รหัสโปรแกรม : 22143 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันแรก

สนามบินดอนเมือง • น่าน • ศาลหลักเมืองน่าน • วัดภูมินทร์ • พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน •
วัดพระธาตุชา้ งค้ าวรวิหาร • วัดพระธาตุแช่แห้ง • วัดพระธาตุเขาน้อย • กาดข่วงเมืองน่าน
 (-/กลางวัน/อิสระ)

06.30 น.
08.35 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง ตึก 2 เคาท์เตอร์นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยเทีย่ วบิน DD 170

09.40 น.

เดินทางถึงจังหวัดน่าน เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ป่าเขา และเข้มแข็งทางวัฒนธรรมกับ
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมากกว่า 700 ปี จึ งทาให้น่านกลายเป็ นเมืองจุดหมายสาคัญในการ
ท่องเทีย่ ว

จากนั้น

พาท่านสักการะ เสาพระหลักเมืองน่าน ณ วัดมิง่ เมือง ซึ่งได้ รับการสถาปนาวัดใหม่ จากเดิมที่เป็ นวั ดร้ าง
โดยเจ้ าอนันตวรฤทธิเดช เจ้ าครองนครในตอนนั้น สาหรับตัวอุโบสถนั้น พระครูสิริธรรมภาณี ได้ บูรณะใหม่
ในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากทรุดโทรมเป็ นอย่างมาก โดยตัวอาคารเป็ นฝี มือของช่างพื้นบ้ านของเมืองน่าน
และงานลวดลายปูนปั้นจากช่างเชียงแสน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง บอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของ
เมืองน่านตั้งแต่สมัยพญาภูคาเจ้ าเมืองน่านองค์ปฐม ซึ่งเดิมศูนย์กลางอยู่ท่อี .ปัว ในปัจจุบัน
สาหรับเสาหลักเมืองนั้น สมัยโบราณจะเรียกว่า เสามิ่งเมือง หรือ เสามิ่ง โดยสมเด็จเจ้าฟ้ าอัตถะวร
ปัญโญ เป็ นผูโ้ ปรดให้ฝังเสาพระหลักเมืองน่านลง เมือ่ ปี พ.ศ. 2331

จากนั้น

พาท่านชมหนึ่งในสถานที่ท่โี ด่งดังที่สุดของจังหวัดน่าน กับภาพเสียงกระซิบบันลือโลก ณ วัดภูมินทร์ แต่เดิม
นั้ นมีช่ ื อว่ าวั ดพรหมมินทร์ เอกลั กษณ์ท่ีแตกต่ างจากวั ดล้ านนาทั่วไปคือ โบสถ์และพระวิ หารสร้ างอาคาร
จัตุรมุขหลังเดียวกัน สร้ างเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้ าเจตบุตรพรหมมินทร์ ซึ่งสันนิฐานกันว่าเป็ นโบสถ์
แบบจัตุรมุขหลังแรกของไทย พาท่านชม “ฮูบแต้ ม” หรื อภาพจิตรกรรมภายในวิ หาร ซึ่งภาพที่มีช่ ือเสียง
ที่สดุ คือภาพ ‘ปู่ ม่านย่าม่าน’ ที่สะท้ อนถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองในสมัยนั้น

ผลงานของหนานบัวผัน จิ ตรกรท้องถิน่ เชื้ อสายไทลื้ อ เป็ นภาพชายหญิงคู่หนึง่ กาลังกระซิ บอยู่ และเป็ น
ภาพที่รูจ้ ักกันในชื่อ กระซิ บรักบันลือโลก และเป็ นที่นิยมกันในหมู่นกั ท่องเที่ยวที่ตอ้ งมาถ่ายรูปกับภาพ
จิ ตรกรรมฝาผนังนี้

พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน ดัดแปลงจากที่ประทับของเจ้ าผู้ครองนครน่าน มีพ้ ืนที่รวม
14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา โดยเคยเป็ นศาลากลางจังหวัดน่ าน ก่อนเปลี่ยนเป็ นพิ พิธภัณฑสถานแห่ งชาติ
อย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์สาคัญคือ งาช้ างดา ซึ่งเป็ นของคู่บ้านคู่เมือง จนอยู่ในคาขวัญว่า
“แข่งเรือลือเลือ่ ง เมืองงาช้างดา จิ ตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”
ในพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติน่านยังมี ซุม้ ลีลาวดี เรียงกันเป็ นแนวยาวให้ท่านได้บนั ทึกรูปกันอย่างตามอัธยาศัย
ถือเป็ นอีกหนึง่ จุดทีต่ อ้ งไม่พลาด

จากนั้น

ชมวัดพระธาตุชา้ งค้ าวรวิหาร สร้ างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้ าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี
ประกอบด้ วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้ านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระ
ประธานองค์ใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ ภายในวัดยังประดิษฐานเจดีย์ช้างคา้ ทรงลังกา สูงตระหง่าน
มีรูปปั้นรูปช้ างครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24
เชือก เป็ นศิลปะที่น่านรับผ่านอาณาจักรสุโขทัย มีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์

เทีย่ ง
จากนั้น

พาทุกท่านรับประทานอาหารเทีย่ ง เฮือนฮอม
เดินทางไปยัง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และ ยังเป็ นพระธาตุประจาปี เกิด
ปี เถาะ อีก ด้ ว ย สัน นิ ษ ฐานว่ า พญาการเมื อ งโปรดให้ ส ร้ า งขึ้ นเมื่ อ ปี พ.ศ. 1891 เพื่ อ บรรจุ พ ระบรม
สารี ริ ก ธาตุ ที่ไ ด้ ม าจากกรุ ง สุ โ ขทั ย ถื อ เป็ นแบบอย่ า งสถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปกรรมของช่ า งสกุ ล น่ า น
นอกจากนั้นยังมีส่งิ คู่ควรแก่การสักการะอีกมากมาย อาทิ วิหารพระเจ้ าทันใจ วิหารพุทธไสยาศน์ เป็ นต้ น

จากนั้น

พาท่านเข้ าชม วัดพระธาตุเขาน้อย เป็ นวัดที่ต้งั อยู่บนเขาโดยเป็ นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ด้ านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปปาง
ประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทาจากทองคาหนัก 27 บาท สร้ างขึ้นเนื่องในมหา
มงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ตรงจุดนี้ทา่ นยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้ อย่างสุดลูกหูลูกตา

จากนั้น

เดิ น ทางกลับ สู่ ต ัว เมื อ ง เพื่ อ พาเดิ น กาดข่ ว ง
เมืองน่าน หรือถนนคนเดินเมืองน่านที่จัดเต็มไป
ด้ วยสินค้ านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า กระเป๋ า
ของที่ระลึก อาหาร ที่เป็ นสินค้ าของชาวเมืองน่าน
ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารได้อย่างอิสระ
โดยหากท่านสนใจลองทานขันโตกเมืองน่านก็
สามารถลองทานได้ทีก่ าดข่วงแห่งนี้
อิสระเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั โรงแรมน่านบ้านคุณ หรือ โรงแรมบ้านน่าน

เย็น
ทีพ่ กั

วันทีส่ อง
07.00 น.
จากนั้น

จากนั้น

อาเภอบ่อเกลือ • ถนนลอยฟ้ า1081 • บ่อเกลือสินเธาว์• หมู่บา้ นสะปัน • หยุดเวลาคาเฟ่ •
ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 • อาเภอปัว • วัดศรีมงคล
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ อ.บ่ อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่ าน ประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง มีช่ ือเสียงในด้ านการทาเกลือบนภูเขาที่ไม่มีท่ใี ดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและ
จาหน่ายเป็ นรายได้ อกี ทางหนึ่ง อาเภอบ่อเกลือ มีภมู ิทศั น์ท่สี วยงาม โอบล้ อมด้ วย ขุนเขาเขียวขจี บ่อเกลือจึง
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่รอคอยนักเดินทางเข้ ามาสัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาติและตานานการทา
เกลือบนที่สงู
ให้ ทุกท่านแวะถ่ายรู ปที่ถนน 1081 โดยถนนสาย สันติสุข - บ่อเกลือ ถนนหมายเลข 1081 ยังมีความ
สวยงามและได้ รั บ ฉายาว่ า ถนนลอยฟ้ าของจั งหวั ดน่ า น ซึ่ งถนนสายดังกล่ า ว ได้ ถู กตัดผ่ า นสัน เขา เป็ น
ระยะทางหลาย 10 กิโลเมตร ทาให้ เมื่อขับรถไปนั้น จะเหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้ า ซึ่งตลอด 2 ฝั่งทาง จะเป็ น
ไหล่ เขาลงไป และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศ น์ ธรรมชาติได้ ตลอดเส้ นทาง นอกจากนี้ ยังมีทะเลหมอกให้
มองเห็นเป็ นบางช่วงในระหว่างเส้ นทาง นับได้ ว่าเป็ น Unseen แห่งใหม่ของจังหวัดน่านที่ทุกคนห้ ามพลาด

จากนั้น

พาทุกท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ บนภูเขาแห่งเดียวของโลกตรงนี้สารวจแล้ วว่าไม่มีท่ไี หนอีก บ่อเกลือเดินทาง
มาค่อนข้ างยาก แต่สวยงามมาก หากพูดในด้ านการท่องเที่ยว มีศักยภาพทางด้ านการท่องเที่ยวในเรื่องของ
ธรรมชาติสงู ปัจจุบันชาวบ้ านยังคงต้ มแกลือด้ วยวิธแี บบดั้งเดิม จะตักนา้ เกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลาไม้ ไผ่สู่
บ่อพักการทาเกลือของ ชาวบ้ านบ่อเกลือ นานา้ เกลือที่ตักจากบ่อมาต้ มในกระทะประมาณ 4 - 5 ชั่วโมงให้
นา้ เกลือระเหยแห้ งจากนั้นก็จะนาไม้ พายมาตักเกลือใส่ตะกร้ าที่แขวนไว้ เหนือกระทะเพื่อให้ นา้ เกลือไหลลง
มาในกระทะทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนนา้ ในกระทะแห้ ง หมดแล้ วจึงตักนา้ เกลือจากบ่อมาใส่ลงไปใหม่ หลังจาก
นั้นใส่ถุงวางขายกันหน้ าบ้ าน

เทีย่ ง
จากนั้น

พาทุกท่านรับประทานอาหารเทีย่ ง ร้านข้าวซอยบ่อเกลือ
มุ่งหน้าสู่ หมู่บา้ นสะปั น จังหวัดน่าน เริ่มกลายเป็ นจุ ดมุ่งหมายยอดฮิตของคนไทยที่ต้องการความเงียบสงบ
และมาพักผ่อน เพราะธรรมชาติของหมู่บ้านสะปันถือว่าดีและครบเครื่องมาก ไม่ว่าจะเป็ นทุ่งนาเขียวๆ โอบ
ล้ อมด้ วยภูเขาเกือบทุกด้ าน ตอนเช้ ามีหมอกสวยๆ แถมยังมีนา้ ตกให้ เที่ยวเล่นอีก โดยรวมถือเป็ นอีกสถานที่
ที่ดอี กี แห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน

จากนั้น

พาท่านไปนังชิ
่ ลที่ หยุดเวลาคาเฟ่ คาเฟ่ มุมสูงแห่งหมู่บ้านสะปัน วิวสวยหลักพันล้ าน ใครมาเที่ยวที่น่ีต้อง
ไม่พลาดถือว่าเป็ นคาเฟ่ ที่มุมสวยมี่สุดแห่งหมู่บ้านสะปันเลย ซึ่งความสวยเรียกได้ ว่าอยากหยุดเวลาไว้ ท่นี ่ีกัน
เลยทีเดียว

พาทุกท่าน

แวะถ่ า ยรู ป กั บ จุ ด ชมวิ ว ดอยภู ค า
1715 เป็ นจุ ดแวะพั กชมวิวที่สวยงาม
แ ล ะ เ ป็ น จุ ด ช ม วิ ว ที่ สู ง ห่ า ง จ า ก
ระดับ น้า ทะเล 1715 เมตร มองเห็น
ภู เ ขาสลั บ ซั บ ซ้ อน มี ล านกางเต็ น ท์
สาหรับผู้ท่ตี ้ องการพักผ่อนระหว่างทาง
มี ห้ องน้ า สะอาดให้ บริ ก าร อยู่ ถ นน
เส้ นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ

มุ่งหน้าสู่

อาเภอปั ว จังหวัดน่าน เมืองเล็กๆ แสนโรแมนติก เหมาะกับการใช้ ชีวิตเรียบง่าย และเงียบสงบ โดยพื้ นที่
ส่วนใหญ่ เกือบทั้งหมดเป็ นทุ่งนา ถ้ าเรามาช่ วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม แม้ ต้นข้ าวจะยังไม่ โตเต็ม ที่
เพราะชาวบ้ านเพิ่งเริ่มดานากัน แต่เราจะได้ ภาพผืนนาสีนา้ ตาลกว้ างไกลตัดกับต้ นกล้ าสีเขียว สวยงามมาก
สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือนแน่นอน นอกจากธรรมชาติแล้ ว แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี ก็ยัง
น่าหลงใหล

จากนั้น

มุ่งหน้ าสู่ วัดศรีมงคล อีกวัดที่ได้ รับการตกแต่งแบบไทยล้ านนา ซึ่งพระครูมงคลรังสี หรือหลวงปู่ ครูบาก๋ง ที่
เป็ นที่เคารพของชาวบ้ าน เคยได้ รับนิ มนต์มาอยู่ ท่ีวัดแห่ งนี้ จนมรณภาพ โดยรอบวัดตกแต่งด้ วยโคมไฟ
กระดาษสา ร่ มกระดาษสา ตุง ซึ่งล้ วนเป็ นข้ าวของเครื่องใช้ ภูมิปัญญาชาวบ้ านทั้งสิ้น พาท่านสักการะพระ
ประธานในวิหารหลวง และชมจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นรูปมหาอุทกภัยที่เมืองยม พ.ศ. 2424 อีก
หนึ่งสิ่งที่โด่ดเด่นคือทัศนียภาพหน้ าวัดซึ่งเป็ นทุ่งนาอันกว้ างขวางมีพ้ ืนหลังเป็ นดอยภูคา ให้ ท่านได้ เก็บภาพ
บรรยากาศกันอย่างอัธยาศัย

เย็น
จากนั้น

รับประทานอาหารเย็นที่ ร้าน ทีน่ ปี่ ัว
พาทุกท่านเข้าสู่ทีพ่ กั โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท หรือ โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท หรือ ปัว พาโนราม่า

วันทีส่ าม

ดอยสกาด • วัดภูเก็ต • กาแฟบ้านไทลื้ อ • สนามบินน่าน • ดอนเมือง  (เช้า/กลางวัน/-)

07.00 น.
จากนั้น

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
พาทุกท่านเดินทางขึ้ นชมวิวรับอากาศหนาวดอยสกาด ที่ว่ากันว่ าเป็ นหมู่บ้านท่ามกลางสายหมอก ของ
อาเภอปั ว จังหวัดน่าน หมู่บ้านเล็กๆ ของชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะ ที่เกือบทุกหลังจะมีต้นมะแขว่น เครื่องเทศ
พื้ นเมื อ งของภาคเหนื อ รวมถึ ง ต้ น ชา สายพั น ธุ์อัส สัม โดยขึ้ นอยู่ แ ทบทุ ก บ้ า นเลย บวกกับ ท่า มกลาง
บรรยากาศสวยๆ เงียบสงบ ที่รายล้ อมไปด้ วยธรรมชาติ ป่ าเขา สายหมอก เลยมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
นั่นเอง (สกาดคอฟฟี่ เราบริการกาแฟดริปให้ลูกค้า 1ชุด ต่อลูกค้า 2 ท่าน )

นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต โดยชื่อของวัดนั้นมาจากชื่อหมู่บ้านที่ช่ ือว่า”เก็ต” มีอุโบสถทรงล้ านนาประยุกต์ ประดิษฐาน
หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา ที่ศักดิ์สทิ ธิ์
จากนั้น
พาท่านสโลวไลฟ์ พร้ อมดื่มเครื่ องดื่มเติมความสดชื่นที่ ร้านกาแฟไทลื้ อ ร้ านกาแฟที่ต้ังอยู่กลางทุ่งนาและ
ขุ น เขา ตั ว ร้ า นเป็ นลั ก ษณะบ้ า นแบบไทลื้ อ และยั ง มี มุ ม จิ บ เครื่ อ งดื่ ม หลายๆ จุ ด ซึ่ ง เก๋ไ ก๋ไ ม่ ธ ร รมดา
นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้ าทอไทลื้อ ผ้ าทอนา้ ไหลลายโบราณซื้อเป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของดีของเมืองปัวได้ ที่ ร้านลาดวนผ้าทอ

เทีย่ ง
จากนั้น
16.00 น.
17.10 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านปลาร้านัว
ได้เวลาอันเป็ นสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD 177
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
.........................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง รถตูป้ รับอากาศ จานวน ราคาปกติต่อท่ าน

ราคาต่ อท่ าน พักเดี่ยวเพิม่
รัฐจ่ าย 40%

30 ธ.ค.64

01 ม.ค.65

รถตู้ 8 ทีน่ ั่ง

16+1

10,999

6,599

2,000

01 ม.ค.65

03 ม.ค.65

รถตู้ 8 ทีน่ ั่ง

16+1

11,999

7,199

2,000

** การันตีต้งั แต่ 8 ท่านขึน้ ไปออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์ กรณี 6 ท่านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ **
กรณีกรุ๊ ปเดินทางไม่ ครบตามจานวน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง

อัตราค่ าบริการรวม

 ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป เป็ นราคาตั๋วพิเศษไม่ สามารถเปลีย่ นแปลงหรื อเลื่อนวันเดินทางได้ หาก
ลูกค้ ามีความประสงค์ ทจี่ ะเลื่อนวันเดินทางหรื ออยู่ต่อไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ ป ลูกค้ าจะต้ องทาการซื้อตั๋วเครื่ องบินใหม่ เท่ านั้น
 นา้ หนักกระเป๋าโหลดใต้ ท้องเครื่ องไม่ เกิน 20 กก. และนา้ หนักกระเป๋าถือขึน้ เครื่ องไม่ เกิน 7 กก.
 โรงแรมทีพ่ กั 2 คืน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน) กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นทีน่ อนเสริม
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถตู้พร้ อมคนขับท่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรั พย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง ไม่ รวมประกัน
สุ ขภาพ

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งกรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่อนทาการจองหากท่ านชาระเงินแล้วจะถือว่ าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการเดินทาง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 เอกสารรับรองการได้ รับวัคซีนป้ องกันโควิด 19 หรื อใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่ ามัดจาทัวร์ ท่านละ 3,000 บาทภายใน 24 ชั่วโมง ส่ วนทีเ่ หลือชาระ
ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน

กรณียกเลิก :
 แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ อาทิ ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน , รถ
ตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ าโรงแรมที่พัก ,ค่ าธรรมเนียม
เข้ าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ ว , ค่ าบริการ
 แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง อาทิ
ค่ า มัด จ าตั๋วเครื่ องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่ าบริการ
 ในกรณีชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงิน
ค่ าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (8 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

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

