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จงัหวดันา่น 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย สวนลมุไนทบ์ารซาร ์
รัชดา 

  
 

 

2 

น่าน-พระธาตแุชแ่หง้-วัดภมูนิทร-

พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตน่ิาน-พระธาตชุา้งค ้า

วรวหิาร-ถนนคนเดนิน่าน 
   

โรงแรมจังหวัด
น่านหรอืเทยีบเทา่ 

3 
บ่อเกลอื-ถนนลอยฟ้า1081-บ่อเกลอืสนิเธาว์
จุดชมววิบา้นสะปัน-จุดชมววิ1715-อ าเภอปัว
รา้นกาแฟบา้นไทลือ้-วัดภเูก็ต 

   

โรงแรมจังหวัด
น่านหรอืเทยีบเทา่ 

4 
วัดพระธาตุเขานอ้ย - วัดมิง่เมือง – เสาหลัก
เมอืง-พระธาตชุอ่แฮ-กรงุเทพฯ 

  
 

 

 

วนัที ่1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย สวนลมุไนท ์รชัดา 

 
19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย  

รถตูป้รบัอากาศ มุง่หนา้สู ่จงัหวดันา่น 
20.00 น. ออก เดินทางสู่  จ ัง หว ัดน่ าน  ให้ท่ า นพ ักผ่อนตามอ ัธย าศ ัย  

(หากมา ช้าเก ินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้อง
คา่เสยีหายใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้) บรกิารอาหารแบบ boxset 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PTL-NV01 ทัวรร์ถตู ้จังหวัดน่าน สะปัน บอ่เกลอื กระซบิรักบันลอืโลก 4D2N เดนิทาง ม.ค.-ม.ีค.64  

วนัที ่2 นา่น-พระธาตุแชแ่หง้-วดัภมูนิทร-์พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น-พระ
ธาตชุา้งค า้วรวหิาร-ถนนคนเดนินา่น 

 

เชา้  อสิระรบัประทานอาหารเชา้ ณ จดุพกัรถ 

เดนิทางถงึ จงัหวดัน่าน จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สักการะ พระธาตุแช่ 

แหง้ พระบรมธาตแุชแ่หง้ พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวน่าน พระบรมธาตแุช่

แหง้เป็นศลิปะการกอ่สรา้ง ทีม่คีวามวจิติรงดงามอกีแหง่หนึง่ ของภาคเหนือ

ทีเ่ป็นศลิปะการกอ่สรา้งทีไ่ดรั้บอทิธพิล การกอ่สรา้งมาจากเจดยีพ์ระธาตุหริ

ภณุไชย โดยมลีักษณะโดยรอบๆ ขององคพ์ระธาต ุคอืจะมกีารบรุอบองคด์ว้ย

ทองจังโกในสว่นของทางเดนิ ขึน้สูอ่งคพ์ระธาตุนัน้จะเป็นตัวพญานาค หนา้

บันเหนือประตูทางเขา้ลักษณะของการปั้นจะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น 

เอกลักษณ์เฉพาะของช่างฝีมอืและของศลิปะของจังหวัดน่าน โดยแทจ้รงิ

ชาวเมืองลา้นนามคีวามเชือ่กัน ว่าการไดเ้ดนิทางไปสักการบูชากราบไหว ้

นมัสการองคพ์ระธาตแุชแ่หง้ หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัวา่ การชธูาต ุแลว้นัน้

จะท าไดรั้บอานสิงคอ์ยา่งแรงกลา้ท าใหช้วีติอยูด่มีสีขุ ปราศจากโรคภัยตา่งๆ 

มาเบยีดเบยีนหนา้ทีก่ารงานเจรญิกา้วหนา้    

น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น เดมิเป็นทีป่ระทับของเจา้

ผูค้รองนครน่าน เรียกว่า "หอค า" ภายในจัดแสดงศลิปะโบราณวัตถุต่างๆ 

ประวัตศิาสตร ์และชวีติความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมอืงภาคเหนือ และชาวเขา

เผ่าต่างๆ สิง่ส าคัญที่สุดคือ "งาชา้งด า" ซึง่ไม่ทราบประวัตคิวามเป็นมา 

สันนิษฐานว่า เป็นงาขา้งซา้ย มสีนี ้าตาลเขม้ไปทางด า งาชา้งด านี้ ถอืเป็น 

ของคู่บา้นคู่เมอืงของจังหวัดน่าน ดา้นหนา้พพิธิภัณฑ ์มี ซุม้ตน้ลลีาวด ี ที่

ข ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผข่ยายกิง่กา้นโคง้ โนม้เอยีงเขา้หากนักลายเป็นอโุมงค์

ตน้ไมย้ิง่ใหญส่วยงาม เรยีกไดว้า่เป็นซกิเนอเจอรอ์กี 1 จดุของ จังหวัดน่าน                                                                  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร   

https://www.freepik.com/premium-photo/wat-phra-that-chae-haeng-temple_6658500.htm
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  น าท่านชมความงามของ วดัภูมนิทร ์เป็นวัดหลวงตัง้อยู่ในเมอืงน่าน ความ

พเิศษของวัดนี้คอืเป็นวัดแหง่เดยีวในประเทศไทยทีส่รา้งทรงจัตรุมุข ภายใน

วัดประดษิฐานพระพทุธรปูขนาดใหญ ่และมจีติรกรรมฝาผนัง  ชือ่ดังคอื ภาพ

จติรกรรมปู่ ม่านย่าม่าน หรือกระซบิรัก ผลงานของหนานบัวผัน ไปวัด

ภูมนิทรแ์ลว้ตอ้งไม่พลาดถ่ายรูปท่ากระซบิรัก นอกจากนี้ยังมภีาพจติรกรรม

อืน่ๆ ทีน่่าสนใจ เชน่ ภาพโมนาลซิา่เมอืงน่าน ภาพแสดงต านานพืน้บา้น และ

วถิชีวีติของคนน่านสมัยกอ่น   

น าทา่นชม พระธาตชุา้งค า้วรวหิาร อยูต่รงขา้มพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน เป็น

ทีป่ระดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุไวภ้ายในนับเป็นปูชนียส์ถานส าคัญ เป็นเจดยีท์ี่

ไดรั้บอทิธพิลทางดา้นศลิปะสุโขทัย ภายในวัดประดษิฐาน เจดีย์ชา้งค ้า ซึง่เป็น

ศลิปะสมัยสุโขทัย รอบเจดยีม์รีูปปั้นชา้งปูนปั้นเพียงครึง่ตัว ประดับอยู่  โดยรอบ 

พระธาตเุจดยีส์รา้ง ดว้ยอฐิถอืปนู มสีณัฐานเป็นรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุสซอ้นกนั 3 ชัน้ ฐาน

จากชัน้แรกสูงถงึชัน้สองมรีูปชา้งค ้าอยู่ในลักษณะเหมอืนฐาน รองรับไวด้า้นละ 6  

เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก ชา้งแตล่ะตัวโผลส่ว่นหัวลอย ออกมาครึง่ตัวขาหนา้ทัง้

คู่ยืน่พน้ออกมาจากเหลีย่มฐาน เหนือขึน้ไปเป็นฐานปัทม ์(ฐานบัว) ซอ้นกัน 3 ชัน้ 

และเป็น องคร์ะฆังแบบลังกา ตอ่จากองคร์ะฆังท าเป็นฐานเขยีงรองรับ มาลัยลกูแกว้ 

ลดหล่ันกันไปเป็นสว่นยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดยีช์า้งค ้าไดรั้บการบูรณะซอ่มแซม 

และหุน้ดว้ยแผน่ทองเหลอืงทัง้องคม์คีวามสวยงามมาก 
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ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
 อสิระในการเดนิเทีย่วถนนคนเดนิบรเิวณวัดภมูนิทร ์จะเลอืกซือ้ เลอืกชอ้ป 

หรอืเลอืกชมิอาหารพืน้เมอืงของน่าน ผลติภัณฑข์องฝากไดต้ามชอบใจ 
ทีพ่กั  โรงแรมจงัหวดันา่นหรอืเทยีบเทา่   
 
 

วนัที ่3 บอ่เกลอื-ถนนลอยฟ้า1081-บอ่เกลอืสนิเธาว-์จดุชมววิบา้นสะปนั-จดุ
ชมววิ1715-อ าเภอปวั-รา้นกาแฟบา้นไทลือ้-วดัภเูก็ต 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 น าท่านเดินทาง สู่ อ.บ่อเกลือ ดว้ยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลือ  

เนื่องจากเสน้ทางเป็นหบุเขาสลับซับซอ้นกันหลายลกู อาจจะใชเ้วลาในการ

เดินทางนานถึง 2 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะชมวิวที่ถนนลอยฟ้า 1081  

น าท่านเช็คอนิกับ unseen แห่งใหม่ของจังหวัดน่าน คอื โคง้หมายเลข 3 

ซึง่มีระยะทางประมาณ 300 เมดร ลัดเลาะตามธรรมชาติ เมื่อถึงบริเวณ

ดังกลา่วจะมองเห็นถนนเป็นเลข 3 ซึง่จะมจีดุจอดรถเพือ่ถา่ยภาพ 

จากนัน้น าทา่นชม บอ่เกลอืสนิเธาว ์แหลง่ชมุชนทีม่กีารท าบอ่เกลอืมาหลาย

ชัว่อายคุน โดยชาวบา้นจะตักน ้าเกลอืจากบอ่ใตด้นิแลว้ใหไ้หลมาตามรางทอ่

ไมไ้ผ่ เพื่อทีจ่ะน าน ้าเกลอืมาตม้ใหเ้หลอืแต่เม็ดเกลอืเรียกว่า "เกลอืภูเขา" 

ซึง่ชาวบา้นจะน ามาบรโิภค และกรอกใสถ่งุเล็ก ๆ  แบง่ขายใหก้บันักทอ่งเทีย่ว 

ซึง่ก็จะมกีารเพิม่ไอโอดนีใหด้ว้ย สามารถน ามาขัดผวิและท าอาหารไดอ้ย่าง

ปลอดภัย จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่ จุดชมววิบา้นสะปัน หมู่บา้นเล็กๆ กลางหบุ

เขามเีพยีงถนนเสน้เล็กๆ ตขีนานเทยีบกบัล าธารน ้าไหล ทีฉ่ากหลังเป็นภเูขา

ลูกใหญ่และมไีอหมอกปกคุลม มุมเด็ดของหมู่บา้นก็คอืสะพานมกีันอยู่สอง

จุด คอื สะพานปนูกลางหมู่บา้น  และ สะพานแขวนทา้ยหมู่บา้น และหมู่บา้น

นี้ยังโอบลอ้มดว้ยทุง่นาเป็นทัศนียภาพทีส่วยงาม  
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เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  

หลังจากรับประทานอาหารน าท่านผ่านชม จุดชมววิ 1715 ซึง่เป็นอกีหนึง่  

จุดชมววิทีไ่ม่ควรพลาด จากนัน้ เดนิทางสูอ่ าเภอ ปัว เมือ่งแห่งทุ่งนากลาง

ขนุเขา จากนัน้น าท่านเดนิทางสกัการะและเสรมิสริมิงคลที ่วดัภูเก็ต แตด่ว้ย

วัดตัง้อยู่บนเนนิเขา ซึง่ทางเหนือ เรยีกว่า "ดอย" หรอื "ภู" จงึตัง้ชือ่วา่ "วัด

ภูเก็ต" หมายถงึ วัดบา้นเก็ตทีอ่ยู่บนภู หรอื ดอย วัดภูเก็ต  ถอืว่าเป็นวัดทีม่ี

ภูมทิัศน์และววิทีส่วยงาม โดยจุดเด่นของวัด คอื มรีะเบยีงชมววิดา้นหลังวัด 

ตดิ กบัทุง่นาทีก่วา้ง ไกลพรอ้มดว้ยฉากหลัง เป็นภเูขาวนอทุยานดอยภคูา ใน

ยามเชา้วัดภเูก็ตเป็นจุดชมววิพระอาทติยข์ ึน้ทีง่ดงามอกีแหง่หนึง่  จากนัน้น า

ทา่นเดนิชม หมูบ่า้นไทยลือ้หนองบวั (ทอ่งเทีย่ววถิชีุมชน) หมูบ่า้นแหง่นี้

ตัง้อยู่บรเิวณวัดหนองบัว เป็นหมู่บา้นทีม่ฝีีมอืในการทอผา้พืน้เมอืงทีส่วยงาม 

เรียกว่า “ผา้ลายน ้าไหล” ซึง่เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็น

หัตถกรรม ทีต่กทอดมาหลายยคุหลายสมัย   
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น าท่านไปพักผ่อนที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ ตัง้อยู่ที ่ต าบลศลิาแลง  อ าเภอ

ปัว จังหวัดน่าน  เป็นรา้นกาแฟของรา้นล าดวนผา้ทอ  รา้นขายของทีร่ะลกึ

และผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณ ชือ่ดังแห่งปัว  อ าเภอปัวถอืว่า

เป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทลือ้อยู่มากทีส่ดุชาวไทลือ้มปีระเพณีและวัฒนธรรมเป็น

ของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ เรือ่งการแตง่กายแบบพืน้บา้น ไดแ้กผ่า้ทอไท

ลื้อ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอ าเภอนี้ ผา้ทอส่วนใหญ่เมื่อทอ

มาแลว้ก็มกีารจ าหน่ายเป็นผลติภัณฑช์มุชน 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
ทีพ่กั  โรงแรมจงัหวดันา่นหรอืเทยีบเทา่   
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วนัที ่4 วดัพระธาตุเขาน้อย-วดัมิ่งเมือง-เสาหลกัเมือง-พระธาตุช่อแฮ-
กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ
โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุเขานอ้ย  
สกัการะ องคพ์ระธาต ุซึง่องคพ์ระธาต ุเป็น
เจดยีก์่อ อฐิถอืปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่า
ผสมลา้นนา ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุอง
อ ง ค์ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ม ม า สั มพุ ท ธ เ จ ้า 
สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับ
พระธาตุแช่แหง้ จากวัดพระธาตุเขานอ้ย 
สามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัว
เมอืงน่าน ปัจจุบันบรเิวณลานชมทวิทัศน์ 
และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหา 
อุ ด ม ม ง คล นั นทบุ รี ศ รี น่ า น  ซึ่ ง เ ป็ น
พระพุทธรูปปางประทานพร บนฐาน
ดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาท า
จากทองค าหนัก 27 บาท สรา้งขึน้เนื่องใน
มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ฯ 
ทรงเจรญิ พระชนมพรรษา 6 รอบ 
 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

น าท่านเดนิชม วดัมิง่เมอืง ลักษณะเด่นคอืลายปูนปั้นทีผ่นังดา้นนอกของ
พระอโุบสถ มคีวามสวยงามวจิติรบรรจงมาก เป็นฝีมอืตระกลูชา่งเชยีงแสนมี
ความวจิติรงดงามมาก ภายในมภีาพจติรกรรมฝาผนังแสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของ
ชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างทอ้งถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่
ประดษิฐานเสาหลักเมอืง ซึง่อยูใ่นศาลาจัตรุมขุดา้นหนา้พระอโุบสถ เสาหลัก
เมอืงสงูประมาณ 3 เมตร ฐานประดับดว้ยไมแ้กะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอด
เสาแกะสลักเป็นรปูพรหมพักตรม์ชีือ่ เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา และทีว่ัด 
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นี้ยังเป็นที่ประดษิฐาน เสาหลกัเมอืงของจงัหวดัน่าน ซึง่แต่เดมิเรียกว่า 
“เสามิง่เมอืง” เดมิเป็น ไมส้ักทองขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นเสาทรงกลมสว่น
หัวเสาเกลาเป็น ดอกบัวตูมฝังไวก้ับพื้นทีด่นิโดยตรง ไม่มีศาลหรืออาคาร
ครอบ แตอ่ย่างใด สันนษิฐานวา่อาจจะสรา้งขึน้ในสมัยเจา้อัตถวรปัญโญ เป็น
เจา้ผูค้รองนครน่าน เหตุเพราะแต่ก่อนมานั้นเมอืงน่านไม่มคีตกิารสรา้งเสา
หลักเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสักการะพระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นวัด
ศักดิส์ทิธิ ์เก่าแก่ คู่บา้น คู่เมอืงจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจ าปีเกดิ
ของผูท้ีเ่กดิปีขาลและยังเป็นพระอารามหลวงอกีดว้ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
กลับกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

☺☺☺☺☺☺☺☺                                                                    

หมายเหตุ  หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซื้อต ั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจาก
กรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่น
ซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั 
ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความ
คมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุล
เหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 

 

 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร 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 
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 อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้ห  ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

07-10 มกราคม 2564 5,988 5,988 1,800 

14-17 มกราคม 2564 5,988 5,988 1,800 

21-24 มกราคม 2564 5,988 5,988 1,800 

28-31 มกราคม 2564 5,988 5,988 1,800 

04-07 กมุภาพนัธ ์2564 5,988 5,988 1,800 

11-14 กมุภาพนัธ ์2564 5,988 5,988 1,800 

18-21 กมุภาพนัธ ์2564 5,988 5,988 1,800 

25-28 กมุภาพนัธ ์2564 6,988 6,988 1,800 

วนัเดนิทาง ผูใ้ห  ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

04 – 07 มนีาคม 2564 5,988 5,988 1,800 

11 – 14 มนีาคม 2564 5,988 5,988 1,800 

18 – 21 มนีาคม 2564 5,988 5,988 1,800 

25 – 28 มนีาคม 2564 5,988 5,988 1,800 

ราคาเด็กทารก (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) 
ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 50 % ของราคาทวัร ์

 
 

 
 

 

 

✓ คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
✓ ค่าทีพ่กั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบั
เทา่กนั 

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 
ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การ
เจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

 

อัตราคา่บรกิารรวม 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศก/์คนขบัรถน าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิ  ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุใน
รายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ทปิมคัคเุทศก/์คนขบัน าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 

 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตร

ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร์ 24 ชั่วโมงหากไม่ช าระตามที่บริษัทก าหนด 
บรษิทัฯ จะถอืว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ ขออนุญาตตัดที่น่ัง
เพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอื
วา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไม่สามารถ

ยกเลกิการเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอื
ขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่
จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่น
การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่
สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณี
เจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 30 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่าน
งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า
ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
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    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา

ในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 9 ท่านต่อ 1 รถตู ้และ

รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสาย

การบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต ,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอื

ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสู หาย อนัเนือ่ง

เกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการ
ใหค้ าส ั าใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือ
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ 
อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสู หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 

 

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6  

      .  จองทวัร์ผา่น.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip  

      .  หรือโทร 02-234-5936 

  

 

 

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