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รหัสโปรแกรม : 22306 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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วนัพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 (1)           (- / L / D) 
 วดัพระธาตุเขาน้อย - บ้านนาก๋างโต้ง คาเฟ่ - ปัว - วดัภูเกต็ -  วดัศรีมงคล - ร้านล าดวนผ้าทอ  
 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 11 เคาน์เตอร์ท่ี 11 
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระก่อนการเดินทาง 

07.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร จังหวดัน่านโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL7560  (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 1 ชม.) 

08.35 น. ถึง สนามบินน่านนคร จังหวดัน่าน หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ รถตูร้อรับ 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยูบ่นยอดดอยเขานอ้ย สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 240 เมตร ตามประวติั 

พระธาตุองค์น้ีสร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจา้ผูค้รองนครน่าน เม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 20 จนกระทัง่มีการ
บูรณะคร้ังใหญ่ในสมยัพระเจา้สุริยพงษผ์ริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า องคพ์ระธาตุเป็นเจดียก่์ออิฐ
ถือปูนทั้งองค ์ศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้  จึงท าให้ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
ชาวน่านและนกัท่องเท่ียว เดินทางมาสักการะอยูเ่ป็นประจ า นอกจากพระธาตุแลว้ ยงัมีพระพุทธรูปองคใ์หญ่ คือ พระ
พุทธมหาอุตมมงคลนนัทบุรีศรีเมืองน่าน ปางประทานพรบนฐานดอกบวัสูง 9 เมตร ประดิษฐานอยู่ตรงจุดลานปูน 
ตรงจุดน้ีท่านสามารถชมววิเมืองน่านทั้งเมืองแบบ 360 องศา ชมววิภูเขาท่ีโอบลอ้มเมืองทั้งเมือง สวยงามอลงัการมาก
ทีเดียว 

 
 
แวะเช็คอิน บ้านนาก๋างโต้ง คาเฟ่สุดเก๋ มีโซนคาเฟ่บริการเคร่ืองด่ืม โซนร้านอาหาร และมีมุมถ่ายรูปเยอะมาก ถ่ายมุม
ไหนก็สวย ธรรมชาติสุด ๆ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและ
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เคร่ืองด่ืม) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ อ าเภอปัว เมืองเล็ก ๆ ในจงัหวดัน่าน แสนโรแมนติก เรียบง่ายและเงียบ
สงบ (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั  
 น าท่านเดินทางสู่ วดัภูเกต็ ช่ือวดัตั้งตามหมู่บา้นท่ีช่ือวา่หมู่บา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัทางเหนือตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงทางเหนือ

เรียกวา่ “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกนัวา่ วดัภูเก็ต จุดเด่นของวดัคือมีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวดัติดกบัทุ่งนากวา้ง พร้อม
ดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรงลา้นนาประยกุต ์ จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ี
ประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพอ่พุทธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) วดัเก่าแก่ท่ีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ท่ีมีช่ือ

ท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ก๋ง ดา้นหลงัวดัมีลานชมวิว ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของ
ดอยภูคาเรียงรายสลบัซบัซอ้น โดยบริเวณลานชมววิ ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึง
ร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจ ภายในวดัมีส่ิงท่ีน่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนั
งดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทล้ือ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวดั
ภูมินทร์และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน รวมถึงพิพิธภณัฑ์มงคลธรรมรังสี ซ่ึงรวบรวมของโบราณต่างๆให้ไดช้ม 
บรรยากาศโดยรอบของวดั เนน้ตกแต่งแบบไทยลา้นนา อนุรักษข์องเก่าแก่ในอดีต ดา้นหนา้ยงัเป็นท่ีตั้งของกระท่อม
ไมไ้ผ ่ช่ือวา่เฮือนมะเก่า ภายในบา้นมีขา้วของเคร่ืองใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพได ้

จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ ร้านล าดวนผ้าทอ ใหท้่านไดล้องลิม้ชิมรสกาแฟ 
พร้อมชมบรรยากาศสไตล์ไทลือ้พืน้บ้าน เช็คอินถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา 
นอกจากร้านกาแฟบรรยากาศดีดีแลว้ ท่านและยงัสามารถซ้ือของท่ีระลึก 
เช่น ผา้ทอไทล้ือ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณช่ือดงัไดจ้ากร้านแห่งน้ี อิสระ
ตามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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เยน็  บริการอาหารเยน็  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมฮักปัว โฮเทล  หรือ โรงแรมชมพู ภูคา หรือระดับเทยีบเท่า  
 

วนัพฤหัสบดี ที ่30 ธันวาคม 2564 (2)         (B / L / D) 
 ปัว – จุดชมววิภูคา 1715 – บ่อเกลือสินเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน - โค้งเลข 3- ร้านกาแฟเดอะววิ @ กิว่ม่วง - ตัวเมืองน่าน 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านผา่นชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหน่ึงเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอ าเภอปัว สู่อ าเภอ

บ่อเกลือ ช่วงถนนลอยฟ้าตวัถนนจะมีความโคง้และลาดชนัตามสภาพพื้นท่ีถนนคดเค้ียวเลาะตามไหล่เขา ชมวิวภูเขา  
สีเขียวของตน้ไมต้ดักบัทอ้งฟ้า สวยงามมาก 

 
  

 น าท่านแวะจุดชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หน่ึงในจุดชมววิท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางผา่นถนนสายน้ี ไฮไลทข์อง
จุดชมววิ 1715 คือววิท่ีสามารถมองเห็นแม่น ้าน่านและภูเขาท่ีซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลถึง 1715 
เมตร  จึงเป็นท่ีมาของช่ือจุดชมววิแห่งน้ี 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ แหล่งผลิตเกลือสินเธาว ์เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก โดยการน าน ้ าท่ีตกัข้ึนมา

จากใตดิ้นมาตม้จนเหลือแค่เกลือสินเธาวใ์ช้เวลาตม้ประมาณ 6 ชัว่โมง สามารถท าเกลือไดต้ลอดทั้งปี จะยกเวน้ช่วง
เขา้พรรษาท่ีงดท าตามความเช่ือของชาวบา้น ใหท้่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองตามอธัยาศยั  

 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสะปัน หน่ึงในจุดหมายของใครหลายคน ชุมชน

เล็ก ๆ แสนสงบ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีล าธารไหลผา่น 
และในช่วงหนา้ฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมววิทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจีได้
อีกดว้ย น าท่านเก็บภาพความประทบัใจท่ีสะพานหมู่บ้านสะปัน 
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จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองน่าน ผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข 1081 สายสันติสุข - บ่อเกลือ ชม โค้งเลข 3 สุด 
UNSEEN มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ท่ีลดัเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ขา้งทางปกคลุมไปดว้ยตน้ไม ้ท าให้มองเห็น
เส้นถนนท่ีโคง้ ดูคลา้ยกบัเลข 3 โด่ดเด่นข้ึนมาสวยงาม  

 
 
แวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวสวย ท่ีตั้งอยูริ่มทางไหล่เขา 
บนเส้นทางระหว่างอ าเภอเมืองน่าน อ าเภอสันติสุข และ อ าเภอบ่อเกลือ 
การตกแต่งร้านสไตล์ลา้นนาท่ีเขา้กบัธรรมชาติ สร้างแบบโอเพ่น โดยใช้
เฟอร์นิเจอร์ไมผ้สมกบัไมไ้ผ ่มีมุมนัง่เล่น ดา้นหลงัมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี 
อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม และ ชมวิวทิวทศัน์ตามอธัยาศยั (ราคา
ทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

เยน็  บริการอาหารเยน็  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมดิอมิเพรส น่าน หรือระดับเทยีบเท่า (ตัวเมืองน่าน) 
 

วนัศุกร์ ที ่31 ธันวาคม 2564 (3)         (B / L / - ) 
 วดัศรีพนัต้น - พระธาตุแช่แห้ง - วดัมิ่งเมือง - พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - อุโมงค์ต้นลลีาวดี - วดัพระธาตุช้างค า้

วรวหิาร - วดัภูมินทร์ -ร้านของฝาก - สนามบินน่านนคร - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภู์คา (ครองนครน่าน ระหวา่ง 

พ.ศ. 1960 - 1969 ) ช่ือวดัตรงกบันามผูส้ร้าง คือพญาพนัตน้ บางสมยัเรียกว่า วดัสลีพนัตน้ (ค าว่า สลี หมายถึง ตน้
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โพธ์ิ) ซ่ึงในอดีตมีตน้โพธ์ิใหญ่อยู่ดา้นทิศเหนือและทิศใตข้องวดั ปัจจุบนัถูกโค่นเพื่อตดัเป็นถนนแลว้ วดัศรีพนัตน้
ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2505 ภายในวดัมีวหิารท่ีสวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยบิระยบั เป็นอีก 

 
วดัหน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะ 
พญานาคเจด็เศียร เฝ้าบนัไดหนา้วหิารวดั สีทองเหลืองอร่าม 
สวยงามตระการตา มีความสวยงามมากดูอ่อนโยนมีชีวติชีวา  
ซ่ึงป้ันแต่งโดยช่างชาวน่านช่ือ นายอนุรักษ ์สมศกัด์ิ หรือ 
"สล่ารง" และภายในวหิารไดมี้การเขียนภาพลายเส้นประวติั 
ของพระพุทธเจา้และประวติั การก าเนิดเมืองน่านโดยช่าง 
ชาวน่านเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงาม 
และทรงคุณค่าอยา่งยิง่ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวจงัหวดัน่าน ปูชนียสถานท่ีส าคญัของเมือง
น่าน มีอายกุวา่ 600 ปี พญาการเมืองโปรดใหส้ร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีไดม้าจากกรุง
สุโขทยั องคพ์ระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้งดา้นละ 22.5 เมตร บุดว้ยทองเหลืองหมด
ทั้งองค ์เป็นโบราณสถานท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของลา้นนา และพระธาตุประจ าปีเกิดของคนปีเถาะ ชาวลา้นนาเช่ือ
วา่ หากไดไ้ป “ชุธาตุ” หรือนมสัการพระธาตุประจ าปีเกิดจะไดรั้บอานิสงส์อยา่งยิง่ 

 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (เมนูข้าวซอย เลศิรส) 
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จากนั้น น าท่านสักการะเสาหลกัเมือง ประจ าจงัหวดัน่าน วดัมิ่งเมือง ท่ีประดิษฐานในศาลาจตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถของ
วดั เขา้กราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีแสดงให้เห็นวถีิชีวติของชาวเมืองน่าน ความ
เป็นมาตั้งแต่เจา้ผูค้รองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดทา้ย   

 
 
จากนั้น น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครน่าน เรียกวา่ “หอค า” ภายในจดั

แสดงศิลปะโบราณวตัถุต่าง ๆ ประวติัศาสตร์และชีวิตความเป็นอยูข่องชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขาเผา่ต่าง ๆ 
น าท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกบัซุ้มอุโมงค์ต้นลลีาวดี บริเวณหนา้ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ท่ีข้ึนเป็นแถวเรียงราย
แผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไม ้ดูสวยงาม อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
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จากนั้น น าท่านสู่ วัดพระธาตุช้างค า้วรวิหาร เดิมช่ือ วดัหลวงกลางเวียง เจา้ผูค้รองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผูส้ร้างข้ึนเม่ือปี 
พ.ศ. 1949 พระวิหารหลวงวดัพระธาตุช้างค ้าวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมลา้นนา
ไทย ภายในวดัประดิษฐาน เจดียช์า้งค ้า เป็นศิลปะสมยัสุโขทยั อายปุระมาณพุทธศตวรรษท่ี 20 รอบเจดีย ์มีรูปป้ันชา้ง
ปูนป้ันเพียงคร่ึงตวัประดบัอยูโ่ดยรอบฐานรองรับไวด้า้นละ 6 เชือกรวมทั้งหมด 24 เชือก 

 
จากนั้น น าท่านสู่ วัดภูมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวดัน้ีคือ เป็นวดัท่ี

สร้างทรงจตุัรัสมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคลา้ยตั้งอยูบ่นหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตวั โบสถ์และวิหารสร้าง
เป็นอาคารหลงัเดียวกนั ดา้นในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หนัหนา้ออกดา้นประตูทั้ง 4 ทิศ อีกหน่ึงส่ิง
ท่ีนบัไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน่านคือ จิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบัดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียงไป
ทัว่ หลายคนรู้จกักนัในช่ือ ภาพกระซิบรักบันลือโลก 

 
น าท่านแวะร้านของฝาก ของฝากท่ีข้ึนช่ือของเมืองน่าน มีให้เลือกซ้ือหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น ผา้ทอพื้นเมือง ผา้ทอ
มือ ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน น ้าพริกหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และของท่ีระลึกต่าง ๆ มากมาย 
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สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร 
 

17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL7567 
18.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเทีย่วสามารถสลับสับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ในรายการทัวร์ตามความเหมาะสม โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยน

ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 
 

เน่ืองจากเป็นเทีย่วบินแบบเช่าเหมาล า ทั้งนีเ้ที่ยวบิน เวลา และโปรแกรมรายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงสลบัโปรแกรมเดินทาง  
ขึน้อยู่กบัการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  

หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วนั  
หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
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มาตรการส าหรับผู้ทีเ่ดินทางเข้าจังหวดัน่าน 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง ราคา/ท่าน 
รัฐช่วย 40%  

ลูกค้าช าระ/ท่าน 
พกัเดี่ยว 

29 - 31 ธันวาคม 2564 11,000 6,600 + 2,000 
 
 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณเีป็นชาวต่างชาติมีค่าใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  

ช าระได้ทีเ่จ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   **กรุ๊ปออกเดินทาง ข้ันต ่า 9 ท่าน**   
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
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 กรณผู้ีเดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 
 ค่าซ้ือท่ีนัง่บนรถน าเท่ียว 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระเงินผ่านแอปพลเิคช่ัน เป๋าตัง โครงการทวัร์เทีย่วไทย พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน 
2. หลกัฐานแสดงการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 
3. น าบตัรประชาชนตวัจริง และ โทรศพัทมื์อถือเคร่ืองท่ีท่านไดล้งทะเบียนแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั (ท่ีท่านใชช้ าระเงิน) ถือไปในการ

เดินทางดว้ย 
4. รายช่ือผูเ้ดินทางตอ้งตรงกบัช่ือท่ีใชช้ าระเงินดว้ยเป๋าตงัของคนนั้น ๆ เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งท าการ Scan QR code และ ใบหนา้ 

ก่อนเร่ิมและหลงัจบทวัร์ และระหวา่งทวัร์ ตอ้งมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ทางบริษทัขอความร่วมมือทุกท่านใน
กิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองจากทางบริษทั ตอ้งด าเนินการตามเง่ือนไขโครงการทวัร์เท่ียวไทย หากท่านไม่ให้ความร่วมมือทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ในราคาเต็ม 

5. ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางได ้
  

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทวัร์ 
เม่ือท่านได้ช าระเงินแล้วไม่สามารถเปลีย่นแปลงการเดินทางได้ (กรณต้ีองยกเลกิการจองรายการน าเที่ยว ต้องท าการยกเลกิ
ก่อนช าระเงินเท่าน้ัน) ในการยกเลกิกรณเีหตุสุดวสัิย หรือมีเหตุการณ์ทีไ่ม่สามารถเดินทางได้ เช่น โรคระบาด , ศบค.ส่ัง
ระงับการเดินทาง ฯ ทางบริษัททวัร์จะต้องคืนเงินให้กบันักท่องเทีย่วทีจ่่าย 60% มาแล้วกบับริษัททวัร์ โดยตามหลกัการ 

“ยกเลกิทวัร์” เป็นไปตามพระราชบัญญตัิธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ

ของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและข้อตดัสินใดใด ของบริษทั ให้ถือเป็นข้อยุติส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ช าระเงิน
ค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืน ๆ ท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดแลว้ 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ใดใด ทั้งส้ิน 

11. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจให้ถ่ีถว้น เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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