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จดุเร ิม่ตน้และสิน้สดุการบรกิาร@สนามบนินา่นนคร 
สโลวไ์ลฟ์เมอืงนา่น กระซบิรกับนัลอืโลก ชมทะเลหมอกดอยเสมอดาว 

นอนเมอืงนา่น 1 คนื นอนปวั 1 คนื   
บรกิารทา่นดว้ยรถตู ้VIP 9 ทีน่ ัง่ 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด 

4 ทา่นขึน้ไปคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง  
วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

สนามบนิน่านนคร - พระธาตแุชแ่หง้ - วัด

ภมูนิทร ์- พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน – วัด

มิง่เมอืง-วัดศรพีนัตน้-พระธาตเุขานอ้ย 
   โรงแรมน่าน 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 

บอ่เกลอื - ถนนลอยฟ้า1081 - โคง้หมายเลข 3 
– บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปัน-จดุชม
ววิ1715- อ าเภอปัว – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้-วัด
ภเูก็ต - วัดกง๋ศรมีงคล 

   โรงแรมปัว
เทยีบเทา่ 

3 

อทุยานแหง่ชาตศิรน่ีาน – ดอยเสมอดาว – เสา
ดนินานอ้ย – ซือ้ของฝากศูนย ์OTOP – รา้น
กาแฟเฮอืนฮงัตอ่ – โฮงเจา้ฟองค า - สนามบนิ
น่านนคร 

  
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผู ้

เดนิทาง 
เดนิทาง     

9 ทา่น 

เดนิทาง     

8 ทา่น 

เดนิทาง       

7 ทา่น 

เดนิทาง       

6 ทา่น 

เดนิทาง         

4-5 ทา่น 

พกัเดีย่ว                

จา่ยเพิม่ 

ราคาตอ่
ทา่น 

5,499.- 6,499.- 7,499.- 8,499.- 10,499.- 1,800.- 

 

หมายเหต:ุ    4 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย  
                    5-7 วนั (กรณุาเช็ควนัเดนิทางกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 

 

ชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยุดยาว ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถาม
เจา้หนา้ที ่

 

วนัที ่1 สนามบนินา่นนคร – พระธาตุแชแ่หง้ – วดัภูมนิทร ์- พพิธิภณัฑสถาน 
แหง่ชาตนิา่น – วดัม ิง่เมอืง – วดัศรพีนัตน้ – พระธาตเุขานอ้ย 

XX.XX น. หลังจากรับสัมภาระและท าธุระส่วนตัวแลว้ น าท่านออกเดินทางดว้ย                   
รถตูป้รบั อากาศ VIP 9 ทีน่ ัง่ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สกัการะ พระธาตุ
แชแ่หง้ พระบรมธาตแุชแ่หง้ พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวน่าน พระบรมธาตุ
แช่แหง้เป็นศิลปะการก่อสรา้ง ที่มีความวิจิตรงดงามอีกแห่งหนึ่ง ของ
ภาคเหนอืทีเ่ป็นศลิปะการกอ่สรา้งทีไ่ดรั้บอทิธพิล การกอ่สรา้งมาจากเจดยีพ์ระ
ธาตุหรภิุณไชย โดยมลีักษณะโดยรอบๆ ขององคพ์ระธาตุ คอืจะมกีารบุรอบ
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องคด์ว้ยทองจังโกในสว่นของทางเดนิ ขึน้สูอ่งคพ์ระธาตนัุน้จะเป็นตวัพญานาค 
หนา้บันเหนือประตูทางเขา้ลักษณะของการปั้นจะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น 
เอกลักษณ์เฉพาะของช่างฝีมือและของศลิปะของจังหวัดน่าน โดยแทจ้รงิ
ชาวเมืองลา้นนามีความเชือ่กัน ว่าการไดเ้ดนิทางไปสักการบูชากราบไหว ้
นมสัการองคพ์ระธาตแุชแ่หง้หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัวา่ การชธูาต ุแลว้นัน้จะ
ท าไดร้ับอานสิงฆอ์ย่างแรงกลา้ท าใหช้วีติอยู่ดมีสีขุ ปราศจากโรคภัยตา่งๆ มา
เบยีดเบยีนหนา้ทีก่ารงานเจรญิกา้วหนา้   น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาตนิ่าน เดมิเป็นที่ประทับของเจา้ผูค้รองนครน่าน เรียกว่า "หอค า" 
ภายในจัดแสดงศลิปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัตศิาสตร ์และชวีติความเป็นอยู่
ของชาวพืน้เมอืงภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่างๆ สิง่ส าคัญทีส่ดุคอื "งาชา้ง
ด า" ซึง่ไม่ทราบประวัตคิวามเป็นมา สันนษิฐานว่า เป็นงาขา้งซา้ย มสีนี ้าตาล
เขม้ไปทางด า งาชา้งด านี้ ถอืเป็น ของคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดน่าน ดา้นหนา้
พพิธิภัณฑ ์ม ีซุม้ตน้ลลีาวด ี ทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผ่ขยายกิง่กา้นโคง้ โนม้
เอยีงเขา้หากันกลายเป็นอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่สวยงาม เรยีกไดว้่าเป็นซกิเนอ
เจอรอ์กี 1 จดุของ จังหวัดน่าน                                                                  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  (1) 

น าท่านชมความงามของ วดัภูมนิทร  ์เป็นวัดหลวงตัง้อยู่ในเมอืงน่าน ความ

https://www.freepik.com/premium-photo/wat-phra-that-chae-haeng-temple_6658500.htm
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พเิศษของวัดนี้คอืเป็นวัดแหง่เดยีวในประเทศไทยทีส่รา้งทรงจัตรุมขุ ภายในวัด

ประดษิฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และมีจติรกรรมฝาผนัง  ชือ่ดังคือ ภาพ

จติรกรรมปู่ มา่นยา่มา่น หรอืกระซบิรัก ผลงานของหนานบัวผัน ไปวัดภูมนิทร์

แลว้ตอ้งไมพ่ลาดถา่ยรปูทา่กระซบิรัก นอกจากนีย้ังมภีาพจติรกรรมอืน่ๆ  

ทีน่่าสนใจ เชน่ ภาพโมนาลซิา่เมอืง

น่าน ภาพแสดงต านานพืน้บา้น และ

วถิชีวีติของคนน่านสมยักอ่น  จากนัน้ 

น าท่ านชม  ว ัดมิ่ง เมือง  เ ป็ นที่

ประดษิฐานเสาหลักเมอืงของจังหวัด

น่าน ซึง่แตเ่ดมิเรยีกวา่ “เสามิง่เมอืง” 

ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนัง

ดา้นนอกของพระอุโบสถ มีความ

สวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือ

ตระกูลช่างเชยีงแสน มีความวิจิตร 

งดงามมาก ภายในมีภาพจติรกรรม

ฝาผนังแสดงใหเ้ห็นวิถีชีว ิตของ

ชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างทอ้งถิ่นยุค

ปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที ่

ประดษิฐานเสาหลักเมอืง ซึง่อยู่ใน

ศาลาจตุรมุข ดา้นหนา้พระอุโบสถ 

เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร 

ฐานประดับดว้ยไมแ้กะลวดลาย ลง

รักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูป

พรหมพักตร์มีชื่อ  เมตตา กรุณา 

มทุติา อุเบกขา เดนิทางต่อสู ่วนัศรี

พ ัน ต้ น   นั บ เ ป็ น ห นึ่ ง วั ด ที่ มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว คอืมพีระวหิาร

และพระอุโบสถเป็นสีทองทั ้งหลัง 

แลว้บรเิวณหนา้พระวหิารจะมรีูปปั้นพญานาคเจ็ดเศยีรสทีองสวยงาม ซึง่ถอืเป็น 

signature ของวัดนี้เลย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุเขานอ้ย องค์

พระธาตเุป็นเจดยีก์อ่ อฐิถอืปนูทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุ

พระเกศาธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ วัดพระธาตุเขานอ้ย เป็นปู

ชนียสถานทีส่ าคัญ และเก่าแก่อกีแห่งหนึง่ของ จ.น่าน สันนษิฐานว่ามอีายุรุ่น

ราวคราวเดยีวกบัพระธาตแุชแ่หง้ ปัจจบุนับรเิวณลานชมทวิทศัน ์ประดษิฐานพระ

พทุธมหา อดุมมงคลนันทบรุศีรน่ีาน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐาน

ดอกบวัสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท สรา้งขึน้เนื่อง

ในมหามงคลทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ฯ ทรงเจรญิ พระชนมพรรษา 6 รอบ 

เมือ่วันที ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (2) 
ทีพ่กั โรงแรมนา่น หรอื เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
วนัที ่2 บอ่เกลอื - ถนนลอยฟ้า1081  โคง้หมายเลข 3 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์–  
  จดุชมววิบา้นสะปนัจดุชมววิ1715 – อ าเภอปวั – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ –  
  วดัภเูก็ต - วดักง๋ศรมีงคล 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั (3) 

 น าท่านเดินทาง สู่ อ.บ่อเกลือ ดว้ยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลือ  

เนื่องจากเสน้ทางเป็นหบุเขาสลับซบัซอ้นกันหลายลกู อาจจะใชเ้วลาในการ

เดนิทางนานถงึ 2 ชั่วโมง ระหว่าง

ทางแวะชมวิวที่  ถนนลอยฟ้า 

1081  น าท่านเชค็อนิกับ unseen 

แห่งใหม่ของจังหวัดน่าน คอื โคง้

หมาย เลข  3  ซึ่ง มี ร ะ ย ะทา ง

ประมาณ 300 เมดร ลัดเลาะตาม

ธรรมชาต ิเมือ่ถงึบรเิวณดังกลา่วจะ

มองเห็นถนนเป็นเลข 3 ซึง่จะมจีุด

จอดรถเพือ่ถ่ายภาพกับโคง้เลข 3 

จ า ก นั้ น น าท่ า นชม  บ่อ เกลือ

สนิเธาว ์แหลง่ชมุชนทีม่กีารท าบอ่

เกลือมาหลายชั่วอายุคน โดย

ชาวบา้นจะตักน ้ าเกลือจากบ่อใต ้

ดนิแลว้ใหไ้หลมาตามรางท่อไมไ้ผ ่

เพือ่ทีจ่ะน าน ้าเกลอืมาตม้ใหเ้หลอื

แต่เม็ดเกลอืเรยีกว่า "เกลอืภูเขา" 

ซึง่ชาวบา้นจะน ามาบริโภค และ

กรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายใหก้ับ

นักท่องเที่ยว ซึ่งก็จะมีการเพิ่ม

ไอโอดนีใหด้ว้ย สามารถน ามาขัด

ผวิและท าอาหารไดอ้ย่างปลอดภัย 

จากนั้นเดินทางต่อสู่ จุดชมวิว

บา้นสะปัน หมู่บา้นเล็กๆกลางหุบ

เขามีเพียงถนนเสน้เล็กๆตีขนาน

เทยีบกับล าธารน ้าไหล ทีฉ่ากหลัง

เป็นภเูขาลกูใหญแ่ละมไีอหมอกปก

คลุม มุมเด็ดของหมู่บา้นก็คอืสะพานมกีันอยู่สองจุด คอื สะพานปูนกลาง

หมูบ่า้น  และ สะพานแขวนทา้ยหมูบ่า้น และหมูบ่า้นนี้ยังโอบลอ้มดว้ยทุ่งนา

เป็นทัศนยีภาพทีส่วยงาม  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (4) 
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หลงัจากรับประทานอาหารน าทา่น ผา่นชม จดุชมววิ 1715 ซึง่เป็นอกีหนึง่ จุด

ชมววิทีไ่มค่วรพลาด จากนัน้ เดนิทางสูอ่ าเภอ ปัว เมอืงแหง่ทุ่งนากลางขนุเขา 

จากนั้นน าท่านเดินชม หมู่บา้นไทยลือ้หนองบวั (ท่องเทีย่ววถิชีุมชน) 

หมูบ่า้นแหง่นีต้ัง้อยูบ่รเิวณวัดหนองบวั เป็นหมูบ่า้นทีม่ฝีีมอืในการทอผา้พืน้เมอืง

ที่สวยงาม เรียกว่า “ผา้ลายน ้าไหล” ซึง่เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน 

นับเป็นหัตถกรรม ที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย  รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ 

ตัง้อยู่ที ่ต าบลศลิาแลง  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  เป็นรา้นกาแฟของรา้นล าดวน

ผา้ทอ  รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณ ชือ่ดัง

แห่งปัว  อ าเภอปัวถือว่าเป็นอ าเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมี

ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ เรือ่งการแต่งกายแบบ

พืน้บา้น ไดแ้กผ่า้ทอไทลือ้  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ของอ าเภอนี้ ผา้ทอ

ส่วนใหญ่เมือ่ทอมาแลว้ก็มกีารจ าหน่ายเป็นผลติภัณฑช์มุชน จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสกัการะและเสรมิสริมิงคลที ่วดัภูเก็ต แตด่ว้ยวัด ตัง้อยู่บนเนนิเขา ซึง่

ทางเหนอื เรยีกวา่ "ดอย" หรอื "ภ"ู จงึตัง้ชือ่วา่ "วัดภเูก็ต" หมายถงึ วัดบา้นเก็ต

ทีอ่ยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต  ถอืว่าเป็นวัดทีม่ภีูมทิัศน์และววิที่สวยงามโดย

จุดเด่นของวัด คอื มรีะเบยีงชมววิดา้นหลังวัด ตดิ กับทุ่งนาทีก่วา้ง ไกลพรอ้ม

ดว้ยฉากหลงั เป็นภเูขาวนอทุยานดอยภูคา ในยามเชา้วัดภูเก็ตเป็นจุดชมววิพระ

อาทติยข์ึน้ทีง่ดงามอกีแหง่หนึง่   
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จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยัง วดักง๋ศรมีงคล ถอืเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ ของ

ของอ าเภอท่าวังผา เนื่องจากความงดงามของวัดและทิวทัศน์โดยรอบ 

ดา้นหลังวัดมลีานชมววิ ซึง่มทีัศนียภาพทีง่ดงาม มองเห็นทุ่งนาเขยีวขจี และ

ทวิเขาของดอยภูคาเรยีงรายสลับซบัซอ้น บรเิวณนาขา้วมทีีพ่ักและรา้นกาแฟ

ฮักนาน่าน มสีะพานไมไ้ผ่เชือ่มจากตัววัดสามารถลงไปเดนิเล่นถ่ายภาพได ้ 

โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวัดไดจั้ดท าเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลาย

จุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้ักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมสี ิง่ที่

น่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลยีนแบบการ

วาดของหนานบัวผัน จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝา

ผนังทีว่ัดภมูนิทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถงึพพิธิภัณฑม์งคลธรรม

รังส ีซึง่รวมรวมของโบราณต่างใหไ้ดช้ม บรรยากาศโดยรอบของวัด เนน้

ตกแต่งแบบไทยลา้นนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดตี ดา้นหนา้ยังเป็นทีต่ัง้ของ

กระท่อมไมไ้ผ่ ชือ่ว่าเฮือนมะเก่า ภายในบา้นมีขา้วของเครื่องใชโ้บราณ 

สามารถเขา้ไปชมและถา่ยภาพได ้

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร(5) 
ทีพ่กั  โรงแรมปวัหรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่3 อุทยานแหง่ชาตศิรนี่าน - ดอยเสมอดาว -  เสาดนินานอ้ย - ซือ้ของ
ฝากศนูย ์OTOP – รา้นกาแฟเฮอืนฮงัตอ่ – โฮงเจา้ฟองค า - สนามบนิ
นา่นนคร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
น าทุกท่านเดนิทางไปยัง อุทยานแหง่ชาตศิรนีา่น ซึง่มพีืน้ทีค่รอบคลุมใน
ทอ้งทีอ่ าเภอนาหมืน่ อ าเภอนานอ้ย อ าเภอเวยีงสา จังหวัดน่าน สภาพป่าเป็น
ป่าทีอุ่ดมสมบรูณ์ เทอืกเขาสงูสลับซบัซอ้น เป็นป่าตน้น ้าล าธาร ทีส่ าคัญของ
แม่น ้าน่าน ซึง่เป็นแหล่งน ้าทีส่ าคัญของประชาชนในจังหวัดน่าน ม ีมจีุดเด่น
ทางธรรมชาต ิทีม่ทีวิทัศน์ทีส่วยงามไดแ้ก่ เสาดนิและคอกเสอื ปากนาย แก่ง
หลวง จดุชมทวิทัศนด์อยผาชู ้ทวิทัศนท์ัง้สองฝ่ังแมน่ ้าน่าน จดุชมววิดอยเสมอ
ดาวและผาหัวสงิห ์มเีนื้อทีป่ระมาณ 640,237.50 ไร่ หรอื 1,024.38 ตาราง
กโิลเมตร น าทา่นไปยังจดุชมววิ ดอยเสมอดาว ซึง่เป็นจุดทีส่ามารถ ชมทะเล
หมอก ใหท้่านอสิระกับการสัมผัสบรรยากาศในยามเชา้ จากนัน้เดนิทางไปยัง 
เสาดนินานอ้ย ซึง่เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาตทิีส่วยงามทีเ่กดิจากการทับถม
ของดนิและเกดิน ้ากดัเซาะจนกลายเป็นริว้รายทีแ่ปลกตาและมลีักษณะเป็นหบุ
ผาและแท่งดนิผสมหนิลูกรังสแีดงปนสม้ รูปทรงต่าง ๆ กันไป กระจายอยู่ใน
พืน้ทีป่ระมาณ 20 ไร่คลา้ยกับแพะเมอืงผีที่ จ. แพร่ สันนิษฐานว่าเสาดนินา
นอ้ยม ีอายปุระมาณ 30,000-10,000 ปีและเคยเป็นกน้ทะเลมากอ่น นอกจากนี้
ยั ง ค น้พบก า ไลหินและขวานโบ ราณที่นี่  ( ปั จจุ บั น เ ก็ บ รั กษาอยู่ ที่
พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตน่ิาน) แสดงใหเ้ห็นว่าบรเิวณนี้อาจเคยเป็น แหล่ง
อาศยัของ มนุษยย์คุหนิเกา่ 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) 
 น าทา่นเดนิทางไปยัง ศนูยโ์อทอปนา่น ตัง้อยู่ใจกลางตัวเมอืง ทีน่ี่มขีองฝาก

ครบทกุอยา่งทีต่อ้งการ มทีัง้ขนม ของแหง้ เสือ้ผา้ เครือ่งเงนิ ของทีร่ะลกึ ฯลฯ 
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 น าท่านเดนิทางสู่ เฮอืนฮงัต่อ ที่จังหวัด

น่านถูกสรา้งขึ้นมา   ด ว้ยความรักของ
เจา้ของที่มีต่อกาแฟน่าน เพราะที่นี่ได ้
รวบรวมเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกที่มี
ชือ่เสยีงของน่าน ไม่ว่าจะเป็น กาแฟจาก
บา้นสันเจริญ สายพันธุ์เบอร์บอน และคา
ตมิอร ์เหมาะส าหรับชงเป็นกาแฟรอ้น ดว้ย
รสทีเ่ขม้ขน้ จงึสามารน ามาชงเป็นกาแฟเย็น
ได ้อสิระใหท้่านไดล้ิม้รสกาแฟและพักผ่อน
ตามอัธยาศัย น าท่านชม โฮงเจา้ฟองค า สรา้งจากไมส้ักหลังใหญ่สไตล์
ลา้นนา บา้นเกา่อายเุกอืบ200ปี  โฮงเจา้ฟองค าเป็นบา้นของเจา้ฟองค า เชือ้
สายของเจา้อนันตวรฤทธเิดชเจา้ผูค้รองนครองคท์ี ่62  ค าวา่  

   “ โฮง ” เป็นค าพื้นเมอืงลา้นนา หมายถงึ คุม้ หรือทีอ่ยู่อาศัยของเจา้นาย
ลา้นนาไท  โฮงเจา้ฟองค าเป็นบา้นไมส้กัยกใตถ้นุสงู รูปแบบลา้นนาโบราณ 
หลงัคาทรงจั่วมงุดว้ยกระเบือ้งดนิขอ ประกอบดว้ยเรอืน 4 หลัง ส าหรับไมส้กั
ทีใ่ชส้รา้งบา้นนัน้ ใชว้ธิกีารผา่และซอ้มถากดว้ยขวานและมดี การประกอบตัว
บา้นจงึไมไ่ดใ้ชต้ะป ูแตจ่ะใชว้ธิเีจาะไมแ้ละเขา้ไมโ้ดยใชส้ลกัไม ้ ไดเ้วลาอัน
สมควรน าทุกท่านเดนิทางสูส่นามบนิน่านนคร เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 
ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

 
XX.XX น. ออกเดินทางจากสนามบินน่านนคร กลับกรุง เทพฯ โดยสายบิน  

XXXX เทีย่วบนิที ่XXXX  
 
XX.XX น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++++ 

 

 
 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ หท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้ง ด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการ หบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาแพ็คเกจ ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ ห)้ 

ขอเก็บคา่ทปิ  ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว VIP และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าทีพ่กั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไว ้นรายการหรอืระดบั
เทา่กนั 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง  ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 
ตามเงือ่นไขของบรษิทั ประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การ
เจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้อ่มอยู ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
ทุกกรณี ตอ้งม ีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

 คา่น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

  

 
 ค่า ชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหาร เครือ่งดืม่ที่ไม่ไดร้ะบุ น
รายการ 
 คา่ ชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่ง  
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลด ตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตร

ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์2 วัน หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทั  
จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้
ท่านอื่นที่รอที่น่ัง เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถือว่าท่าน
ยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ
การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิ
คนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมี
 บรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านตอ้งเสยีค่า ช้จ่ายทีไ่ม่
สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และ นกรณี
เจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทั  ของสงวน
สทิธิ  นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่น

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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งดการ ชบ้รกิารรายการ ดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า
ทา่นสละสทิธิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณี ดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บริษ ัท  ขอสงวนสิทธิ  นการยกเลิกการเดินทาง นกรณีที่ม ี

นกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 4 ทา่นตอ่ 1 รถตู ้และรายการอาจมี

การเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทั  จะไมร่บัผดิชอบ ด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสาย

การบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื

ความรบัผดิชอบของบรษิทั   

 บรษิทั  จะไมร่บัผดิชอบ ด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสู หาย อนัเนือ่ง

เกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทั  แลว้ ทางบรษิทั  
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง  ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธ ินการ
 หค้ าส ั า ด   ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทั  ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ไม่รบัผดิชอบ ด  ต่อความเสียหายหรือ
คา่ ชจ้า่ย ด  ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ 
อุบตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสู หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ 
เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์หก้บัทางบรษิทั แลว้ทางบรษิทั  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขา้งตน้แลว้* 
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