตเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนาที่

กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ นที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง ด้านล่างวัดมีแม่น ้าไหลผ่าน ภายในวัดมี

อุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านาเคารพนับถือ 

ก้าแพงเมอืงปวั สญัลกัษณเ์มอืงเกา่กวา่ 700 ป ีของเวียงวรนคร (เมืองพลัว) กา้แพงเมอืงเก่าอยู่ใกลก้ับวัดพระธาตุเบ็งสกัดเป็นอีกจุดที่เหมาะแก่

การไปถ่ายรูปที่ไม่อยากใหพ้ลาด และอีกหน่ึงไฮไลทท์ี่ต้องไปเยอืนก็คือ... ถนนคนเดนิปวี หรือ “เตียวกาดแลงเมอืงปวั” เรียกว่าเป็นสีสันยามเย็นของปัวเลย
ทีเดียว ที่น่ีมทีั งอาหารพื นบ้าน ดนตรีพื นเมือง การแสดงมะเก่า (ร้าวงมะเก่า และ เต้นบาสโลบ) อิสระให้ท่านเดินเล่น พักผอ่น เลือกซื อของกินของฝากตามอธัยาศัยไป

กับบรรยากาศสบายๆทีม่าพร้อมความสวยงามของวัฒนธรรมไทยลา้นนา 

พกัที ่ฮกัปัว โฮเทล หรอืเทยีบเท่า 
ค่้า... บริการอาหารค้่า เมนอูาหารเชต็(2) 

 

วดัภเูกต็ - ถนนลอยฟา้ – หมูบ่า้นสะปนั - บอ่เกลอืโบราณ - วดัภมูนิทร ์- ถนนคนเดนิเมอืงนา่น   3 

B L -

* 
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สัมผัสไอหมอกหน้าฝน ”ถนนลอยฟา้” ตั งอยู่ที่ 1256 ต้าบลภูคา อ้าเภอปัว เป็นถนนที่สวยที่สุดอีกที่หน่ึงในประเทศไทย ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันแสน

สงบ พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มอิ่มตลอดทั งเส้นทาง น้าท่านมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านสะปัน ชุมชนสงบ โอบล้อมด้วยขุนเขา หมู่บ้านนี ตั งอยู่ในอ้าเภอบ่อ

เกลือ เป็นชุมชนเล็กๆแสนสงบที่ตั งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีล้าธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูท้านา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีก

ด้วย เหมาะอย่างย่ิงส้าหรับมาพักผ่อนปล่อยชีวิตให้เดินไปอย่างช้าๆ 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารเช็ต(4)
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วดัภูมนิทร์ ตา้นานภาพ เสยีงกระซบิรกับนัลอืโลก” 
   

วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” เป็นวัดหลวงตั งอยู่ในเขตพระนคร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2139 ต่อมาอีกประมาณ 300 ปี มีการบูรณะครั งใหญ่ในสมัยเจ้า

อนันตวรฤทธิ์เดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) ใช้เวลาซ่อมแซมนานถึง 7 ปี ความสวยแปลกของวัดภูมินทร์ ที่เป็นหน่ึงเดียว คือ  เป็นวัดที่สร้างทรง

จัตุรมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่  2 ตัว แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางล้าตัว  ตรงใจกลางพระอุโบสถจัตุรมุข ประดิษฐาน

พระพุทธรูปขนาดใหญ่  4 องค์ หันพรพักตร์ออกด้านประตูทั งสี่ทิศหันเบื องปฤษฏาค์ชนกัน ประดับน่ังบนฐานซุกชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย อีกจุดหน่ึงที่น่าใจ

และควรชี ชวนกันไปชมคือ จิตรกรรมฝาผนังหรือ “ฮูบแต้ม” ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 เร่ือง ได้แก่ พุทธชาดก ต้านานพื นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต 

ตลอดผนังทั ง 4 ด้าน วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั งใหญ่สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ. 2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) ใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี ถ้า

พิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั น มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ เช่น ภาพของ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นค้าเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื อในสมัย

โบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื ออย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่นี มีความประณีตมาก และได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็น

เยี่ยมของวัดภูมินทร์ มีการใช้สีแดง ฟ้าด้า น ้าตาลเข้มเป็นปื้นใหญ่ๆคล้ายภาพสมัยใหม่ 

บ่อเกลอืโบราณ 

อศัจรรย์เกลอืภูเขาหนึง่เดียวในโลก 

แหล่งเกลือสินเธาว์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน อายุเก่าแก่

กว่า 800 ปี ที่ชาวบ้านยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการท้า

เกลือโบราณเอาไว้ด้วยวิธีการ “ต้ม” โดยจะตักน ้าเกลือขึ น

จากบ่อมาพักไว้ในภาชนะขนาดใหญ่ แล้วต้มในกระทะ

ประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้น ้าค่อยๆระเหยไปจนเกลือตก

ผลึก จากนั นตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้เหนือกระทะเพือ่ให้

สะเด็ดน ้า จนน ้าในกระทะใกล้แห้งหมด จึงตักน ้าเกลือจาก

บ่อมาใส่ลงไปใหม่ ท้าแบบนี ซ ้าไปมาเร่ือยๆ แต่เน่ืองจาก

เป็นเกลือสินเธาว์จึงไม่มีสารไอโอดีนเหมือนกับเกลือสมุทร 

จึงต้องเติมสารไอโอดีนเสียก่อนถึงจะบริโภคได้ดี 
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เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5)  
 

สโลว์ไลฟ์ชิลๆ เที่ยวน่านแบบเนิบๆ ”ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน” ตั งอยู่

ข้างๆวัดภูมินทร์ จุดเร่ิมต้นจะอยู่บริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช้างค ้า บนถนนผากองระหว่างลาน

ข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ ที่น่ีมีของขายที่น่าสนใจ

มากมาย ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกที่ท้าให้นึกถึงเมืองน่าน เช่นรูปภาพปู่ม่านย่าม่าน (กระซิปรัก), 

เสื อยืดลายต่างๆ ของแฮนด์เมดต่างๆรวมไปถึงของอร่อยของเมืองน่านที่น่าลองชิมทั งนั นเลย 

นอกจากนั น ยังมีการจัดแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจาก สถาบันการศึกษาท้องถิ่นต่างๆ 

เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะของท้องถิ่นให้คงอยู่ 

ซุ้มลลีาวด ี

อีกจุดเช็คอินของน่านที่ไม่ควรพลาด ซุ้ม

ลีลาวดี นี ตั งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติน่าน อยู่ใกล้ๆกับ ข่วงเมืองน่าน

หรือวัดภูมินทร์น่ันเอง ซุ้มลีลาวดีที่ต้นโค้ง

งอเข้าหากันเหมือนอุโมงค์ดอกไม้ และมี

สนามหญ้ากว้างๆให้เดินเล่น อิสระให้ท่านได้

ถ่ายภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ซุม้ลลีาวด ี– วดัศรพีนัตน้ - จดุชมววิพระธาตเุขานอ้ย – แพร ่– ตลาดสด100ป ี- กรงุเทพฯ 4 

B - - 

ค่้า เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนชว่งเวลาแหง่ความสขุ  

อิสระรบัประทานอาหารค่า้ตามอธัยาศยั  

ณ ถนนคนเดนิเมอืงนา่น   

 พกัที ่โรงแรมน า้ทองนา่น หรอืเทยีบเทา่ 
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ชมความงามอุโบสถสีทอง... วัดศรีพนัต้น สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้างคือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลพีนัตน้ 

(ค้าว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ว วัดศรี พันต้นได้รับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงามตั งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหน่ึงในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้ นที่สวยงามโดยเฉพาะ

พญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหาร วัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่างชาวน่านชื่อ นาย

อนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการก้าเนิดเมืองน่าน โดยช่างชาวน่านเป็นภาพ เขียน

ลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง จากนั นเดินทางสู่ จุดชมวิวพระธาตุเขานอ้ย จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งวิวล้านนาตะวันออก มี
ความสูงจากระดับน ้าทะเล ประมาณ 250 เมตร หน้าวัดเป็นทางขึ นเป็นบันไดนาค 303 ขั น เมื่อขึ นไปยืนบนยอดเขาจะมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองน่านได้อย่างชัดเจน 

สร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ในส่วนขององค์พระธาตุโดยตลอด จนกระทั่งมีการบูรณะครั งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุ

ริยพงษ์ผริเดชฯโดยช่างชาวพมา่ และได้ท้าการขึ นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อป ีพ.ศ. 2523 ด้วยความเป็นวัดที่อยู่บนเขาสูง จุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่ตรงลานปนู 

พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือพระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 ถือเป็นจุดเดียวที่มองเห็นเมืองน่านจากมุมสูง จุดนี ยังแสดงให้

เห็นถึงลักษณะการตั งเมืองของภาคเหนือที่มักเลือกท้าเลที่ตั งบนที่ราบลุ่มและหุบเขา วัดพระธาตุเขาน้อยเป็นปูชนียสถานที่ ส้าคัญและเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของ จ.น่าน 

สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง 

เดินทางสู่ จ.แพร ่เมืองล้านนาเก่าแก่ที่มากไปด้วยเร่ืองราวแห่งประวัติศาสตร์อันยาว เมื่อเข้ามาถึง
ตัวเมืองแพร่จะได้พบกับบรรยากาศของบ้านเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้าคาเฟ่ที่เรียงรายอยู่ริมถนน อีกทั งยัง

ได้ตระการตากับวัดวาอารามที่งดงาม ทั งนี เมืองแพร่นั นไม่ขาดในเร่ืองของธรรมชาติที่สวยงามและ

บริสุทธิ์ ท้าให้เป็นอีกหน่ึงจังหวัดทางภาคเหนือที่คู่ควรแห่งการแวะเวียนมาเที่ยวสัมผัส  

อิสระช้อปปิ้งและเลือกซื อของฝากที่ ตลาดสด100ปี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "กาดห้วยออ้" 
เป็นตลาดขายอาหารสด พืชผักผลไม้ กับข้าวพื นเมือง ขนมหวาน ของกินของฝากอีกมากมาย 

โดยเฉพาะท่านที่ต้องการหาของฝาก ที่น่ีเป็นแหล่งรวมของฝากจ้าพวกใส้อั่ว แคบหมู น ้าพริกต่างๆ 

หลากหลายเจ้าให้ได้เลือกซื อหากัน  

 เทีย่ง เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาการเดนิทาง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดสด100ป ี
 

เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุ อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่า้ตามอธัยาศยั 
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อตัราคา่บริการ 

กา้หนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

อณุหภมูเิฉลีย่ 

สงูสดุ - ต่า้สดุ 

29 ตลุาคม – 01 พฤศจิกายน 2563 4,777 2,500 33℃ - 22℃ 

05 – 08 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 33℃ - 22℃ 

12 – 15 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

19 – 22 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

26 – 29 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

04 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัเฉลมิ ร.9) 

5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

05 – 08 ธนัวาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัเฉลมิ ร.9) 

5,777 2,500 30℃ - 19℃ 

09 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 

5,777 2,500 30℃ - 19℃ 

10 – 13 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 

5,777 2,500 30℃ - 19℃ 

17 – 20 ธนัวาคม 2563 5,777 2,500 29℃ - 16℃ 

24 – 27 ธนัวาคม 2563 5,777 2,500 29℃ - 16℃ 

 

การเดนิทางในแตล่ะครั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจา้นวน 4 ทา่นขึ นไป 

สมาชกิ 7 ทา่นขึ นไปสามารถกา้หนดวนัเดนิทางไดเ้อง 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัและไกดน์า้เทีย่ว 400 บาท /ทรปิ/ทา่น** 

**ไมม่รีาคาเดก็ คดิเปน็ราคาผูใ้หญท่กุกรณ*ี* 

 

หมายเหต ุ: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และรา้นอาหารตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพภมูอิากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ทั งนี บรษิทัฯ จะคา้นึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้สว่นใหญ่เปน็หลกั 

 

จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 

22.00 น. เดินทางกลบัถึง จดุนดัพบ ปัม๊น ้ามนัเอสโซ่ใกลก้บัเซน็ทรลับางนา โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
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เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชา้เงนิระมดัจา้แล้ว หมายถงึทา่นยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 โปรดอา่นขอ้มลูรายการทวัรท์กุครั งกอ่นทา้การจอง หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นทา้การจอง 

 

เงือ่นไขการชา้ระเงนิและขอ้กา้หนดในการรบับรกิาร  

- ชา้ระเตม็จา้นวน หลงัการจองภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มสา้เนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึ นของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทัฯ เชน่  

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การเมอืง อบุตัเิหต ุความเจบ็ปว่ย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธปิระโยชนขอ์งทา่นทีจ่องทวัรไ์วแ้ลว้ แตไ่มช่า้ระเงนิภายในระยะเวลาทีก่า้หนด 

- มคัคเุทศก ์หรอืพนกังานตวัแทนของทางบรษิทัฯ ไมม่อีา้นาจในการใหค้า้สญัญาใดๆแทนบรษิทัฯ และไมร่บัฝากสิง่ของใดๆ ทั งสิ น 

 

เงือ่นไขการยกเลิก หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

- เมือ่ทา่นชา้ระคา่ทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดต้กลง รบัทราบยอมรบัเงือ่นไขทั งหมดแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณี แตส่ามารถ เปลีย่น ผู้

เดนิทางได ้โดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวนันา้เทีย่ว หรอื เลือ่น การเดนิทางโดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนักอ่นวนันา้เทีย่ว  

(ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม) 

 

บรษิัทฯ ขอความรว่มมอืตามมาตรการความปลอดภยั 

- ขออนญุาต รบกวนผูร้ว่มเดนิทางสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

- ขออนญุาต ตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย การขึ น-ลง รถทกุครั ง 

- ขออนญุาต งดรบัประทานอาหาร - ขนม ทกุชนดิบนรถ 

 

อัตราค่าบรกิารนี รวม  

- คา่ทีพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 

อัตราค่าบรกิารนี ไม่รวม  

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ มนิบิารใ์นห้อง คา่โทรศพัท ์คา่อนิเตอรเ์นต็  

- คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษนี า้มนัทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 

- คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

- ชาวตา่งชาตติอ้งชา้ระพิม่ 500 บาท/ทา่น 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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