
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



วนัแรก ปัม้น ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ตรงขำ้มมหำลยัหอกำรคำ้ไทย – นำ่น 

 

19.30 พรอ้มกนัที ่ปัม้น ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ตรงขำ้มมหำลยัหอกำรคำ้ไทย ไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรับ
แกท่ำ่น 

20.00 ออกเดนิทำงสู ่จงัหวดันำ่น (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 9 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง นำ่น – พระธำตเุขำนอ้ย – พระธำตแุช่แหง้ – คำเฟ่เฮอืนฮงัตอ่ – วดัภูมนิทร ์– วดัพระธำตชุำ้งค ำ้

วรวหิำร – ซุม้ลลีำวด ี– วดัมิง่เมอืง – วดัศรพีนัตน้ – ถนนคนเดนินำ่น 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ทอ้งถิน่ 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัพระธำตุเขำนอ้ย องคพ์ระธำตตุัง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึง่อยู่ดำ้นตะวันตกของตัวเมอืง
น่ำน สรำ้งในสมัยเจำ้ปู่ แข็ง เมือ่ปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตุเป็นเจดยีก์่ออฐิถอืปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่ำผสม

ลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระเกศำธำตขุององคส์มเด็จพระสมัมำสมัพุทธเจำ้ไดรั้บกำรบรูณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญใ่นสมัย
พระเจำ้สุรยิพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่ำงชำวพม่ำ จำกวัดพระธำตุเขำนอ้ย สำมำรถ

มองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัวเมอืงน่ำน ปัจจุบันบรเิวณลำนชมทวิทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดมมงคล
นันทบุรศีรน่ีำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บนฐำนดอกบัวสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำ

หนัก 27 บำท 

 

 
 

น ำท่ำนน่ังจบิชำกำแฟที่ เฮอืนฮงัต่อ กำแฟน่ำน ซึง่เป็นรำ้นกำแฟที่รวมเอำกำแฟจำกแหล่งปลูกต่ำงๆของ
จังหวัดน่ำนมำไวท้ี่นี่ เป็นรำ้นที่มีขนำดใหญ่บรรยำกำศด ีมีมุมใหถ้่ำยรูป,มุมใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้่ำนสัมผัสกับ

บรรยำกำศสบำยๆ ร่มรืน่ 



 
 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พระธำตุแช่แหง้ พระอำรำมหลวง พระธำตปุระจ ำปีเกดิ ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระตำ่ย) เดมิเป็น

วัดรำษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงเมืองน่ำนกับเมือง
สโุขทยัในอดตี จำกพงศำวดำรเมอืงน่ำนกลำ่ววำ่ พระยำกำรเมอืง เจำ้นครน่ำนไดอ้ัญเชญิพระบรมสำรรีกิธำตจุำก 

กรุงสโุขทยั (กระดกูขอ้มอืขำ้งซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ 

 

 



เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ เป็นวัดทีแ่ปลก

กวำ่วัดอืน่ ๆ คอื โบสถแ์ละวหิำรสรำ้งเป็นอำคำรหลังเดยีวกันประตไูมท้ั ้ง
สีท่ศิ แกะสลักลวดลำยโดยชำ่งฝีมอืลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้ฝำ

ผนังยังแสดงถงึชวีติและ วัฒนธรรมของยุคสมัยทีผ่่ำนมำตำมพงศำวดำร
ของเมอืงน่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรง

จตรุมุข พระประธำนจตุรพักตร ์นำคสะดุง้ขนำดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถ
เทนิไวก้ลำงล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศลิปกรไดส้ันนิษฐำนว่ำ 

เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจ

กลำงประดษิฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค ์หันพระพักตรอ์อก ดำ้น
ประตทูัง้สีท่ศิ หันเบือ้งพระปฤษฏำงค ์ชนกันประทับ น่ังบนฐำนชกุช ีเป็น

พระพุทธรูปปำงมำรวชิัย ผูท้ีไ่ปชมควำมงำมของ พระอุโบสถนี้ไม่วำ่จะ
เดนิขึน้บันไดทศิใด จะพบพระพักตรข์องพระพุทธรูปทกุดำ้น  ภำยในจะมี
ภำพจติรกรรมฝำผนังชือ่ดัง "ปู่ ม่ำนย่ำม่ำน หรือ หนุ่มกระซบิ" ผลงำน
ของหนำนบวัผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สำยไทลือ้ เป็นภำพชำยหญงิคูห่นึง่ก ำลังกระซบิอยู ่และเป็นภำพทีรู่จ้ักกนัใน
ชือ่ "กระซบิรักบนัลอืโลก" และเป็นทีน่ยิมกนัในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมำถำ่ยรูปกับภำพจติรกรรมฝำผนังนี้ 
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระธำตุชำ้งค ำ้วรวหิำร สรำ้งขึน้โดยพญำภูเข่ง เจำ้ผูค้รองนครเมอืงน่ำน อำยุมำกกว่ำ 

600 ปี ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดยีช์ำ้ง
ค ้ำ ทรงลังกำ สงูตระหงำ่นมรีูปปั้นรูปชำ้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมอืนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก 

รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็นศลิปะทีน่่ำนรับผำ่นอำณำจักรสโุขทยั มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลกัษณ์ 

 
จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ  ซุ้มต้นลีลำวดีหรือต้นล ั่นทม  บริเวณหนำ้พิพิธภัณฑ์แห่งชำติน่ำน 

พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำตน่ิำน ตัง้อยู่ภำยในคุม้ของอดตีเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ทีม่ตีน้ลลีำวดขีึน้เป็นแถว
เรยีงรำย แผข่ยำยกิง่กำ้น โคง้เขำ้หำกนัเป็นอโุมงค ์

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยู่ทีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐำนเสำหลักเมอืงของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัด
รำ้ง มเีสำหลักเมอืงทีเ่ป็นทอ่นซงุขนำดใหญ่สองคนโอบ ตอ่มำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตัง้ชือ่วำ่ วัดมิง่

เมอืง ตำมชือ่ทีเ่รียกเสำหลักเมอืงว่ำ เสำมิง่เมอืง ต่อมำปี 2527 ไดม้กีำรรือ้ถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น 
แบบลำ้นนำร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน โดยตกแตง่ลำยปนูปั้นทีผ่นังดำ้นนอกของพระอโุบสถ มคีวำมสวยงำมวจิติร

บรรจงมำก เป็นฝีมอืตระกลูชำ่งเชยีงแสน มคีวำมวจิติร งดงำมมำก ภำยในมภีำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถิี

ชวีติของชำวเมอืงน่ำน ฝีมอืชำ่งทอ้งถิน่ยุคปัจจุบัน และในบรเิวณวัด
ยังเป็นที ่ประดษิฐำนเสำหลักเมือง ซึง่อยู่ในศำลำจตุรมุข ดำ้นหนำ้

พระอโุบสถ เสำหลักเมอืงสงูประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับดว้ยไมแ้กะ
ลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ 

เมตตำ กรุณำ มทุติำ อเุบกขำ 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภ์ูคำ โดยพญำพันตน้ 

เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนำมผูส้รำ้ง คอืพญำ
พันตน้  วิหำรของวัดศรีพันอน้  มีควำมสวยงำมเป็นสง่ำด ว้ยสี

ทองเหลืองอร่ำม และเป็นอีกวัดที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงำม 
พญำนำคเจ็ดเศยีรตัง้เด่นเป็นสง่ำเฝ้ำบันได หนำ้วหิำร และภำยใน

วหิำรชำ่งชำวน่ำน ไดเ้ขยีนภำพลำยเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจำ้และ

ประวัตกิำรก ำเนิดเมอืงน่ำน มันเป็นภำพเขยีนลำยเสน้ลงสธีรรมชำติ
สวยงำมและทรงคณุคำ่อยำ่งยิง่  
 

เย็น อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั ณ ถนนคนเดนิเมอืงนำ่น 
 

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงน่ำน หรือ ถนนคนเดนิกำดข่วงเมอืงน่ำน เปิดทุกวันศุกร์-อำทติย ์ 
ตัง้แต ่17.00 – 22.00 น. ตัง้อยูบ่นบนถนนผำกอง ระหวำ่งลำนขว่งเมอืง หนำ้ศนูยบ์รกิำรนักทอ่งเทีย่ว ไปถงึสำม



แยกถนนจัทรประโชต ิใหท้่ำนเลอืกซือ้อำหำรมำกมำย มทีัง้อำหำรพื้นเมอืง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผำ้พื้นเมอืง ของ
ฝำกของที่ระลกึแฮนด์เมดต่ำงๆจำกจังหวัดน่ำนของไดจ้ำกที่นี่ ในรำคำย่อมเยำ อสิระใหท้่ำนเดินเล่นตำม

อธัยำศยั 

 
ทีพ่กั น ำ้ทองนำ่น หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม นำ่น – เดอะววิกิว่มว่ง – ถนนหมำยเลข3 – บอ่เกลอืสนิเธำว ์– หมูบ่ำ้นสะปนั – จดุชมววิดอยภูคำ 

1715 – วดัภูเก็ต – กำแฟไทยลือ่ – ล ำดวนผำ้ทอ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ 
 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท้ำ่นไดส้มัผัสกับววิของธรรมชำตขิองเมอืงน่ำนแบบ
สดุลกูหลูกูตำ พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรูปตำมอธัยำสยั 

 

 
 

น ำทำ่นถ่ำยรูป ถนนหมำยเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้ำ ปัว-บอ่เกลอื-สนัตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็น

ทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วในกำรแวะถำ่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหวำ่งกำรเดนิทำงมำทอ่งเทีย่วจังหวัดน่ำน 



 
 
น ำท่ำนเดนิทำงถงึ บอ่เกลอืสนิเธำวโ์บรำณ เกลอืภูเขำทีม่เีพียงแห่งเดยีวในโลก เดมิมชีือ่เรยีกวำ่ “เมอืงบอ่” 

หมำยถงึ เมอืงทีม่บี่อเกลอืสนิเธำวอ์ยู่ในพื้นที ่เป็นบ่อเกลอืทีม่อีำยุกว่ำ 800 ปี ท่ำนจะไดส้ัมผัสวถิชีำวบำ้น ที่

ประกอบอำชพีผลติเกลอืภูเขำแบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูปจำกเกลอืได ้เชน่ ดอกเกลอื 
เกลอืแกง เกลอืสปำ ยำสฟัีนเกลอื เป็นตน้ (หมำยเหต ุ: งดสำธติวธิที ำเกลอืในชว่งเทศกำลเขำ้พรรษำ เนือ่งจำก

เป็นชว่งฤดฝูนท ำใหไ้มส่ำมำรถตำกเกลอืได)้  
 

น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำตทิี ่บำ้นสะปัน ตัง้อยู่ในอ ำเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลอืภูเขำ
ประมำณ  9 กโิลเมตร  เป็นชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตัง้อยู่ทำ่มกลำงธรรมชำตขิองขนุเขำ มลี ำธำรไหลผ่ำน และ

ในชว่งหนำ้ฝนฤดูท ำนำ ยังสำมำรถชมววิทวิทัศน์ของนำขำ้วเขยีวขจไีดอ้กีดว้ย เรยีกไดว้่ำหำกแวะมำเทีย่วบ่อ

เกลอืภูเขำขับรถเลยไปอกีเพียงไม่กีน่ำทีก็จะถงึหมู่บำ้นสะปัน เหมำะส ำหรับมำพักผ่อน ปล่อยชวีติใหเ้ดนิไป
อยำ่งชำ้ ๆ 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั  

 

จำกนั้นน ำท่ำนชม จุดชมววิ 1715 จุดแวะพักชมววิที่สูงห่ำงจำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระ
อำทติยข์ึน้และพระอำทติยต์กได ้โดยมรีะยะทำงหำ่งจำกทีท่ ำกำรอทุยำนแห่งชำตดิอยภคูำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง 

ปัว – บอ่เกลอื มองเห็นภเูขำสลบัซบัซอ้น  
 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อ ำเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ทีเ่ป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีเ่รยีกกันวำ่ “ถนนลอย

ฟ้ำ” ซึง่อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำตอิันแสนสงบ พรอ้มสัมผัสกับธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อกีทัง้ยังมี
ภเูขำและตน้ไมป้กคลมุทัง้พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมมุสงู 

 



น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัภูเก็ต หมำยถึง วัดบำ้นเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต  เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และววิที่
สวยงำมมลีำนชมววิทีส่ำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มเีทอืกเขำอุทยำนแห่งชำติ

ดอยภูคำ ดำ้นลำ่งมแีม่น ้ำไหลผ่ำน ทำงวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผ่ำนท่อ

ไหลลงไปใหก้บัฝงูปลำได ้
 

 
 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สู ่รำ้นกำแฟบำ้นไทลือ้ รำ้นกำแฟชือ่ดังของจังหวดัน่ำน เป็นสว่นหนึง่ของรำ้น ล ำดวนผำ้ทอ 

รำ้นขำยผำ้พืน้บำ้นทีม่ขีองทีร่ะลกึและผำ้ทอไทลือ้ ผำ้ทอน ้ำไหล ลำยโบรำณตำ่งๆ ส ำหรับโซนรำ้นกำแฟสไตล์
ของชุมชนชำวไทลือ้ผสมลำ้นนำ ภำยในรำ้นมเีรือนไมเ้ก่ำทีจ่ัดโชว์เครือ่งไมเ้ครื่องมอืเก่ำแก่ของชำวไทลือ้มำ

ประดับตกแต่งสวยงำม จะมมีุมน่ังจบิกำแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลังคำจำก สำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์ทุ่งนำ 
สำมำรถเลอืกน่ังชลิๆ บรรยำกำศอนัเงยีบสงบไดต้ำมอธัยำศยั 

 

เย็น บรกิำรอำหำรค ำ่  
 

ทีพ่กั ฮกั ปวั โฮเทล หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ ี ่ วดัศรมีงคล (วดักง๋) – วดัพระธำตชุอ่แฮ – กรุงเทพฯ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ 
 

น ำทำ่นเขำ้สู ่วดัศรมีงคล (กง๋) เป็นวดัเกำ่แกท่ีไ่ดรั้บพระรำชทำนวสิงุคำมสมีำตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ี
ช ือ่ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋ ภำยในวัดมสี ิง่ทีน่่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงทีม่ภีำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดย

เลยีนแบบกำรวำดของหนำนบัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลือ้ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังทีว่ัดภูมนิทรแ์ละ

วัดหนองบัวของจังหวัดน่ำนโดยบริเวณลำนชมววิ ทำงวัดไดจั้ดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ำยภำพหลำยจุด 
รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศไทยๆ ใหพั้กผ่อนหย่อนใจ มทีัศนียภำพทีง่ดงำม มองเห็นทุ่งนำเขยีวขจ ีและทวิเขำ

ของดอยภคูำเรยีงรำยสลบัซบัซอ้น 
 



 
 

น ำทำ่นสกักำระ วดัพระธำตุชอ่แฮ พระอำรำมหลวง เป็นวดัศกัดิส์ทิธิเ์กำ่แกคู่บ่ำ้นคูเ่มอืงจังหวดัแพร่ และเป็นวัด

พระธำตปุระจ ำปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีขำล ตัง้อยู่เลขที ่1 หมู่ที ่11 ถนนชอ่แฮ ต ำบลชอ่แฮ อ ำเภอเมอืงแพร่ จังหวัด
แพร่ บนเนื้อที ่175 ไร่ บคุคลใดทีม่ำเทีย่วจังหวัดแพร่แลว้จะตอ้งมำนมัสกำรพระธำตชุอ่แฮ เพือ่เป็นสริมิงคลกับ

ตนเอง จนมคี ำกล่ำวว่ำ ถำ้มำเทีย่วจังหวัดแพร่ แต่ไม่ไดม้ำนมัสกำรพระธำตุช่อแฮเหมอืนไม่ไดม้ำจังหวัดแพร่ 

พระธำตุช่อแฮ พระธำตุประจ ำปีเกดิปีเสอื (ปีขำล) พระธำตุช่อแฮ เป็นพระธำตุ1 ใน12 รำศ ีคอื เป็นพระธำตุ
ประจ ำปีเกดิส ำหรับคนทีเ่กดิปีเสอื (ปีขำล) หำกน ำผำ้แพรสำมสไีปถวำยจะท ำใหช้วีติมพีลังคุม้ครองป้องกันศัตรู

ได ้กำรสวดและไหว ้ใหเ้ริม่ตน้นะโม 3 จบ แลว้สวดตำมดว้ยคำถำบชูำพระธำต ุ5 จบ พลังบำรมจีะดลบันดำลให ้
มชีวีติทีด่ขี ึน้ พระธำตุชอ่แฮ หมำยถงึ เจดยีบ์รรจุพระบรมสำรรีกิธำตุพระศอกซำ้ยและพระเกศำธำตุของสมเด็จ

พระสมัมำสมัพุทธเจำ้และประดบับชูำดว้ยผำ้แพรอย่ำงด ี

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั 

 
 น ำทำ่นเดนิทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ ... พรอ้มควำมประทบัใจ 

 
ขอบพระคณุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร 

 



 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

25 – 28 กมุภำพนัธ ์2564 6,999 2,500 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2564 6,999 2,500 

04 – 07 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

05 – 08 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

11 – 14 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

12 – 15 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

18 – 21 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

19 – 22 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

25 – 28 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

26 – 29 มนีำคม 2564 5,999 1,800 

* กรณีพกั 3 ทำ่น/หอ้ง ทำงโรงแรมจะท ำกำรเสรมิเตยีงไดเ้ทำ่น ัน้ * 
** รำคำทวัรน์ีส้ ำหรบันกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเทำ่น ัน้  

นกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำตมิคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 500 บำท/ทำ่น ** 

***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 400 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 
 

 
กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวนข ัน้ต ำ่ 6 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสำรไม่
ครบตำมจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คำ่รถตูต้ลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 ค่ำอำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึประโยชน์

ของลกูคำ้เป็นส ำคญั 
 คำ่โรงแรมทีพั่กระดับมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทำ่น หรอื 3 ทำ่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทำ่น 

Triple ว่ำง) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพ

และควำมเหมำะสมเดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั 
 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพือ่

คุม้ครองสขุภำพกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

 
 



อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต ค่ำซักรดี มนิิบำร์ใน

หอ้ง รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
  คำ่ใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน 

กำรปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำย
กำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

  คำ่ทปิไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 400 บำท  

 
เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช ำระเงนิมดัจ ำค่ำทวัร ์เป็นจ ำนวน 3,000 บำทต่อท่ำน พรอ้มส ำเนำบตัร

ประชำชน เพือ่ส ำรองทีน่ ัง่ 
2. กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิค่ำบรกิำรส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรือช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำร
จำ่ยเงนิไมว่ำ่กรณีใดๆ ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทวัรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักลำ่วและวันหยุด
นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยุดท ำกำรของทำงบรษัิท 

 
เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี

ช ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อ
แจง้ยกเลกิกำรจองกับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์ม่วำ่กรณี

ใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิ
คำ่บรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลกัฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรตำ่งๆ 

และหนำ้สมดุบญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวน หรอืหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณี
ทีว่นัเดนิทำงตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ้่ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ 
รำ้นอำหำร โรงแรมทีพั่ก คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ ำหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 

ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วันที่เดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทั ้งนี้ บริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 
4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำม
สญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี 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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