TPNAN01 ซุปตาร์…ฮักหม๊ดไจ๋

น่าน บ่อเกลือ สะปั น ปั ว 4 วัน 2 คืน
ซุปตาร์... ฮักหม๊ดไจ๋
กาหนดเดินทาง มีนาคม – มิถนุ ายน 2564

วันที่

รายละเอียดการเดิ นทาง

เช้า

เที่ยง เย็น

TPNAN01 ซุปตาร์…ฮักหม๊ดไจ๋
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ปั ม้ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.น่ าน
จ.น่ าน - พระธาตุแช่แห้ง - สุดกองดี คาเฟ่ – วัดพระธาตุเขาน้อย – ซุม้ ลีลา
วดี วัดภูมนิ ทร์ – วัดศรีพนั ต้น – วัดมิง่ เมือง - ถนนคนเดินน่ าน
บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้ า 1081 – บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปั น
จุดชมวิวภูคา1715 อาเภอปั ว – ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ – วัดภูเก็ต –วัดศรีมงคล
จ.น่ าน - จ. แพร่ – วัดพระธาตุซ่อแฮ – บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ
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04 - 07 มีนาคม 2564

ราคาผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง
(ไม่มีราคาเด็ก)
5,888.-

11 – 14 มีนาคม 2564

5,888.-

1,500.-

9

18 – 21 มีนาคม 2564

5,888.-

1,500.-

9

25 – 28 มีนาคม 2564

5,488.-

1,500.-

9

01 – 04 เมษายน 2564

5,888.-

1,500.-

9

08 – 11 เมษายน 2564

5,888.-

1,500.-

9

22 – 25 เมษายน 2564

5,888.-

1,500.-

9

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2564

5,988.-

1,500.-

06 - 09 พฤษภาคม 2564

5,888.-

1,500.-

9

13 - 16 พฤษภาคม 2564

5,888.-

1,500.-

9

20 - 23 พฤษภาคม 2564

5,888.-

1,500.-

9

27 - 30 พฤษภาคม 2564

5,888.-

1,500.-

9

03 – 06 มิ ถนุ ายน 2564

5,888.-

1,500.-

9

10 – 13 มิ ถนุ ายน 2564

5,888.-

1,500.-

9

17 – 20 มิ ถนุ ายน 2564

5,888.-

1,500.-

9

24 – 27 มิ ถนุ ายน 2564

5,888.-

1,500.-

9

วันเดิ นทาง

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ ม)

จานวนที่นัง่

1,500.-

9

วันแรงงานและวันหยุดชดเชยแรงงาน

9

TPNAN01 ซุปตาร์…ฮักหม๊ดไจ๋

วันแรก
21.00 น.

22.00 น.
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ปัม้ ปตท.ดิ นแดง-วิ ภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.น่ าน
พร้อมกันทีจ่ ุดนัดพบ ณ ปัม้ ปตท.ดิ นแดง-วิ ภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าทีท่ าง
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน (ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริ การตลอดการเดิ นทาง)
**กรุณาเผือ่ เวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนือ่ งจากรถออกเดินทางตามเวลา หากท่าน มา
ไม่ทนั เวลานัดหมาย ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
นาท่านออกเดินทางสู่ จ.น่ าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้าตามความเหมาะสมของเส้นทาง (6 ท่านขึ้นไป คอนเฟิ ร์ม เดิ นทาง)
จ.น่ าน - พระธาตุแช่แห้ง - สุดกองดี คาเฟ่ – วัดพระธาตุเขาน้ อย – ซุ้มลีลาวดี
วัดภูมินทร์ – วัดศรีพนั ต้น – วัดมิ่ งเมือง - ถนนคนเดิ นน่ าน
 บริ การอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร มือ้ ที่ 1
นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่ แห้ ง เป็ นพระธาตุค่บู า้ นคู่เมือง
ของชาวน่ า น สัน นิ ษ ฐานว่ า มี อายุร าว 600 ปี เป็ น สถานที่
บรรจุพระบรมสารริกธาตุทไ่ี ด้มาจากสมัยสุโขทัย องค์พระธาตุ
บุดว้ ยทองเหลืองหมดทัง้ องค์ เป็ นศิลปะการก่อสร้างทีม่ คี วาม
วิจติ รงดงามมาก มีความเชื่อกันว่าผู้ท่ไี ด้มาสักการะองค์พระ
ธาตุแช่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนัน้ จะทาได้รบั อานิสงค์อ ย่างแรงกล้า ทา
ให้ชวี ติ อยูด่ ี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าทีก่ ารงานเจริญก้าวหน้า เป็ นต้น
นาท่านเดินทางสู่ สุดกองดีคาเฟ่ เป็ นคาเฟ่ ริมน้ าน่ าน อยู่ใน
ตัว เมือ งน่ า นสามารถ จิบ ชา กาแฟ เติ ม ความหวานได้
นอกจากนี้ ย ัง มีเ มนู อ าหารก็ม ีใ ห้เ ลือ กสรรมากมาย พร้อ ม
ธรรมชาติรอบด้าน ที่สวยงาม อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่ม
หรือถ่ายรูปเช็คอินสวยๆตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ วัดพระธาตุเขาน้ อย แลนด์มาร์คสาคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่ าน เป็ นวัดราษฎร์
องค์พระธาตุตงั ้ อยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึง่ อยู่ดา้ น ตะวันตกของ
ตัวเมืองน่ าน สร้างในสมัยเจ้าปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 มีองค์พระ
พุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรศี รีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์
ใหญ่ตงั ้ สง่างามอยูบ่ นยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 2
น าท่ า นเดิน ทาง ซุ้มลี ลาวดี เรีย งกัน เป็ น แนวยาว ให้ท่ า นได้
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ถือเป็ นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาด จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็ นวัดหลวง
เก่ า แก่ มีอ ายุก ว่ า 400 ปี ความสวยที่แ ปลกกว่ า วัด อื่น ของวัด
ภู ม ิน ทร์ คือ เป็ นพระอุ โ บสถและพระวิห ารสร้า งเป็ นอาคารหลัง เดีย วกัน เป็ นทรงจัตุ ร มุ ข
สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคาร
เดียวกัน ในส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหรือที่เรียกกันว่า ฮูปแต้ม ซึ่งเขียนขึน้ ในช่วงที่วดั
ภูมนิ ทร์ได้รบั การบูรณะครัง้ ใหญ่ สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมือ่
พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) และใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี
ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ที่ได้รบั ฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก
อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์เมืองน่ าน ได้แต่งคากลอน
อันสุดแสนโรแมนติกเป็ นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถ้อยคากระซิบ
ของปู่ ม่านย่าม่าน อิสระให้ท่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังสี
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เย็น

ที่พกั
วันที่สาม
เช้า

ฝุ่ น เล่าเรื่องชาดก ตานานพื้นบ้าน และความเป็ นอยู่ของชาวน่ านในอดีต เสมือนเป็ นการบันทึก
เรื่องราวของจังหวัดน่ าน ผ่านงานจิตรกรรม ลงบนผนังสีฝนุ่ และบริเวณรอบๆวัดภูมนิ ทร์ มีของที่
ระลึก ขนมไทย สินค้าพืน้ บ้านจาหน่ายมากมา
นาท่านเดินทางไปสักการะเสริมความเป็ นสิรมิ งคลที่ วัดศรีพนั ต้น ตัง้ อยู่ท่ี ถนนเจ้าฟ้ า ตาบลใน
เวียง อาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่ าน สร้างโดย
พญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่ าน แห่งราชวงศ์ภูค า (ครอง
นครน่ าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชื่อ วัดตรงกับนาม
ผูส้ ร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพนั ต้น (คาว่า
สลี หมายถึง ต้นโพธิ ์) ภายในวัดมีวหิ ารที่สวยงาม ตัง้ เด่น
เป็ นสง่ามีสที องระยิบระยับ เป็ นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่ านทีม่ ี
จิตรกรรมปูนปั ้นทีส่ วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้ า
บันได หน้ าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมี
ชีวติ ชีวา ซึง่ ปั น้ แต่งโดยช่าง ชาวน่ านชื่อ นายอนุ รกั ษ์ สมศักดิ ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้ม ี
การเขียนภาพลายเส้นประวัตขิ องพระพุทธเจ้า และประวัติ การกาเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่ าน
เป็ นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่
นาท่านเดินทางสู่ วัดมิ่ งเมือง ตัง้ อยู่ท่ถี นนสุรยิ พงศ์ เป็ นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัด
น่าน ประวัตขิ องวัดมิง่ เมือง คือ เดิมเป็ นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองทีเ่ ป็ นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ
พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครอง
นครน่ านสถาปนาวัดใหม่ ตัง้ ชื่อว่า วัดมิง่ เมือง ตามชื่อที่เรียก
เสาหลักเมืองว่า เสามิง่ เมือง ต่อมาปี 2527ได้มกี ารรือ้ ถอนและ
สร้างอุโบสถหลังใหม่เป็ นแบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปั จจุบนั
จุดเด่นสาคัญของวัดแห่งนี้ คือลายปูนปั ้นทีผ่ นังด้านนอกอุโบสถ
ออกแบบโดยช่างฝีมอื จากเชียงแสน ประณีต งดงามมาก
อิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิ นน่ านเมื องเก่ า ถนนคน
เดินเมืองน่ าน แห่งนี้ตงั ้ อยู่ขา้ งๆ วัดภูมนิ ทร์ เปิ ดทุ กศุกร์อาทิต ย์ ตัง้ แต่ 17.00 – 22.00 น. มีข องกิ น ของอร่ อ ย
พื้น เมือ งจ านวนมาก ขอแนะน า คือ ข้า วซอยไก่ และ
ขนมจีนน้าเงีย้ วจ้า ต้นตาหรับจากทีน่ ่ี
โรงแรมที่พกั น้าทองน่ าน หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้ า 1081 – บ่อเกลือสิ นเธาว์ – จุดชมวิ วบ้านสะปัน - จุดชมวิ วภูคา1715
อาเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต –วัดศรีมงคล(วัดก๋ง)
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั มื้อที่ 3
นาท่านเดินทางสู่ อ าเภอบ่อ เกลือ เป็ นอ าเภอเล็ก ๆ ของจังหวัดน่ านอยู่ห่างจากตัว เมือ งน่ าน
ประมาณ 80 กิโลเมตร เป็ นสถานที่ท่มี ปี ระวัติศาสตร์ยาวนาน
โดยมีสถานที่สาคัญคือ บ่อเกลือสิ นเธาว์ ซึ่งชาวบ้านยังคงทา
แบบดัง้ เดิมมาจนถึงปั จจุบนั
อีกทัง้ ในพืน้ ทีอ่ าเภอบ่อเกลือ
ชาวบ้านก็ยงั คงใช้ชวี ติ เรียบ
ง่าย มีลาน้ ามางไหลผ่าน พร้อมทัง้ โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แต่
เนื่องจากเส้นทางเป็ นหุบเขาสลับทับซ้อนกันหลายลูก อาจใช้
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เที่ยง

เย็น
ที่พกั

เวลาในการเดินทางนานถึง 2ชัวโมง
่
ระหว่างทางจะได้พบกับ ถนนลอยฟ้ า ถนนหลวงหมายเลข
1081 เส้นทางจากเมืองน่ าน มุ่งหน้าสู่อาเภอบ่อเกลือ ระหว่าง
การเดินทาง ท่านจะได้สมั ผัสกับความรูส้ กึ เหมือนกาลังนัง่ รถ
อยู่บนถนนลอยฟ้ า ทีถ่ ูกล้อ มลอบด้วยภูเขา ท่ามกลางป่ าใหญ่
และไอหมอก เดินทางถึง บ่อเกลือ สิ นเธาว์ เดิมทีบ่อเกลือมี
ชื่อว่า “เมืองบ่อ” มีเรือ่ งเล่าสืบต่อกันมาว่า ในอดีตกาลเมืองบ่อ
แห่งนี้เป็ นชุมชนขนาดใหญ่และภายในพื้นที่รอบๆ นี้เคยมีบ่อ
น้ าเกลือสินเธาว์มากถึง 9 บ่อด้วยกัน ถูกขนานนามว่าเป็ นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะได้เห็น
กระบวนการทาเกลือของของคนพื้นเมือง สาหรับนักสะสม ที่น่ีก็มผี ลิตภัณฑ์พ้นื เมืองให้เลือกซือ้
มากมาย จากนัน้ ไปถ่ายรูปเช็คอินที่ จุดชมวิ วบ้านสะปั น อยู่ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9
กิโลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่ า และขุนเขา มีลาธารไหลผ่านตลอดสาย ซึง่ จุด
ชมวิวจะอยูบ่ ริเวณหน้าวัดบ้านสะปั น เมือ่ มองจากมุมสูง จะเห็นเป็ นวิวหมู่บา้ น ถูกโอบล้อมด้วยทุ่ง
นา กลางหุบเขา ทัศนียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 4
นาท่านแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิ ว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนน
สายนี้ ยิง่ ถ้าไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนต้นหนาวจะได้เห็นหมอกหนาสวยสุดตา นาท่านเดินทางสู่
อาเภอปั ว เมืองแห่งทุ่งนากลางหุบเขา แลนด์มาร์คทีต่ อ้ งมา
นาท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ไฮไลท์ท่พี ลาดไม่ได้เมื่อมาถึงอาเภอปั ว ดื่มกาแฟ แล
บรรยากาศนาข้าว ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทลื้อดัง้ เดิม นาท่านเสริมสิรมิ งคลที่ วัดภูเก็ต วัด
ตัง้ อยู่ในหมู่บ้านเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา ซึ่งชาวเหนือจะ
เรียกเขาว่า “ดอย หรือ ภู” ส่งผลให้วดั แห่งนี้มชี ่อื ว่าภูเก็ต โดย
ตัง้ ชื่อตามภูมทิ ต่ี งั ้ อยู่ ไฮไลท์ของวัดนี้อยู่ทล่ี านของโบสถ์ เมื่อ
มองออกไป จะเห็นเป็ นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบล้อมโดยทิวเขา
น้อยใหญ่ จากนัน้ เดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็ นวัดเก่าแก่
ทีไ่ ด้รบั พระราชทานวิสุงคามสีมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆ์
ทีม่ ชี ่อื ทีส่ ุดของวัดนี้คอื หลวงปู่ ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึง่ มีทศั นียภาพทีง่ ดงาม มองเห็นทุ่งนา
เขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จดั ทาเป็ น
ซุม้ และจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด ภายในวัดมีสงิ่ ทีน่ ่ าสนใจ ทัง้ วิหารหลวงทีม่ ภี าพจิตรกรรมฝา
ผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกร
ชาวน่ า นเชื้อ สายไทลื้อ ซึ่ง วาดภาพจิต รกรรมฝาผนั ง ที่ว ัด
ภูม ิน ทร์แ ละวัด หนองบัว ของจัง หวัดน่ า น รวมถึง พิพิธ ภัณฑ์
มงคลธรรมรังสี ซึง่ รวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม บรรยากาศ
โดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรกั ษ์ของเก่าแก่
ในอดีต ด้านหน้ายังเป็ นที่ตงั ้ ของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะ
เก่า ภายในบ้านมีขา้ วของเครือ่ งใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้
 บริ การอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 5
โรงแรมที่พกั ฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
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วันที่สี่

จ.น่ าน - จ. แพร่ – วัดพระธาตุซ่อแฮ – บ้านเทียนหอม อุตรดิ ตถ์ - กรุงเทพฯ

เช้า

 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั มื้อที่ 6
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ เพื่อให้ท่านสักการะขอพร ณ
วัด พระธาตุ ช่ อ แฮ พระธาตุ ป ระจ าปี ข าล (ปี เ สือ ) อีก หนึ่ ง
สถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ซึง่ เป็ นวัดเก่าแก่ คู่บา้ น คู่เมือง ของชาวแพร่
เดินขึน้ บันไดไป จะได้พบกับความงดงามขององค์พระธาตุ สูง
ถึง 33 เมตร ตัง้ ประทับตระการตาอยู่กลางฐานบัวคว่า วัดพระ
ธาตุแห่งนี้มสี นิ ค้าพืน้ เมืองจาหน่ายมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับ ระหว่างทางผ่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ นาท่านแวะ บ้านเที ยน
หอม แนะนาให้ท่านลองชิมขนมเค้กรสส้ม รสอร่อย สามารถซือ้ กลับไปเป็ นของฝากได้ นอกจาก
ขนมทานเล่น ยังมีสนิ ค้าเครือ่ งหนังให้ท่านได้เลือกซือ้ ตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะ
เข้าห้องน้าตามความเหมาะสมของเส้นทาง
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

เที่ยง
22.00 น.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ : บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง และเหตุสดุ วิ สยั ต่างๆ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดิ นทางเป็ นสาคัญ
มาตรการดูแลป้ องกันการติ ดเชื้อโควิ ด-19 ของเรา
 ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเดินทาง
 ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ ภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 การจัดโต๊ะอาหารเป็ นไปตามนโยบายของรัฐ
 มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ ***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
โปรดตรวจสอบ บัตรประชาชน: จะต้องไม่หมดอายุ
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่ารถตูป้ รับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ
 ทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 บริการน้าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
 มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
 ค่าเบีย้ ประกัน อุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ
คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่ วย หรือ โรคประจาตัว ) กรณีเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี )
× ชาวต่างชาติ ชาระเพิม่ ท่านละ 700 บาท
× ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %
เงื่อนไขการจอง
มัดจาท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผูจ้ ดั มีสทิ ธิยกเลิก
การจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิ ก และคืนค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจาร้านอาหาร และค่าใช้จา่ ยจาเป็ นอื่นๆ
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หมายเหตุ :
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดิ นทางกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้ อยกว่า 6 ท่าน
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รบั ผิ ดชอบใดๆทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่
ว่ ากรณี ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลื มสิ่ งของไว้ ที่
โรงแรมและจาเป็ นต้ องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
- เมื่อท่ านตกลงช าระเงิ นค่ าทัวร์ท งั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่ างๆ ทัง้ หมด
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่ านัน้
- สภาพการจราจรในช่วงวันเดิ นทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิ ตย์ รถอาจจะติ ด อาจทา
ให้ เวลาในการท่ องเที่ ยวแต่ ละสถานที่ น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดิ นทางในบางครัง้ ที่ ต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
- เมื่อท่ านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่ านงดใช้ บริ การใดบริ การหนึ่ ง หรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริ การคืนได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้ น
- หลังจากท่ านชาระค่ าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดิ นทางให้ท่านอย่างน้ อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดิ นทาง
- กรณี ที่ โปรแกรมมี ที่ พ กั ทางบริ ษัทจะจัดที่ นอนเป็ นลักษณะ 2 เตี ยงหรื อ 3 เตี ยง ทางบริ ษัทไม่ มี
นโยบายจัดคู่นอนให้ กบั ลูกค้ าที่ ไม่ร้จู กั กันมาก่อน เช่ น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่ าน จาเป็ นต้ องชาระ
ค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ ระบุ

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936
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