รหัสโปรแกรม : 21956 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

 มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
 ที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน
 รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สาหรับคณะท่าน
 อาหารแบบเซ็ทเมนู จากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

01-04 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31
04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28
02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30
03-06 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 24-27
03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27

วันแรก(1)

กรุงเทพฯ – น่ าน – วัดภูมินทร์ – วัดมิ่งเมือง – พระธาตุแช่ แห้ ง– ปัว

06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์ เตอร์ สายการบิน
นกแอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
08.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 172 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่ โมง)
09.45 น. นาท่านเดิ นทางถึ งจังหวัดน่ านจากนั้นนา
ท่ า นเดิ น ทางโดยรถตู ้ สู่ น าท่ า นสู่ ‘วัด
ภู มิ น ทร์ ’ เป็ นวัด หลวงเก่ า แก่ ที่ มี อ ายุ
มากกว่า 400 ปี เดิ ม มี ชื่ อ ว่า วัด พรหมมิ
นทร์ ความงดงามและไม่เหมือนใครของ
วัดนี้ คือ เป็ นวัดเพียงหนึ่ งเดียวในประเทศ
ไทยที่สร้ างทรงจตุรมุข ดู แล้วคล้ายตั้งอยู่
บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว อาคาร
เป็ นทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร ภายใน
ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ขนาดใหญ่ 4
อ ง ค์ หั น อ อ ก ด้ า น ป ร ะ ตู ทั้ ง 4 ทิ ศ
จิตรกรรมฝาผนังปู่ ม่านย่าม่าน หรื อ ภาพ
กระซิ บ รั ก อัน เลื่ อ งลื อ "ปู่ ม่ า นย่า ม่ า น"
เป็ นคาเรี ยกผูช้ ายผูห้ ญิงชาวไทลื้อในสมัย
โบราณ จากนั้นชม ‘วัดมิ่งเมือง’ ที่มีลาย
ปูนปั้ นบนผนังด้านนอกของพระอุโบสถ
มีความสวยงามวิจิตรบรรจง สักการะเสา
พระหลั ก เมื อ งน่ า น เพื่ อ ความเป็ นสิ ริ
มงคลจากนั้นนาท่านไปสักการะ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุประจาปี เถาะ ที่เป็ นพระธาตุคู่บา้ นคู่เมืองน่าน

เที่ยง
บ่าย

ค่า

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปั ว (56 กม.) ชมความอัศจรรย์ของ “ต้นดิ๊กเดียม ณ วัดปรางค์” ชมต้นไม้ที่มีอารมณ์ขนั อยูคู่วดั
ปรางค์แห่ งอาเภอปั วมานานนับร้อยปี ด้วยไม้ตน้ นี้ มี ความแปลกพิสดาร ตั้งแต่อากปกริ ยาของมันที่หนั หน้าเข้าวัด
แต่หนั หลังให้แดด และที่น่าอัศจรรย์ยงิ กว่านัน่ คือเพียงแค่ลูบเบา ๆ บริ เวณ ลาต้น ทั้งกิ่ งกานใบของมันจะสั้นไหว
คล้ายบอกวามันกาลังรู ้สึกจักจี๋ จากนั้นชม ชุมชนไทลื้อ อ.ปัว ชุมชนชาวไทลื้อซึ่ งอพยพมาจาสิ บสองปั นนา มีฝีมือ
ในการทอผ้าพื้นเมืองที่งดงาม เรี ยกว่า “ผ้าลายน้ าไหล” ซึ่ งเป็ นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็ นหัตถกรรมที่

ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย อิสระให้ท่าน เลือกซื้ อผ้าทอพื้นเมืองเป็ นของฝาก ไปจิบกาแฟชมวิว ณ ร้านกาแฟ
บ้านไทลื้ อ ร้ านกาแฟเก๋ ไก๋ ติดริ มนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้ อดั้ งเดิ ม ชมวิวนา ข้าวและขุนเขาที่ อยู่
เบื้ องหน้า พร้ อมถ่ า ยภาพเช็ ค อิ น กบัก ระท่ อ มปลายนาในแบบฉบับ ที่ ไ ม่ เหมื อ นใครและท่ านใดสนใจผ้าทอ
สามารถ เลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกผ้าทอไทลื้อผ้าทอน้ าไหลลายโบราณชื่ อดังแห่ งปั วได้ที่ร้านลาดวนผ้าทออาเภอปั ว
ถือวาเป็ นอาเภอที่มีชาวไทลื้ ออยูม่ ากที่สุด ชาวไทลื้อมีประเพณี และวัฒนธรรมเป็ นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่ องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : โรงแรม ปัวเดอวิว บูตคิ รีสอร์ ท หรื อทีพ่ กั ระดับใกล้เคียง
วันที่สอง(2) ปัว – วัดพระธาตุเบ็งสกัด – วัดภูเก็ต – ถนนลอยฟ้า 1081 – อุทยานแห่ งชาติดอยภูค
จุดชมวิว 1715 – หมู่บ้านสะปัน – บ่ อเกลือ
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารนาท่านไปชมโบราณสถาน ‘วัดพระ
ธ าตุ เบ็ งส กั ด ’ สั ก ก าระ อ งค์ พ ระ เจ ดี ย์ ที่
ประดิ ษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ สิ่ งศักดิ์ สิ ท ธิ์ ที่
ชาวปั วเคารพและศรั ท ธาอย่างมากตั้ง อยูข ้างๆ
วิหารทรงตะคแบบศิลปะพื้นบ้านไทลื้อ จากนั้น
น าท่ า นท่ อ งเที่ ย ว วัด ภู เก็ ต วัด ในจัง หวัด น่ า น
ที่ต้ งั ชื่ อตามหมู่บา้ นที่ชื่อว่า หมู่บา้ นเก็ต แต่ดว้ ย
วัดตั้งอยูบนเนิ นเขา ซึ่ งทางเหนื อเรี ยกว่า "ดอย"

เที่ยง
บ่าย

ค่า

หรื อ "ภู " จึ ง ตั้งชื่ อว่า "วัดภู เก็ ต" เป็ นวัดที่ มี ภูมิ ท ัศ น์ และวิวที่ ส วยงาม โดยจุ ดเด่ น ของวัด คื อ มี ระเบี ยงชมวิว
ด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็ นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา จากนั้นเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ
ผ่ายเส้นทาง ‘ถนนลอยฟ้ า 1081’ เป็ นอีกเส้นทางสู่ บ่อเกลื อ ที่ลดั ลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี้ ทาให้เมื่อ
ขับรถมาถึงบริ เวณจุดดังกล่าว จะมองเห็นถนนที่โค้ง คล้ายกับเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม โดยบริ เวณ 2 ข้างทาง
เต็มไปด้วยป่ าไม้เขียวขจี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เดิ นเล่นชม “อุทยานแห่ งชาติดอยภูคา” ถื อว่าเป็ นอุทยานแห่ งชาติที่ใหญ่สุดของจังหวัดน่ าน มีสภาพพื้นที่ เป็ น
เทือกเขาสู งสลับซับซ้อน ซึ่ งมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริ สุทธิ์ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มีเมฆปก
คลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทัศน์ที่บริ เวณ ‘จุดชมวิว 1715’ ตั้งอยูบ่ นดอยภูคา ไฮไลน์ของจุดชมชม
ทัศนี ยภาพของแม่น้ าน่านและภูเขาที่ซ้อนกันเป็ นชั้นๆ จากความสู งจากถึง 1715 เมตร จุดเด่นของอุยานแห่ งชาติ
ดอยภูคา คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิ ดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนาน
ของจีน ก่อนจะสู ญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่ าน พันธุ์ไม้ชนิ ดนี้ จึง
หลงเหลืออยูใ่ นโลกเพียงแห่ งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่ งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสี ชมพูเป็ นช่อสวย
สดใสเฉพาะในช่ วงเดื อนกุ ม ภาพัน ธ์ จากนั้นชม ‘หมู่ บ ้านสะปั น ’ (4.3 กม.) ชุ มชนเล็ก ๆ แสนสงบ ที่ ต้ งั อยู่
ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลาธารไหลผ่าน และในช่ วงหน้าฝนฤดู ทานา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนา
ข้าวเขียวขจี เดินเล่นเก็บบรรยากาศของหมู่บา้ นที่มีวิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่นอาศัยอยู่รวมกันรี สอร์ ทที่พกั ได้
อย่างลงตัว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของคนในชุ มชนเลย ชาวบ้านยังคงทานาข้าง ไร่ สวน เก็บภาพบรรยากาศ
ของหมู่บา้ นจากบนสะพานปูนข้ามแม้น้ าว้า
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : บ่ อเกลือวิว รีสอร์ ท หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สาม(3) บ่ อเกลือโบราณ – หอศิลป์ ริมน่ าน – วัดพระธาตุเขาน้ อย
ถนนคนเดินกาดข่ วงเมืองน่ าน (เปิ ดศุกร์ -เสาร์ -อาทิตย์ )
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารเดินทางเดินทางสู่ ‘บ่อเกลือ
โบราณ’ (บ่อเกลือสิ นเธาว์) ที่มีชื่อเสี ยง
ในด้านการท าเกลื อบนภู เขา ชาวบ้าน
ที่ นี่ จ ะผลิ ต เกลื อ สิ น เธาว์ เพื่ อ บริ โ ภค
และจ าหน่ า ย “บ่ อ เกลื อ ” แหล่ ง ผลิ ต
“เกลือสิ นเธาว์” ที่อยู่ใต้ดินซึ่ งแตกต่าง
จากเกลื อ สมุ ท รทั่ ว ไป เพราะเกลื อ
สิ น เธาร์ น้ ั น ได้ม าจากใต้ดิ น ที่ มี เพี ย ง
แห่ งเดียวในโลกเท่านั้น แวะ ‘จุดชมวิว
โคตรสู ง’ บริ เวณกิ โลเมตรที่ 48 ในบริ เวณอุ ท ยานแห่ งชาติ ดอยภู ค า อี กหนึ่ งจุ ดชมวิวที่ ส วยงามของดอยภู ค า
จากนั้นเดินทางสู่ ตวั เมืองน่าน (85 กม.)

เที่ยง
บ่าย

ค่า

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารนาท่านเยี่ยมชม ‘หอศิลป์ ริ มน่าน’ ที่จดั แสดงงานศิลปะตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าน่านก็คือ “หอศิลป์ ริ มน่าน” เป็ น
หอศิลป์ สุ ดชิ ลล์ที่เต็มไปด้วยงานศิลปะมากมาย และความสงบเงียบ มีขนาดใหญ่มากกว่า 13 ไร่ เป็ นที่รวบรวม
ศิลปะต่างๆ และประติมากรรมของศิลปิ นเอาไว้ ถ้าใครอยากหาสถานที่เสพงานศิลปะเพลิ นๆ จากนั้นขึ้นสู่ ‘วัด
พระธาตุเขาน้อย’ (66 กม.) ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยทางด้านตะวันตกของตัวเมื องน่ าน องค์พระธาตุต้ งั อยู่บน
ยอดดอยเขาน้อย เป็ นเจดี ยก์ ่ ออิ ฐถื อปู น
ทั้ งองค์ งดงามแบบศิ ล ปะพม่ า ผสม
ล้านนา ภายในบรรจุ พ ระเกศาธาตุ ข อง
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริ เวณ
ลานปู น พระพุ ท ธรู ป ปางลี ล าองค์ใ หญ่
คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรี
เมื อ งน่ าน จึ ง สามารถมองเห็ น ทิ วทัศ น์
เมื อ งน่ า นได้ ท้ ัง เมื อ งแบบพาโนรามา
จากนั้นน าท่ านสู่ ‘ถนนคนเดิ น กาดข่ วง
เมื องน่ าน’ ถนนคนเดิ นที่ มี ของที่ระลึ ก
อันเป็ นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมถึงของอาหารพื้นเมืองที่น่าลองชิม
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : โรงแรมน่ านนครา บูทิก หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สี่(4) อุทยานห่ งชาติศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – จุดชมวิวดอยผาชู้ - เสาดินนาน้ อยและคอกเสื อ
โฮงเจ้ าฟองคา – ศูนย์โอทอปน่ าน – เดินทางกลับ
05.00

เช้า

รุ่ งอรุ ณ ยามเช้า น าท่ านเดิ น ทางขึ้ น สู่ ด อยเสมอดาว ตั้ง อยู่ ‘อุ ท ยานห่ ง ชาติ ศ รี น่ าน’ (17 กม.) ที่ มี เทื อ กเขาสู ง
สลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนื อ-ใต้
เป็ นป่ าต้น น้ าล าธาร ที่ ส าคัญ ของแม่ น้ า
น่ าน นาท่านขึ้ นจุดชมทิ วทัศน์ ดอยผาชู ้
ทิวทัศน์ท้ งั สองฝั่ งแม่น้ าน่ าน และจุดชม
วิว ‘ดอยเสมอดาว’ ในวันที่อากาศดีท่าน
จะมองเห็ นหมอกไหลผ่ า นทิ ว เขาที่
สวยงาม
บริ การอาหารมื้ อเช้ า ณ ร้ า นอาหาร
ท้องถิ่น
สมควรแห่เวลาลงจากดอยสู่ ‘เสาดินนาน้อยและคอกเสื อ’ (19 กม.) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลกั ษณะเป็ นหุ บ
ผาและแท่ งดิ น ผสมหิ น ลู ก รั งสี แดงปนส้ ม กระจายอยู่ในพื้ น ที่ ป ระมาณ 20 ไร่ ค ล้า ยกับ แพะเมื องผีที่ จ.แพร่
สันนิ ษฐานว่าเสาดิ นนาน้อยมี อายุประมาณ 30,000-10,000 ปี และเคยเป็ นก้นทะเลมาก่อน จากนั้นชมมนต์เสน่ ห์
บ้านพื้นถิ่ น ‘โฮงเจ้าฟองคา’ บ้านเรื อนไทยโบราณสร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2468 และยังคงรู ปแบบดั้งเดิ มเหมือนเมื่ อ

เที่ยง
บ่าย

ร้อยกว่าปี ก่อน ชาวเมืองน่านเรี ยกบ้านหลังใหญ่วา่ "โฮง" ลักษณะเป็ นเรื อนไม้ 3 หลังติดต่อกัน เป็ นบ้านพักของ
เจ้าศรี ตุมมากับเจ้ามะโน เจ้าศรี ตุมมาเป็ น
หลานของเจ้า มหาวงศ์ เจ้า ผู ้ค รองนคร
น่านองค์ที่ 11
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ร้ า นอาหาร
ท้องถิ่น
หลังอาหารนาท่านสู่ “โอทอปน่าน” ศูนย์
รวมของฝากที่ใหญ่ที่สุด ใน จ.น่าน เลือก
ซื้ อของฝากที่ ระลึ ก ก่ อนเดิ น ทางกลับ //
นาท่านออเดินทางสู่ สนามบินน่าน

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
17.00 น. นาท่านออกเดินทางถึงสนามบินน่าน
19.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 179 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่ โมง)
20.25 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทางท่ องเทีย่ ว 2564-2565
วันเดินทาง

01-04 ต.ค. 64
07-10 ต.ค. 64
13-16 ต.ค. 64
14-17 ต.ค. 64
21-24 ต.ค. 64
22-25 ต.ค. 64
23-26 ต.ค. 64
24-27 ต.ค. 64
28-31 ต.ค. 64
04-07 พ.ย. 64
11-14 พ.ย. 64
18-21 พ.ย. 64
25-28 พ.ย. 64
02-05 ธ.ค. 64
03-06 ธ.ค. 64
04-07 ธ.ค. 64
05-08 ธ.ค. 64
09-12 ธ.ค. 64
10-13 ธ.ค. 64
16-19 ธ.ค. 64
23-26 ธ.ค. 64
06-09 ม.ค. 65
13-16 ม.ค. 65
20-23 ม.ค. 65
27-30 ม.ค. 65
03-06 ก.พ. 65
10-13 ก.พ. 65
16-19 ก.พ. 65
17-20 ก.พ. 65
24-27 ก.พ. 65
03-06 มี.ค. 65

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริ ม
16,990
16,990
16,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
20,990
20,990
20,790
20,990
20,990
20,790
20,990
20,990
20,790
20,990
20,990
20,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
20,990
20,990
20,790
20,990
20,990
20,790
20,990
20,990
20,790
20,990
20,990
20,790
20,990
20,990
20,790
20,990
20,990
20,790
17,990
17,990
17,790
20,990
20,990
20,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790
17,990
17,990
17,790

เด็ก 2-12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
16,490
17,490
17,490
17,490
20,490
20,490
20,490
20,490
17,490
17,490
17,490
17,490
17,490
20,490
20,490
20,490
20,490
20,490
20,490
17,490
20,490
17,490
17,490
17,490
17,490
17,490
17,490
17,490
17,490
17,490
17,490

พักท่านเดียว
เพิ่มท่านล่ะ
6,500
6,500
6,500
6,500
8,500
8,500
8,500
8,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
6,500
8,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500

10-13 มี.ค. 65
17-20 มี.ค. 65
24-27 มี.ค. 65

17,990
17,990
17,990

17,990
17,990
17,990

17,790
17,790
17,790

17,490
17,490
17,490

6,500
6,500
6,500

จานวนลูกค้ าออกเดินทางเพียง 6 ท่ าน
การเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-น่าน // น่าน-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
น้ าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 12,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่ โมงทาการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสาเนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทาการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจาหรื อชาระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 12,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว
ทั้งหมด

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

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

