
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนินา่น – จงัหวดันา่น – เดอะววิ@กิว่มว่ง – ถนนหมายเลข 3 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– บา้น

สะปนั – จดุชมววิ 1715 – วดัภูเก็ต 

 
05.30 พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำสะดวกในกำรเชค็อนิ 

07.20 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินา่น โดยสำยกำรบนิ ไทยสไมล ์(WE) เทีย่วบนิที ่WE156 
08.35 เดนิทำงถงึ สนามบนินา่น จังหวดัน่ำน หลงัจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงทอ่งเทีย่วตำมรำยกำรทัวร ์

 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท้ำ่นไดส้มัผัสกับววิของธรรมชำตขิองเมอืงน่ำนแบบสดุลกูหลูกูตำ 
พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรูปตำมอธัยำสยั 

 

 
 

 น ำทำ่นถ่ำยรูป ถนนหมายเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้ำ ปัว-บอ่เกลอื-สนัตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็นทีน่ยิมของ
นักทอ่งเทีย่วในกำรแวะถำ่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหวำ่งกำรเดนิทำงมำท่องเทีย่วจังหวดัน่ำน 



 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  

 
น ำท่ำนเดนิทำงถงึ บ่อเกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลือภูเขำที่มีเพียง

แห่งเดยีวในโลก เดมิมีชือ่เรียกว่ำ “เมืองบ่อ” หมำยถงึ เมืองที่มีบ่อ

เกลอืสนิเธำวอ์ยู่ในพื้นที ่เป็นบ่อเกลอืทีม่ีอำยุกว่ำ 800 ปี ท่ำนจะได ้
สัมผัสวถิชีำวบำ้น ทีป่ระกอบอำชพีผลติเกลอืภูเขำแบบโบรำณ ท่ำน

สำมำรถเลอืกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูปจำกเกลอืได ้เชน่ ดอกเกลอื เกลอื
แกง เกลือสปำ ยำสฟัีนเกลือ เป็นตน้ (หมำยเหตุ : งดสำธติวธิีท ำ

เกลอืในชว่งเทศกำลเขำ้พรรษำ เนือ่งจำกเป็นชว่งฤดฝูนท ำใหไ้มส่ำมำรถตำกเกลอืได)้  
 

น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำตทิี่ บา้นสะปัน ตัง้อยู่ในอ ำเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลอืภูเขำประมำณ  9 

กโิลเมตร  เป็นชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ทีต่ัง้อยู่ทำ่มกลำงธรรมชำตขิองขนุเขำ มลี ำธำรไหลผ่ำน และในชว่งหนำ้ฝนฤดทู ำนำ ยัง
สำมำรถชมววิทวิทัศน์ของนำขำ้วเขยีวขจไีดอ้กีดว้ย เรยีกไดว้ำ่หำกแวะมำเทีย่วบอ่เกลอืภูเขำขบัรถเลยไปอกีเพยีงไม่กีน่ำทก็ีจะ

ถงึหมูบ่ำ้นสะปัน เหมำะส ำหรับมำพักผอ่น ปลอ่ยชวีติใหเ้ดนิไปอยำ่งชำ้ ๆ 
 

จำกนัน้น ำท่ำนชม จุดชมววิ 1715 จุดแวะพักชมววิทีส่งูห่ำงจำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอำทติยข์ึน้และพระ

อำทติยต์กได ้โดยมรีะยะทำงห่ำงจำกทีท่ ำกำรอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – บ่อเกลอื มองเห็นภูเขำ
สลบัซบัซอ้น  



 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อ าเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ทีเ่ป็นอกีหนึ่งเสน้ทำงทีเ่รียกกันวำ่ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึง่อยู่

ทำ่มกลำงธรรมชำตอิันแสนสงบ พรอ้มสัมผัสกับธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อกีทัง้ยังมภีูเขำและตน้ไมป้กคลมุทัง้

พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมมุสงู 
 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัภูเก็ต หมำยถงึ วดับำ้นเก็ตทีอ่ยูบ่นภู หรอื ดอย วดัภเูก็ต เป็นวดัทีม่ภีูมทิศันแ์ละววิทีส่วยงำมมลีำนชมววิที่
สำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มเีทอืกเขำอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ ดำ้นล่ำงมีแม่น ้ำไหลผ่ำน 

ทำงวดัไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผำ่นทอ่ไหลลงไปใหก้ับฝงูปลำได ้
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่  
 

ทีพ่กั ฮกั ปวั โฮเทล หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง กาแฟ บา้นไทลือ้ – วดัศรมีงคล (วดักง๋) – พระธาตแุช่แหง้ พระอารามหลวง – วดัศรพีนัตนั – ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้

ล ัน่ทม – วดัมิง่เมอืง – วดัพระธาตชุา้งค า้วรวหิาร – วดัภูมนิทร ์– ถนนคนเดนิเมอืงนา่น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ รำ้นกำแฟชือ่ดังของจังหวัดน่ำน เป็นสว่นหนึ่งของรำ้น ล ำดวนผำ้ทอ รำ้นขำยผำ้
พืน้บำ้นทีม่ขีองทีร่ะลกึและผำ้ทอไทลือ้ ผำ้ทอน ้ำไหล ลำยโบรำณตำ่งๆ ส ำหรับโซนรำ้นกำแฟสไตลข์องชมุชนชำวไทลือ้ผสม

ลำ้นนำ ภำยในรำ้นมเีรอืนไมเ้กำ่ทีจ่ัดโชวเ์ครือ่งไมเ้ครือ่งมอืเกำ่แกข่องชำวไทลือ้มำประดบัตกแตง่สวยงำม จะมมีุมน่ังจบิกำแฟ
เป็นกระทอ่มมงุดว้ยหลงัคำจำก สำมำรถมองเห็นววิทวิทศันท์ุง่นำ สำมำรถเลอืกน่ังชลิๆ บรรยำกำศอนัเงยีบสงบไดต้ำมอธัยำศยั 

 



น ำทำ่นเขำ้สู ่วดัศรมีงคล (ก๋ง) เป็นวัดเกำ่แกท่ีไ่ดรั้บพระรำชทำนวสิงุคำมสมีำตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุของ
วดันี้คอื หลวงปู่ กง๋ ภำยในวัดมสี ิง่ทีน่่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงทีม่ภีำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลยีนแบบกำรวำดของหนำน

บัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลือ้ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังทีว่ัดภูมนิทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัดน่ำนโดยบรเิวณลำน

ชมววิ ทำงวัดไดจั้ดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ำยภำพหลำยจุด รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศไทยๆ ใหพั้กผ่อนหย่อนใจ มี
ทศันยีภำพทีง่ดงำม มองเห็นทุง่นำเขยีวขจ ีและทวิเขำของดอยภคูำเรยีงรำยสลับซับซอ้น 

 

 
 

น ำทำ่นเขำ้สู ่อ าเภอเมอืงนา่น  มสีภำพภมูปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขำ มภีูเขำในเขตอ ำเภอบ่อเกลอื เป็นยอดเขำทีส่งูทีส่ดุใน
จังหวัด คอืมคีวำมสงูถงึ 2,079 เมตร และมดีอยภูคำในเขตอ ำเภอปัว เป็นยอดเขำทีส่ ำคัญของจังหวัด มคีวำมสงู 1,980 เมตร 

สว่นพืน้ทีร่ำบจะอยูบ่รเิวณตอนกลำงของจังหวดั และตำมลุม่น ้ำตำ่ง ๆ แหลง่น ้ำทีส่ ำคัญของจังหวดัคอืแม่น ้ำน่ำน ซึง่มตีน้ก ำเนดิ

ทำงตอนเหนือของจังหวัด แลว้ไหลลงไปยังเขือ่นสริกิติ ิใ์นจังหวัดอุตรดติถ์ และบรรจบกับแม่น ้ำปิงทีจั่งหวัดนครสวรรคเ์ป็น
แมน่ ้ำเจำ้พระยำ 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระธาตุแช่แหง้ พระอารามหลวง พระธำตุประจ ำปีเกดิ ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดมิเป็นวัดรำษฎร ์

ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงเมืองน่ำนกับเมืองสุโขทัยในอดีต จำก

พงศำวดำรเมอืงน่ำนกล่ำวว่ำ พระยำกำรเมอืง เจำ้นครน่ำนไดอ้ัญเชญิพระบรมสำรรีกิธำตุจำก กรุงสโุขทัย (กระดูกขอ้มอืขำ้ง
ซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ 

 



 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภ์ูคำ โดยพญำพันตน้ เจำ้ผูค้รอง

นครน่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วดัตรงกับนำมผูส้รำ้ง คอืพญำพันตน้ วหิำรของวดัศรี

พันอน้ มีควำมสวยงำมเป็นสง่ำดว้ยสีทองเหลืองอร่ำม และเป็นอีกวัดที่มี
จติรกรรมปูนปั้นที่สวยงำม พญำนำคเจ็ดเศียรตัง้เด่นเป็นสง่ำเฝ้ำบันได หนำ้

วิหำร และภำยในวิหำรช่ำงชำวน่ำน ได เ้ขียนภำพลำยเสน้ประวัติของ
พระพุทธเจำ้และประวัตกิำรก ำเนิดเมืองน่ำน มันเป็นภำพเขียนลำยเสน้ลงสี

ธรรมชำตสิวยงำมและทรงคณุคำ่อย่ำงยิง่  
 

จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นล ัน่ทม  บริเวณหนำ้

พิพิธภัณฑ์แห่งชำตน่ิำน พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำตน่ิำน ตัง้อยู่ภำยในคุม้ของ
อดตีเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ทีม่ตีน้ลลีำวดขีึน้เป็นแถวเรยีงรำย แผข่ยำยกิง่

กำ้น โคง้เขำ้หำกนัเป็นอโุมงค ์
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยู่ทีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐำนเสำหลักเมอืงของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มเีสำหลัก

เมอืงทีเ่ป็นท่อนซงุขนำดใหญ่สองคนโอบ ตอ่มำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวดัใหม่ตัง้ชือ่วำ่ วัดมิง่เมอืง ตำมชือ่ทีเ่รยีกเสำหลัก
เมอืงว่ำ เสำมิง่เมือง ต่อมำปี 2527 ไดม้กีำรรือ้ถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน โดย

ตกแตง่ลำยปนูปั้นทีผ่นังดำ้นนอกของพระอโุบสถ มคีวำมสวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมอืตระกลูชำ่งเชยีงแสน มคีวำมวจิติร 
งดงำมมำก ภำยในมภีำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของชำวเมอืงน่ำน ฝีมอืชำ่งทอ้งถิน่ยุคปัจจุบัน และในบรเิวณวัด

ยังเป็นที ่ประดษิฐำนเสำหลักเมอืง ซึง่อยู่ในศำลำจตรุมุข ดำ้นหนำ้พระอุโบสถ เสำหลักเมอืงสงูประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับ

ดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลกัเป็นรูปพรหมพักตรม์ชี ือ่ เมตตำ กรุณำ มทุติำ อเุบกขำ 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระธาตุช้างค ้าวรวหิาร สรำ้งขึ้นโดยพญำภูเข่ง เจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำน อำยุมำกกว่ำ 600 ปี 
ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดยี์ชำ้งค ้ำ ทรงลังกำ สูง

ตระหง่ำนมีรูปปั้นรูปชำ้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็น

ศลิปะทีน่่ำนรับผำ่นอำณำจักรสโุขทัย มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลกัษณ์ 
 



 
 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วดัพรหมมนิทร"์ เป็นวัดทีแ่ปลกกวำ่วดัอืน่ 

ๆ คือ โบสถ์และวหิำรสรำ้งเป็นอำคำรหลังเดียวกันประตูไมท้ัง้สีท่ ิศ แกะสลัก

ลวดลำยโดยชำ่งฝีมอืลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้ฝำผนังยังแสดงถงึชวีติและ 
วฒันธรรมของยคุสมัยทีผ่่ำนมำตำมพงศำวดำรของเมอืงน่ำน ควำมงำมของ พระ

อุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธำนจตุรพักตร์ นำคสะดุง้
ขนำดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทนิไวก้ลำงล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรม

ศลิปกรไดส้ันนิษฐำนว่ำ เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระ
อโุบสถ ตรงใจกลำงประดษิฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค ์หันพระพักตรอ์อก 

ดำ้นประตูทัง้สีท่ศิ หันเบื้องพระปฤษฏำงค์ ชนกันประทับ น่ังบนฐำนชุกช ีเป็น

พระพุทธรูปปำงมำรวชิัย ผูท้ี่ไปชมควำมงำมของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่ำจะเดนิขึน้
บันไดทศิใด จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกดำ้น  ภำยในจะมภีำพจติรกรรม
ฝำผนังชือ่ดัง "ปู่ ม่ำนย่ำม่ำน หรือ หนุ่มกระซบิ" ผลงำนของหนำนบัวผัน จติรกร
ทอ้งถิน่เชือ้สำยไทลือ้ เป็นภำพชำยหญงิคู่หนึ่งก ำลังกระซบิอยู่ และเป็นภำพที่

รูจั้กกันในชือ่ "กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นทีน่ยิมกันในหมู่นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้ง
มำถำ่ยรูปกบัภำพจติรกรรมฝำผนังนี ้
 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิเมอืงนา่น 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู ่ถนนคนเดนิเมอืงน่าน หรอื ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงน่าน เปิดทุกวันศกุร์-อำทติย ์ ตัง้แต่ 17.00 – 
22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหวำ่งลำนขว่งเมอืง หนำ้ศนูยบ์รกิำรนักทอ่งเทีย่ว ไปถงึสำมแยกถนนจัทรประโชต ิใหท้ำ่น

เลอืกซือ้อำหำรมำกมำย มทีัง้อำหำรพื้นเมอืง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผำ้พื้นเมอืง ของฝำกของทีร่ะลกึแฮนดเ์มดต่ำงๆจำกจังหวัด

น่ำนของไดจ้ำกทีน่ี ่ในรำคำยอ่มเยำ อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ตำมอธัยำศยั 
 

ทีพ่กั น า้ทองนา่น หรอืเทยีบเทา่ 
 

 



วนัทีส่าม วดัพระธาตเุขานอ้ย – คาเฟ่ เฮอืนฮงัตอ่ – สนามบนินา่น – สนามบนิสวุวรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระธาตุเขานอ้ย องคพ์ระธำตตุัง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึง่อยู่ดำ้นตะวันตกของตัวเมอืงน่ำน สรำ้งใน
สมัยเจำ้ปู่ แข็ง เมือ่ปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตุเป็นเจดยีก์่ออฐิถือปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระเกศำ

ธำตขุององคส์มเด็จพระสมัมำสัมพุทธเจำ้ไดรั้บกำรบรูณปฏสิังขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจำ้สรุยิพงศผ์รติเดชฯ ระหวำ่งปี พ.ศ. 

2449-2454 โดยชำ่งชำวพม่ำ จำกวัดพระธำตุเขำนอ้ย สำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัวเมอืงน่ำน ปัจจุบันบรเิวณลำน
ชมทวิทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอดุมมงคลนันทบุรศีรน่ีำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บนฐำนดอกบัวสงู 9 เมตร 

บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนัก 27 บำท 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  

 

น ำท่ำนน่ังจบิชำกำแฟที ่เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟน่าน ซึง่เป็นรำ้นกำแฟทีร่วมเอำกำแฟจำกแหลง่ปลูกต่ำงๆของจังหวัดน่ำนมำไว ้
ทีน่ี ่เป็นรำ้นทีม่ขีนำดใหญบ่รรยำกำศด ีมมีมุใหถ้ำ่ยรูป,มมุใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้ำ่นสมัผัสกบับรรยำกำศสบำยๆ ร่มรืน่ 

 



 
 
 ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่สนามบนินา่น เพือ่เดนิทำงกลบักรุงเทพฯ 

 

16.30 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสำยกำรบนิ ไทยสไมล ์(WE) เทีย่วบนิที ่WE159 
17.50 เดนิทำงถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ ... พรอ้มควำมประทบัใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

26 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 11,999 2,500 

 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้ำหนักสมัภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 

 น ้ำหนักกระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กก./ทำ่น  

 คำ่รถบสัปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 ค่ำอำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็น

ส ำคญั 
 ค่ำโรงแรมทีพั่กระดับมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ท่ำน เป็นกำรนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่ำน) ทำง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสมเดมิโดย
ค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคัญ 
 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 ค่ำประกันอุบัตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิ่มเพื่อคุม้ครอง

สขุภำพกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มนิิบำร์ในหอ้ง รวมถงึ

คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
  ค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ ิไดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิัต ิ

อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิอืน่ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 500 บาท  

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่วำ่กรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำ

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทวัรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิตอ่ใดๆ กบัทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลำ 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปี

นัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสำร

กำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิกำรจองกับทำง
บรษัิทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพื่อท ำเรือ่งขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรตำ่งๆ และหนำ้สมดุบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำ

เงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงันี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน หรือหักค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดินทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจริง ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 
โรงแรมทีพั่ก คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 
 

 



เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ ำหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

กำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ และ

เวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี ้บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 
4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของ

ทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ 
ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้  
 

 
 

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