รหัสโปรแกรม : 22400 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
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วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 (1)
(- / L / D)
สนามบินดอนเมือง - สนามบินน่ านนคร -วัดศรีพนั ต้ น - พระธาตุแช่ แห้ ง - วัดมิ่งเมือง - พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ
น่ าน - อุโมงค์ ต้นลีลาวดี - วัดพระธาตุช้างคํา้ วรวิหาร - วัดภูมินทร์
04.30 น.

07.20 น.
08.35 น.

จากนั้น

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 11 เคาน์เตอร์ ที่ 11
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ สนามบินน่ านนคร จังหวัดน่ านโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL7560 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 1 ชม.)
ถึง สนามบินน่ านนคร จังหวัดน่ าน หลังรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว รถตูร้ อรับ
นําท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้ น สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผูค้ รองนครน่ าน แห่ งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง
พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชื่ อวัดตรงกับนามผูส้ ร้ าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรี ยกว่า วัดสลีพนั ต้น (คําว่า สลี หมายถึง ต้น
โพธิ์ ) ซึ่ งในอดี ตมีตน้ โพธิ์ ใหญ่อยู่ดา้ นทิศเหนื อและทิศใต้ของวัด ปั จจุบนั ถู กโค่นเพื่อตัดเป็ นถนนแล้ว วัดศรี พนั ต้น
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาเมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวหิ ารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็ นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็ นอีก
วัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้ นที่สวยงามโดยเฉพาะ
พญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันไดหน้าวิหารวัด สี ทองเหลืองอร่ าม
สวยงามตระการตา มีความสวยงามมากดูอ่อนโยนมีชีวติ ชีวา
ซึ่ งปั้ นแต่งโดยช่างชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรื อ
"สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติ
ของพระพุทธเจ้าและประวัติ การกําเนิดเมืองน่านโดยช่าง
ชาวน่านเป็ นภาพเขียนลายเส้นลงสี ธรรมชาติสวยงาม
และทรงคุณค่าอย่างยิง่
นําท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุแช่ แห้ ง พระธาตุคู่บา้ นคู่เมืองของชาวจังหวัดน่ าน ปูชนี ยสถานที่สําคัญของเมือง
น่าน มีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุ ง
สุ โขทัย องค์พระธาตุมีความสู ง 55.5 เมตร ตั้งอยูบ่ นฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุดว้ ยทองเหลืองหมด
ทั้งองค์ เป็ นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของล้านนา และพระธาตุประจําปี เกิดของคนปี เถาะ ชาวล้านนาเชื่ อ
ว่า หากได้ไป “ชุธาตุ” หรื อนมัสการพระธาตุประจําปี เกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิง่
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เทีย่ ง
จากนั้น

 บริการอาหารกลางวัน (เมนูข้าวซอย เลิศรส)
นําท่านสักการะเสาหลักเมือง ประจําจังหวัดน่าน วัดมิ่งเมือง ที่ประดิษฐานในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถของ
วัด เข้ากราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่แสดงให้เห็นวิถีชีวติ ของชาวเมืองน่าน ความ
เป็ นมาตั้งแต่เจ้าผูค้ รองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุ ดท้าย

จากนั้น

นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน เดิ มเป็ นที่ประทับของเจ้าผูค้ รองนครน่ าน เรี ยกว่า “หอคํา” ภายในจัด
แสดงศิลปะโบราณวัตถุต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ และชี วิตความเป็ นอยูข่ องชาวพื้นเมืองภาคเหนื อและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ
นําท่านถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกกับซุ้ มอุโมงค์ ต้นลีลาวดี บริ เวณหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน ที่ข้ ึนเป็ นแถวเรี ยงราย
แผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ตน้ ไม้ ดูสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
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จากนั้น

นําท่านสู่ วัดพระธาตุช้างคํา้ วรวิหาร เดิ มชื่ อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผูค้ รองนครน่ าน พญาภูเข่ง เป็ นผูส้ ร้ างขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างคํ้าวรวิหาร เป็ นวิหารขนาดใหญ่ รู ปทรงสร้างตามสถาปั ตยกรรมล้านนา
ไทย ภายในวัดประดิษฐาน เจดียช์ า้ งคํ้า เป็ นศิลปะสมัยสุ โขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย ์ มีรูปปั้ นช้าง
ปูนปั้ นเพียงครึ่ งตัวประดับอยูโ่ ดยรอบฐานรองรับไว้ดา้ นละ 6 เชือกรวมทั้งหมด 24 เชือก

จากนั้น

นําท่านสู่ วัดภูมินทร์ เป็ นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวัดนี้ คือ เป็ นวัดที่
สร้างทรงจัตุรัสมุขหนึ่ งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยูบ่ นหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว โบสถ์และวิหารสร้าง
เป็ นอาคารหลังเดียวกัน ด้านในประดิษฐานพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันหน้าออกด้านประตูท้ งั 4 ทิศ อีกหนึ่ งสิ่ ง
ที่นบั ได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองน่านคือ จิตรกรรมปู่ ม่ านย่ าม่ าน หรื อ หนุ่มกระซิ บ แบบฉบับดั้งเดิมที่มีชื่อเสี ยงไป
ทัว่ หลายคนรู ้จกั กันในชื่อ ภาพกระซิบรักบันลือโลก
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เย็น

 บริการอาหารเย็น
 นําท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั โรงแรมดิอมิ เพรส น่ าน หรื อระดับเทียบเท่า (ตัวเมืองน่ าน)

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564 (2)
(B / L / D)
ร้ านกาแฟเดอะวิว @ กิว่ ม่ วง - โค้ งเลข 3 - บ่ อเกลือสิ นเธาว์ - หมู่บ้านสะปัน - จุดชมวิวภูคา1715 -ปัว
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ ร้ านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่ วง ร้ านกาแฟวิวสวย ที่ ต้ งั อยู่ริมทางไหล่ เขา บนเส้ นทางระหว่าง
อําเภอเมืองน่าน อําเภอสันติสุข และ อําเภอบ่อเกลือ การตกแต่งร้านสไตล์ลา้ นนาที่เข้ากับธรรมชาติ สร้างแบบโอเพ่น
โดยใช้เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ผสมกับไม้ไผ่ มีมุมนัง่ เล่น ด้านหลังมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อเครื่ องดื่ม
และ ชมวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่ม)
จากนั้น
ผ่านเส้นทางหลวงมหายเลข 1081 สายสันติสุข - บ่อเกลือ ชม โค้ งเลข 3 สุ ด UNSEEN มีระยะทางประมาณ 300 เมตร
ที่ลดั เลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ข้างทางปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ทําให้มองเห็นเส้นถนนที่โค้ง ดูคล้ายกับเลข 3 โด่ดเด่น
ขึ้นมาสวยงาม
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นําท่านเดินทางสู่ บ่ อเกลือโบราณ แหล่งผลิตเกลือสิ นเธาว์ เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก โดยการนํานํ้าที่ตกั ขึ้นมา
จากใต้ดินมาต้มจนเหลือแค่เกลือสิ นเธาว์ใช้เวลาต้มประมาณ 6 ชัว่ โมง สามารถทําเกลือได้ตลอดทั้งปี จะยกเว้นช่วง
เข้าพรรษาที่งดทําตามความเชื่อของชาวบ้าน ให้ท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์พ้นื เมืองตามอัธยาศัย

เทีย่ ง
จากนั้น

 บริการอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสะปัน หนึ่งในจุดหมายของใครหลายคน ชุมชนเล็ก ๆ
แสนสงบ ที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลาํ ธารไหลผ่าน และในช่วง
หน้าฝนฤดูทาํ นา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย นําท่าน
เก็บภาพความประทับใจที่สะพานหมู่บ้านสะปัน
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นําท่านเดินทางสู่ อําเภอปัว เมืองเล็ก ๆ ในจังหวัดน่าน แสนโรแมนติก เรี ยบง่ายและเงียบสงบ (ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1 ชม.) นําท่านชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนน
สายนี้ ไฮไลท์ของจุดชมวิว 1715 คือวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ าํ น่านและภูเขาที่ซอ้ นกันเป็ นชั้น ๆ มีความสู งจาก
ระดับนํ้าทะเลถึง 1715 เมตร จึงเป็ นที่มาของชื่อจุดชมวิวแห่งนี้

นําท่านผ่านชมถนนลอยฟ้ า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเส้นทางที่งดงาม เป็ นเส้นทางจากอําเภอปั ว สู่ อาํ เภอ
บ่อเกลือ ช่วงถนนลอยฟ้าตัวถนนจะมีความโค้งและลาดชันตามสภาพพื้นที่ถนนคดเคี้ยวเลาะตามไหล่เขา ชมวิวภูเขา
สี เขียวของต้นไม้ตดั กับท้องฟ้า สวยงามมาก

เย็น

 บริการอาหารเย็น
 นําท่ านเข้ าสู่ ทพ
ี่ กั โรงแรมฮักปัว โฮเทล หรื อ โรงแรมชมพู ภูคา หรื อระดับเทียบเท่า
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วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564 (3)
(B / L / - )
วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล - ร้ านลําดวนผ้าทอ - บ้ านนาก๋างโต้ ง คาเฟ่ - วัดพระธาตุเขาน้ อย - ร้ านของฝาก - สนามบิน
น่ านนคร - สนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพ)
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ชื่อวัดตั้งตามหมู่บา้ นที่ชื่อว่าหมู่บา้ นเก็ต แต่ดว้ ยวัดทางเหนื อตั้งอยูบ่ นเนิ นเขา ซึ่ งทางเหนื อ
เรี ยกว่า “ดอย” หรื อ “ภู” จึงเรี ยกกันว่า วัดภูเก็ต จุดเด่นของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดติดกับทุ่งนากว้าง พร้อม
ด้วยฉากหลัง เป็ นภู เ ขาวนอุ ท ยานดอยภู คา มี พ ระอุ โ บสถทรงล้านนาประยุก ต์ จิ ต รกรรมฝาผนัง สามมิ ติ เป็ นที่
ประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปั ว หรื อ หลวงพ่อพุทธเมตตา อันศักดิ์สิทธิ์

จากนั้น

จากนั้น

นําท่านเดิ นทางสู่ วัดศรี มงคล (ก๋ ง) วัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อ
ที่สุดของวัดนี้ คือ หลวงปู่ ก๋ ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่ งมีทศั นียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของ
ดอยภูคาเรี ยงรายสลับซับซ้อน โดยบริ เวณลานชมวิว ทางวัดได้จดั ทําเป็ นซุ ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึง
ร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกั ผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอัน
งดงาม โดยเลี ยนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิ ตรกรชาวน่ านเชื้ อสายไทลื้ อ ซึ่ งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วดั
ภูมินทร์ และวัดหนองบัวของจังหวัดน่ าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่ งรวบรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม
บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุ รักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็ นที่ต้ งั ของกระท่อม
ไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีขา้ วของเครื่ องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้
นําทุกท่านเดินทางสู่ ร้ านลําดวนผ้าทอ ให้ท่านได้ลองลิม้ ชิมรสกาแฟ
พร้ อมชมบรรยากาศสไตล์ไทลือ้ พืน้ บ้ าน เช็คอินถ่ายรู ปร้านเก๋ ๆ ริ มทุ่งนา
นอกจากร้านกาแฟบรรยากาศดีดีแล้ว ท่านและยังสามารถซื้ อของที่ระลึก
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เทีย่ ง

จากนั้น

เช่น ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอนํ้าไหล ลายโบราณชื่อดังได้จากร้านแห่งนี้ อิสระตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าอาหารและ
เครื่ องดื่ม
 บริการอาหารกลางวัน
แวะเช็คอิน บ้ านนาก๋างโต้ ง คาเฟ่ สุ ดเก๋ มีโซนคาเฟ่ บริ การเครื่ องดื่ม โซนร้านอาหาร และมีมุมถ่ายรู ปเยอะมาก ถ่ายมุม
ไหนก็สวย ธรรมชาติสุด ๆ อิสระให้ท่านเลือกซื้ อเครื่ องดื่ มและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าอาหารและ
เครื่ องดื่ม)
นําท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้ อย ตั้งอยูบ่ นยอดดอยเขาน้อย สู งจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 240 เมตร ตามประวัติ
พระธาตุ องค์น้ ี สร้ างโดยมเหสี รองของพญาภู เข็ง เจ้าผูค้ รองนครน่ าน เมื่ อราวพุทธศตวรรษที่ 20 จนกระทัง่ มี การ
บูรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุ ริยพงษ์ผริ ตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า องค์พระธาตุเป็ นเจดียก์ ่ออิฐ
ถือปูนทั้งองค์ ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จึงทําให้ที่นี่เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่
ชาวน่านและนักท่องเที่ยว เดินทางมาสักการะอยูเ่ ป็ นประจํา นอกจากพระธาตุแล้ว ยังมีพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ คือ พระ
พุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรี เมืองน่ าน ปางประทานพรบนฐานดอกบัวสู ง 9 เมตร ประดิ ษฐานอยู่ตรงจุดลานปูน
ตรงจุดนี้ท่านสามารถชมวิวเมืองน่านทั้งเมืองแบบ 360 องศา ชมวิวภูเขาที่โอบล้อมเมืองทั้งเมือง สวยงามอลังการมาก
ทีเดียว

นําท่านแวะร้านของฝาก ของฝากที่ข้ ึนชื่ อของเมืองน่าน มีให้เลือกซื้ อหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอ
มือ ผ้าซิ่ น เครื่ องเงิน นํ้าพริ กหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบินน่ านนคร
17.00 น.
18.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL7567
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........
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หมายเหตุ : รายการทัวร์ ท่องเทีย่ วสามารถสลับสั บเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ในรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม โดยมิ
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์ ,หัวหน้ าทัวร์ ,คนขับรถของแต่ ละสถานที่) เป็ นผู้บริ หารเวลาปรั บเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ.
เนื่องจากเป็ นเทีย่ วบินแบบเช่ าเหมาลํา ทั้งนีเ้ ที่ยวบิน เวลา และโปรแกรมรายการทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงสลับโปรแกรมเดินทาง
ขึน้ อยู่กบั การCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่ สามารถแทรกแซงได้
หากได้ รับการ CONFIRM เรียบร้ อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ ง ให้ ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน
หากลูกค้ าต้ องการซื้อตั๋วเครื่ องบินในประเทศ กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทุกครั้ ง

มาตรการสํ าหรับผู้ทเี่ ดินทางเข้ าจังหวัดน่ าน
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อัตราค่าบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ราคา/ท่าน

รัฐช่ วย 40%
ลูกค้ าชําระ/ท่ าน

พักเดี่ยว

29 - 31 ธันวาคม 2564

11,000

6,600

+ 2,000

* ค่ าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านั้น กรณีเป็ นชาวต่ างชาติมีค่าใช่ จ่ายเพิม่ 1,000 บาท
ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน
ชําระได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง *
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ พร้อมนํ้าหนักกระเป๋ าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม
 ค่ารถ นําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
**กรุ๊ ปออกเดินทาง ขั้นตํ่า 9 ท่ าน**
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
กรณี หอ้ ง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรื อ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่ งโรงแรมไม่มีหรื อเต็ม ทางบริ ษทั ขอปรับเป็ นห้อง TWIN BED
แทนโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณี พกั แบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็ นเสริ มเตียง หรื อ SOFA
BED หรื อ เสริ มฟูกที่นอน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั รู ปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ใน
ห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนื อจากที่ทวั ร์ จดั เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่าน
 กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นชาวต่ างชาติ ชํ าระค่ าทัวร์ เพิม่ 1,000 บาท
 ค่าซื้ อที่นงั่ บนรถนําเที่ยว
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองทัวร์ ผเู ้ ดินทางต้อง ชําระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง โครงการทัวร์ เทีย่ วไทย พร้อมส่ งสําเนาบัตรประชาชน
2. หลักฐานแสดงการได้รับวัคซี นป้ องกันโรค COVID-19
3. นําบัตรประชาชนตัวจริ ง และ โทรศัพท์มือถือเครื่ องที่ท่านได้ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน่ เป๋ าตัง (ที่ท่านใช้ชาํ ระเงิน) ถือไปในการ
เดินทางด้วย
4. รายชื่อผูเ้ ดินทางต้องตรงกับชื่อที่ใช้ชาํ ระเงินด้วยเป๋ าตังของคนนั้น ๆ เนื่ องจากทางบริ ษทั ต้องทําการ Scan QR code และ ใบหน้า
ก่อนเริ่ มและหลังจบทัวร์ และระหว่างทัวร์ ต้องมีการถ่ายรู ป ตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ทางบริ ษทั ขอความร่ วมมือทุกท่านใน
กิจกรรมต่าง ๆ เนื่ องจากทางบริ ษทั ต้องดําเนิ นการตามเงื่อนไขโครงการทัวร์ เที่ยวไทย หากท่านไม่ ให้ ความร่ วมมือทางบริษัท
ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ในราคาเต็ม
5. ไม่สามารถเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่ าทัวร์
เมื่อท่านได้ ชําระเงินแล้วไม่ สามารถเปลีย่ นแปลงการเดินทางได้ (กรณีต้องยกเลิกการจองรายการนําเที่ยว ต้ องทําการยกเลิก
ก่ อนชํ าระเงินเท่ านั้น) ในการยกเลิกกรณีเหตุสุดวิสัย หรื อมีเหตุการณ์ ทไี่ ม่ สามารถเดินทางได้ เช่ น โรคระบาด , ศบค.สั่ ง
ระงับการเดินทาง ฯ ทางบริษัททัวร์ จะต้ องคืนเงินให้ กบั นักท่องเทีย่ วทีจ่ ่ าย 60% มาแล้วกับบริษัททัวร์ โดยตามหลักการ
“ยกเลิกทัวร์ ” เป็ นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
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1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

หมายเหตุ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจ
ของบริ ษทั ฯ เท่า นั้น อี ก ทั้ง ข้อสรุ ป และข้อตัดสิ นใดใด ของบริ ษ ทั ให้ถื อเป็ นข้อยุติสิ้ นสุ ดสมบู รณ์ หากท่า นได้ชาํ ระเงิ น
ค่าบริ การมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริ การข้ออื่น ๆ ที่ได้ระบุมาทั้งหมดแล้ว
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึ งผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุ การณ์ ที่เกิ ดจาก ภัยธรรมชาติ เช่ น พายุไต้ฝุ่น ปฏิ วตั ิ และอื่ นๆที่ อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิ เหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั้น
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ ปฏิบัติตามข้ อกําหนดมาตรการควบคุ มโรค การแพร่ ระบาด
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดใด ทั้งสิ้น
กรุ ณาอ่าน ทําความเข้าใจให้ถี่ถว้ น เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936
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