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 สกัการะพระธาตแุช่แหง้ แอบไปกระซิบบอกรกั ณ วดัภมิูนทร ์

 แหลง่โอโซนชั้นดี ตอ้งที่สะปัน  

 พรอ้มไปหยุดเวลาชมวิวทิวทศันธ์รรมชาติที่สวยงาม ณ คาเฟ่หยุดเวลา 

 เดินทางโดยรถตู ้VIP 9 ทีน่ัง่ 

 

 



 

ก าหนดการเดินทาง: ธนัวาคม 63 - มีนาคม 64 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - จงัหวดัน่าน 

19.00 น. พรอ้มกนัท่ีจุดนัดพบ ณ ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้) โดยมีเจา้หน้าท่ีทาง

บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

20.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จ.น่าน ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชม.) ระหว่างทางใหท่้านพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง 

วนัสอง  พระธาตแุช่แหง้ - เสาหลกัเมือง ณ วดัม่ิงเมือง – วดัศรีพนัตน้ – วดัภูมินทร ์- อุโมงคลี์ลาวดี  

วดัพระธาตชุา้งค ้าวรวิหาร - รา้นเฮือนฮงัตอ่ กาแฟน่าน – วดัพระธาตุเขานอ้ย - ถนนคนเดิน 

06.30 น.  เดินทางถึง จงัหวัดน่าน แวะจุดพักรถเพ่ือใหท่้านไดท้ าธุระ

ส่วนตัว พรอ้มท่ีจะออกไปท่องเท่ียว จากน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ 
พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธำตุคู่บ้ำนคู่ เมืองของชำวน่ำน 
สนันิษฐำนว่ำม ีอำยรุำว 600 ปี เป็นสถำนทีบ่รรจุพระบรมสำรรกิ
ธำตุทีไ่ด้มำจำกสมยัสุโขทยั องค์พระธำตุบุดว้ยทองเหลอืงหมด
ทัง้องค ์เป็นศลิปะกำรก่อสรำ้งทีม่คีวำมวจิติรงดงำมมำก มคีวำม
เชื่อกนัว่ำผูท้ี่ได้มำสกักำระองค์พระธำตุแช่แหง้ หรอืชำวลำ้นนำ
จะเรยีกกนัว่ำ กำรชูธำตุ แล้วนัน้จะท ำได้รบั อำนิสงค์อย่ำงแรง
กลำ้ ท ำใหช้วีติอยู่ด ีมสีุข ปรำศจำกโรคภยัต่ำงๆ มำเบยีดเบยีน 
หน้ำทีก่ำรงำนเจรญิก้ำวหน้ำ เป็นต้น จากน้ันน าท่านไปสกัการะ
เสริมความเป็นสิริมงคลท่ี เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดม่ิงเมือง 

จุดเด่นส าคญัของวดัแห่งน้ี คือลายปูนป้ันท่ีผนังดา้นนอกอุโบสถ 

ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมากจากน้ัน

น าท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลท่ี วัดศรีพันตน้ 

ตั้งอยูท่ี่ ถนนเจา้ฟ้า ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน 

ดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สรา้งโดย

พญาพันตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนคร

น่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ช่ือวดัตรงกบันามผูส้รา้ง 

คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (ค าว่า สลี 

หมายถึง ตน้โพธ์ิ) ภายในวดัมีวิหารท่ีสวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามี

สีทองระยิบระยบั เป็นอีกวดัหน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมีจิตรกรรมปูน

ป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบนัได หน้าวิหาร

วัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงาม

มาก  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซ่ึงป้ันแต่งโดยช่าง ชาวน่านช่ือ นาย

อนุรกัษ์ สมศักด์ิ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารไดมี้การเขียน

ภาพลายเสน้ประวติัของพระพุทธเจา้ และประวัติ การก าเนิด 

เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสี

ธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอยา่งยิ่งจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัภูมินทร ์เดิมช่ือ วดัพรหมมินทร ์

เป็นวดัหลวงเก่าแก่ มีอายุกวา่ 400 ปี ความสวยท่ีแปลกกว่าวดัอ่ืนของวดัภูมินทร ์คือ เป็นพระอุโบสถ

และพระวิหารสรา้งเป็นอาคารหลงัเดียวกนั เป็นทรงจตุัรมุข สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์

เฉพาะ ท่ีรวมเอาโบสถ ์วิหาร และเจดีย ์ไวใ้นอาคารเดียวกนั ในส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหรือ



 

ท่ีเรียกกนัว่า ฮูปแตม้ ซ่ึงเขียนขึ้ นในช่วงท่ีวดัภูมินทรไ์ดร้บัการบูรณะครั้งใหญ่ สมยัเจา้อนันตวรฤทธิ

เดชเมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมยัรชักาลท่ี 4) และใชเ้วลาซ่อม

นานถึง 7 ปี ภาพปู่ มา่นยา่มา่น ท่ีไดร้บั 

  ฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารย์สมเจตน์ วิมล

เกษม ปราชญ์เมืองน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอนัสุดแสนโรแมนติก

เป็นภาษาเหนือเพ่ือบรรยายถอ้ยค ากระซิบของปู่ ม่านย่าม่าน 

อิสระใหท่้านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น เล่าเร่ืองชาดก 

ต านานพ้ืนบา้น และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือน

เป็นการบนัทึกเร่ืองราวของจงัหวดัน่าน ผ่านงานจิตรกรรม ลง

บนผนังสีฝุ่น และบริเวณรอบๆวดัภูมินทร์ มีของท่ีระลึก ขนม

ไทย สินคา้พ้ืนบา้นจ าหน่ายมากมา จากน้ันน าท่านเดินทาง 

อุโมงคลี์ลาวดี ซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้ลัน่ทมอยู่บริเวณดา้นหน้า

พิพิธภัณฑแ์ห่งชาติน่านท่ีขึ้ นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายก่ิงกา้น

โคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไมย้ิ่งใหญ่อลงัการ ถือเป็นแลนด์

มารก์ส าคญั  ใหท่้านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกนั สามารถ

เดินเพลินๆ ชมวิวทิวทศัน์ตลอดสองฝ่ังขา้งทาง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นวนัดา ขา้วซอยไก่หรือหมู + ขนมหวาน 
จากน้ันน าท่านเขา้สู่ วัดพระธาตุชา้งค ้าวรวิหาร อยู่ตรงขา้ม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นท่ีประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุไวภ้ายใน นับเป็นปูชนียสถานส าคัญ เป็นเจดีย์ท่ี

ไดร้บัอิทธิพลทางดา้นศิลปะสุโขทยั ภายในวดัประดิษฐาน เจดีย์

ชา้งค ้าซ่ึงเป็นศิลปะสมยัสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 

20 รอบเจดีย์มีรูปป้ันช้างปูนป้ันเพียงคร่ึงตัว ประดับอยู่

โดยรอบ พระธาตุเจดียส์รา้ง ดว้ยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมจัตุรัสซอ้นกัน 3 ชั้น กวา้งดา้นละ 9 วา ฐานจากชั้น

แรกสูงถึงชั้นสองมีรูปชา้งค ้าอยู่ในลกัษณะ เหมือนฐาน รองรบั

ไวด้า้นละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ชา้งแต่ละตวัโผล่ส่วน

หัวลอย ออกมาคร่ึงตัวขาหน้าทั้งคู่ยื่นพน้ออกมาจาก เหล่ียม

ฐาน เหนือขึ้ นไปเป็นฐานปัทม ์(ฐานบัว) ซอ้นกัน 3 ชั้น และ

เป็น องค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆังท าเป็นฐานเขียง

รองรบั มาลยัลูกแกว้ ลดหลัน่กนัไปเป็นส่วนยอด ปัจจุบนัพระ

ธาตุเจดีย์ชา้งค ้าได้รับการบูรณะซ่อมแซม และหุน้ดว้ยแผ่น

ทองเหลืองทั้ งองค์มีความสวยงาม มาก  นอกจากน้ียังมี

พระพุทธรูปทองค า ปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี 

ซ่ึงเป็นทองค า 65 % สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬี ท า

เสริมเมื่อ พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท เจา้งัว่ฬารผาสุม เจา้ผู้

ครองนครน่านองค์ท่ี 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผูส้รา้งเมื่อวนั

พุธ เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทยั ประดิษฐาน

อยูท่ี่หอพระไตรปิฎกใหญ่ท่ีสุดในประเทศ จากน้ันน าท่านนัง่จิบ

ชากาแฟและพักผ่อน ณ รา้นเฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ซ่ึงเป็น

รา้นกาแฟท่ีรวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆของจงัหวดัน่าน

มาไวท่ี้น่ี เป็นรา้นท่ีมีขนาดใหญ่บรรยากาศดี มีมุมใหถ่้ายรูป ,

มุมใหนั้ง่ชิลๆเยอะ ใหท่้านสมัผสักบับรรยากาศสบายๆ ร่มร่ืน (ไม่รวมค่าอาหรและเคร่ืองด่ืม) จากน้ัน



 

น าท่านแวะซ้ือของฝาก รา้นผา้ไหมไทย ใหท่้านไดอิ้สระในการชอ้ปป้ิงผา้ไหม จากน้ันน าท่านสู่ วัด

พระธาตุเขานอ้ย แลนด์มารค์ส าคญัอีกหน่ึงแห่งของจงัหวดัน่าน  เป็นวดัราษฎร ์องคพ์ระธาตุตั้งอยู่

บนยอดดอยเขานอ้ย ซ่ึงอยู่ดา้น ตะวนัตกของตวัเมืองน่าน สรา้งในสมยัเจา้ปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 มี

องคพ์ระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองคใ์หญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอด

เขาอยา่งสวยสดงดงาม (ถา้เวลาเป็นใจ เราจะไดช้มพระอาทิตยต์กที่วดัน้ีดว้ยครบั) 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ถนนคนเดิน  
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า  สมัผสัวฒันธรรม
พื้นเมอืง ถนนคนเดนิเมอืงน่ำน แห่งนี้ตัง้อยู่ข้ำงๆ วดัภูมนิทร ์ 
เปิดทุกศุกร-์อำทติย ์ตัง้แต่ 17.00 – 22.00 น. มขีองกนิของ
อรอ่ยพืน้เมอืงจ ำนวนมำก  

  น าท่านเขา้สู่ที่พัก น่านกรีนเลควิว รีสอรท์ หรือระดับ

เทียบเท่ากนั (โรงแรมจะคอนเฟิรม์ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 5 วนั) 

วนัสาม  ถนนหมายเลข 3 – ถนนลอยฟ้า - บ่อเกลือ สินเธาว ์– จุดชมวิวบา้นสะปัน – คาเฟ่หยุดเวลา - 

จุดชมวิว 1715 – ต าหนักเจา้หลวงภูคา – วดัภูเก็ต - วดัศรีมงคล (ก๋ง) - ถนนคนเดิน 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม 
จากน้ันน าท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้า ปัว-

บ่อเกลือ-สนัติสุข เป็นอีกหน่ึงเสน้ทางท่ีสวยงาม และเป็นท่ีนิยม

ของนักท่องเท่ียวในการแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ระหว่างการ

เดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกนั ถนน
ลอยฟ้า เสน้ทำงจำกเมอืงน่ำน มุ่งหน้ำสู่อ ำเภอบ่อเกลอื ระหว่ำง
กำรเดนิทำง ท่ำนจะได้สมัผสักบัควำมรูส้กึ เหมอืนก ำลงันัง่รถอยู่
บนถนนลอยฟ้ำ ทีถู่กลอ้มลอบดว้ยภเูขำ ท่ำมกลำงป่ำใหญ่ และไอ
หมอก น าท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว ์ภูเขาโบราณ ซ่ึงเป็นอีก

หน่ึงไฮไลทข์องอ าเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลาง

หุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลือของของคนพ้ืนเมือง 

ส าหรบันักสะสม ท่ีน่ีก็มีผลิตภณัฑพ้ื์นเมืองใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ บ่อเกลือ วิว รีสอรท์ เมนูข้ึนช่ือ ไก่ทอดมะแขว่น 

 

 น าท่านสมัผัสบรรยากาศธรรมชาติท่ี จุดชมวิวบา้นสะปัน ตั้งอยู่ในอ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน  ห่าง

จากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมต  เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของ

ขุนเขา มีล าธารไหลผ่าน และในช่วงหนา้ฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจีไดอี้ก

ดว้ย เรียกไดว้่าหากแวะมาเท่ียวบ่อเกลือภูเขาขับรถเลยไปอีกเพียงไม่ก่ีนาทีก็จะถึงหมู่บา้นสะปัน 



 

เหมาะส าหรบัมาพกัผ่อน ปล่อยชีวิตใหเ้ดินไปอย่างชา้ ๆ จากน้ันน าท่านเขา้สู่ คาเฟ่หยุดเวลา ใครท่ี

ไดม้าท่ีน้ีแลว้จะตอ้งรอ้งขอหยุดเวลาไวเ้ลย เพราะท่ีน้ีเป็นสถานท่ีถ่ายรูปสวยงามอีกหน่ึงท่ีของบา้นสะ

ปันเลยท่ีเดียว (ไม่รวมค่าขนมและเครื่องดื่ม) จากน้ันน าท่านชม จุดชมวิว 1715 จุดแวะพกัชมวิวท่ี 

  สูงห่างจากระดบัน ้าทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึ้ นและพระอาทิตยต์กได ้โดยมีระยะทาง

ห่างจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร เสน้ทาง ปัว – บ่อเกลือ มองเห็นภูเขา

สลบัซบัซอ้น น าท่านแวะสกัการะเจา้หลวงพญาภูคาท่ี ต าหนักเจา้หลวงภูคา ผูซ่ึ้งก่อตั้ง และรวบรวม

เมืองน่านไวด้ว้ยกนั น าท่านเสริมสิริมงคลท่ี วัดภูเก็ต วดัตั้งอยู่ในหมู่บา้นเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา 

ซ่ึงชาวเหนือจะเรียกเขาว่า “ดอย หรือ ภู” ส่งผลใหว้ดัแห่งน้ีมีช่ือว่าภูเก็ต โดยตั้งช่ือตามภูมิท่ีตั้งอยู ่

ไฮไลทข์องวดัน้ีอยูท่ี่ลานของโบสถ ์ 

 เมื่อมองออกไป จะเห็นเป็นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบลอ้มโดยทิวเขา

น้อยใหญ่  จากน้ันเดินทางสู่ วดัศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวดัเก่าแก่

ท่ีไดร้บัพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆท่ี์

มีช่ือท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ ก๋ง ดา้นหลังวดัมีลานชมวิว ซ่ึงมี

ทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอย

ภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้

จดัท าเป็นซุม้และจุดชมวิวใหถ่้ายภาพหลายจุด ภายในวดัมีส่ิงท่ี

น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดย

เลียนแบบการวาดของหนานบวัผัน จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไท

ล้ือ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัภูมินทรแ์ละวดัหนองบัว

ของจังหวดัน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรงัสี ซ่ึงรวมรวม

ของโบราณต่างใหไ้ดช้ม บรรยากาศโดยรอบของวดั เน้นตกแต่ง

แบบไทยลา้นนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ดา้นหน้ายังเป็น

ท่ีตั้งของกระท่อมไมไ้ผ่ ช่ือว่าเฮือนมะเก่า ภายในบา้นมีขา้วของ

เคร่ืองใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพได ้ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ถนนคนเดิน 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า  สมัผสัวฒันธรรมพืน้เมอืง ถนนคนเดนิเมอืงน่ำน แห่งนี้
ตัง้อยู่ขำ้งๆ วดัภูมนิทร ์ เปิดทุกศุกร-์อำทติย ์ตัง้แต่ 17.00 – 22.00 น. มขีองกนิของอร่อยพืน้เมอืง
จ ำนวนมำก  

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั น่านกรีนเลควิว รีสอรท์ หรือระดบัเทียบเท่ากนั 

  (โรงแรมจะคอนเฟิรม์ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 5 วนั) 

วนัสี ่  จงัหวดัน่าน - จงัหวดัแพร่ – วดัพระธาตชุ่อแฮ– จงัหวดัอุตรดิตถ–์ บา้นเทียนหอม - กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม 
 จากน้ันน าท่าน ”บ๊ายบาย””จังหวัดน่าน พรอ้มมุ่งหนา้สู่

จงัหวดัแพร่ ก่อนกลบั กรุงเทพฯ น าทุกท่านแวะสกัการะ ไหว้

พระขอพร ณ วดัพระธาตชุ่อแฮ พระธาตุประจ าปีขาล (ปีเสือ) 

อีกหน่ึงสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ คู่บา้น คู่เมือง ของ

ชาวแพร่ เดินขึ้ นบนัไดไป จะไดพ้บกบัความงดงามขององคพ์ระ

ธาตุ สูงถึง 33 เมตร ตั้งประทับตระการตาอยู่กลางฐานบัวคว า่ วดัพระธาตุแห่งน้ีมีสินคา้พ้ืนเมือง

จ าหน่ายมากมาย ส าหรับท่านใดท่ีตอ้งการผา้มัดยอ้ม ทอสวยๆสักผืน พ่ีสามารถหาซ้ือไดจ้ากท่ีน่ี 

ราคาชาวบา้น คุณภาพส่งออก  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง  



 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบั ระหว่างทาง ผ่านจงัหวดัอุตรดิตถ ์น าท่านแวะ บา้นเทียนหอม 

พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนัท่ีน่ี ท่ีน่ีแนะน าใหท่้านลองชิมขนมเคก้รสส้ม รสอร่อย สามารถซ้ือ

กลบัไปเป็นของฝากได ้นอกจากขนมทานเล่น ยงัมีสินคา้เคร่ืองหนังใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศัย 

จากน้ันเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 500 กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6

ชัว่โมง) 

22.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และประทบัใจ 
 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาทตลอดการเดินทาง 
 

 

วนัทีเ่ดินทาง ราคา / ท่าน พกัเดี่ยว 

ธนัวาคม 2563 

วนัที่ 17-20 ธนัวาคม 63 5,399.- 1,500.- 

วนัที่ 24-27 ธนัวาคม 63 

วนัคริสตม์าส 
5,799.- 1,500.- 

มกราคม 2564 

วนัที่ 7-10 มกราคม 64 5,399.- 1,500.- 

วนัที่ 14-17 มกราคม 64 5,399.- 1,500.- 

วนัที่ 21-24 มกราคม 64 5,399.- 1,500.- 

วนัที่ 28-31 มกราคม 64 5,399.- 1,500.- 

กุมภาพนัธ ์2564 

วนัที่ 4-7 กุมภาพนัธ ์64 5,399.- 1,500.- 

วนัที่ 11-14 กุมภาพนัธ ์64 5,399.- 1,500.- 

วนัที่ 18-21 กุมภาพนัธ6์4 5,399.- 1,500.- 

วนัที่ 25-28 กุมภาพนัธ ์64 

วนัมาฆบูชา 
5,799.- 1,500.- 

มีนาคม 2564 

วนัที่ 4-7 มีนาคม 64 5,399.- 1,500.- 

วนัที่ 11-14 มีนาคม 64 5,399.- 1,500.- 

วนัที่ 18-21 มีนาคม 64 5,399.- 1,500.- 

วนัที่ 25-28 มีนาคม 64 5,399.- 1,500.- 



 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่าน 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ไกดท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาทตลอดการเดินทาง 

 
 

เง่ือนไขในการจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 2,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

นอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 คอนเฟิรม์ออกเดินทาง 6 ท่าน ขึ้ นไป 

 

หากไม่ไดร้ว่มบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์

ไม่สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากค่าบริการเป็นแบบเหมาจา่ย 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรพัยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้
 



 

 


