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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิน่านนคร – บา้นนากา๋งโตง้ – อ าเภอปัว – วดัศรมีงคล (วดัก๋ง) – กาแฟบา้น

ไทลือ้ – ล าดวนผา้ทอ 

 
07.30 พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำสะดวกในกำรเชค็อนิ 

10.15 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินา่นนคร โดยสำยกำรบนิ ไทย สไมล ์เทีย่วบนิที ่WE154 
11.35 เดนิทำงถงึ สนามบนินา่นนคร จังหวดัน่ำน หลงัจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงทอ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

 

 
 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่บา้นนาก๋างโตง้ จุดเช็กอนิสวย ๆ แห่งใหม่ของเมอืงน่ำน มทีัง้คำเฟ่ รำ้นอำหำรและทีพั่กไวร้องรับ 

โดยมคีวำมโดดเดน่อยูต่รงทีก่ำรออกแบบสิง่ปลกูสรำ้งตำ่ง ๆ ซึง่เนน้กำรใชว้สัดธุรรมชำตทิีห่ำไดจ้ำกทอ้งถิน่มำเสรมิเตมิ
แตง่ใหม้คีวำมทนัสมัยสวยงำม กลิน่อำยแบบมนิมิอลผสมญีปุ่่ นหน่อย ๆ ดอูบอุน่ น่ำพักผ่อน รำยลอ้มไปดว้ยทอ้งไร่ทอ้ง

นำสเีขยีว อำกำศเย็นสบำย มจีดุใหน่ั้งเลน่พักผ่อนอยูโ่ดยรอบ 

 

 



น ำทำ่นเขำ้สู ่วดัศรมีงคล (วดักง๋) เป็นวัดเกำ่แกท่ีไ่ดรั้บพระรำชทำนวสิงุคำมสมีำตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชี ือ่
ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋ ภำยในวัดมสี ิง่ทีน่่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงทีม่ภีำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลยีนแบบ

กำรวำดของหนำนบัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลือ้ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังทีว่ัดภูมนิทร์และวัดหนองบัวของ

จังหวดัน่ำนโดยบรเิวณลำนชมววิ ทำงวัดไดจั้ดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ำยภำพหลำยจุด รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศ
ไทยๆ ใหพั้กผอ่นหยอ่นใจ มทีศันยีภำพทีง่ดงำม มองเห็นทุง่นำเขยีวขจ ีและทวิเขำของดอยภคูำเรยีงรำยสลบัซับซอ้น 

 

 
 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัภูเก็ต หมำยถงึ วดับำ้นเก็ตทีอ่ยูบ่นภ ูหรอื ดอย วดัภเูก็ต เป็นวัดทีม่ภีูมทิัศน์และววิทีส่วยงำมมลีำน
ชมววิทีส่ำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มเีทอืกเขำอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ ดำ้นล่ำงมี

แมน่ ้ำไหลผำ่น ทำงวดัไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผำ่นทอ่ไหลลงไปใหก้บัฝงูปลำได ้
 

 
 



 
 

 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สู ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ รำ้นกำแฟชือ่ดังของจังหวัด
น่ำน เป็นสว่นหนึ่งของรำ้น ล ำดวนผำ้ทอ รำ้นขำยผำ้พื้นบำ้นทีม่ขีองที่

ระลกึและผำ้ทอไทลือ้ ผำ้ทอน ้ำไหล ลำยโบรำณตำ่งๆ ส ำหรับโซนรำ้น
กำแฟสไตลข์องชมุชนชำวไทลือ้ผสมลำ้นนำ ภำยในรำ้นมเีรอืนไมเ้กำ่ที่

จัดโชว์เครื่องไมเ้ครื่องมือเก่ำแก่ของชำวไทลื้อมำประดับตกแต่ง

สวยงำม จะมีมุมน่ังจบิกำแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลังคำจำก สำมำรถ
มองเห็นววิทวิทัศน์ทุง่นำ สำมำรถเลอืกน่ังชลิๆ บรรยำกำศอันเงยีบสงบ

ไดต้ำมอธัยำศยั ใกล ้ๆ กนัยังเป็นรำ้นคำ้ผำ้พืน้เมอืง “ล าดวนผา้ทอ” ให ้
ทำ่นไดเ้ลอืกซือ้สิน้คำ้ไดต้ำมอธัยำสยั 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่  

 

ทีพ่กั ฮกั ปวั โฮเทล หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง จุดชมววิ 1715 – ชมววิหมู่บา้นสะปัน – บ่อเกลอืสนิเธาวโ์บราณ – สปาเกลอืแช่เทา้ – ถนนหมายเลข 3 - 

เดอะววิ@มว่ง – ถนนคนเดนินา่น หรอืถนนคนเมอืง  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น ำทำ่นเดนิทำงทอ่งเทีย่ว อ าเภอปวั โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ทีเ่ป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีเ่รยีกกันวำ่ “ถนนลอย

ฟ้ำ” ซึง่อยู่ทำ่มกลำงธรรมชำตอิันแสนสงบ พรอ้มสมัผัสกับธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อกีทัง้ยังมภีูเขำและ

ตน้ไมป้กคลมุทัง้พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมมุสงู 
 

จำกนัน้น ำทำ่นชม จุดชมววิดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมววิทีส่งูห่ำงจำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระ
อำทติยข์ึน้และพระอำทติยต์กได ้โดยมรีะยะทำงห่ำงจำกทีท่ ำกำรอทุยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – 

บอ่เกลอื มองเห็นภเูขำสลบัซบัซอ้น  
 
น ำทำ่นสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำตทิี ่บา้นสะปัน ตัง้อยู่ในอ ำเภอ

บ่อเกลือ จังหวัดน่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลือภูเขำประมำณ  9 

กโิลเมตร  เป็นชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ทีต่ัง้อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ
ของขุนเขำ มีล ำธำรไหลผ่ำน และในช่วงหนำ้ฝนฤดูท ำนำ ยัง

สำมำรถชมววิทวิทัศน์ของนำขำ้วเขียวขจีไดอ้กีดว้ย เรียกไดว้่ำ
หำกแวะมำเทีย่วบ่อเกลอืภูเขำขับรถเลยไปอกีเพียงไม่กีน่ำทก็ีจะ

ถงึหมู่บำ้นสะปัน เหมำะส ำหรับมำพักผ่อน ปล่อยชวีติใหเ้ดนิไป
อยำ่งชำ้ ๆ 

 
น ำทำ่นเดนิทำงถงึ บอ่เกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลอืภูเขำทีม่เีพยีง

แห่งเดยีวในโลก เดมิมีชือ่เรียกว่ำ “เมืองบ่อ” หมำยถงึ เมอืงทีม่ี
บอ่เกลอืสนิเธำวอ์ยู่ในพืน้ที ่เป็นบอ่เกลอืทีม่อีำยุกวำ่ 800 ปี ทำ่น

จะไดส้ัมผัสวิถีชำวบำ้น ที่ประกอบอำชีพผลิตเกลือภูเขำแบบ
โบรำณ ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูปจำกเกลอืได ้เชน่ 

ดอกเกลอื เกลอืแกง เกลอืสปำ ยำสฟัีนเกลอื เป็นตน้ (หมำยเหต ุ
: งดสำธติวธิที ำเกลอืในชว่งเทศกำลเขำ้พรรษำ เนื่องจำกเป็นชว่ง

ฤดฝูนท ำใหไ้มส่ำมำรถตำกเกลอืได)้   

 
พเิศษ : น ำทำ่นสปำแชเ่ทำ้เกลอืสนิเธำว ์“รฤกบอ่เกลอื” ประโยชน์ของกำรแชเ่ทำ้ดว้ยน ้ำเกลอืชว่ยใหรู้ส้กึผ่อนคลำย

ควำมเมือ่ยลำ้ชว่ยใหร้ะบบย่อยอำหำรของร่ำงกำยท ำงำนดขีึน้ชว่ยใหร้ะบบกำรไหลเวยีนเลอืดชว่ยใหน้อนหลับง่ำยขึน้
ลดอำกำรเทำ้บวมไดด้ขี ึน้ก ำจัดกลิน่เทำ้ดงึสิง่ทีต่กคำ้งในร่ำงกำยออก หมำยเหต ุกรณีทีร่ำ้นสปำปิด หรอื หรอืทำงรำ้น

ไมส่ำมำรถใหบ้รกิำรแกท่ำ่นไดข้อสงวนสทิธิค์นืเงนิทำ่นละ 100 บำท 



 
 
น ำทำ่นถ่ำยรูป ถนนหมายเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้ำ ปัว-บอ่เกลอื-สนัตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็นทีน่ยิม

ของนักทอ่งเทีย่วในกำรแวะถำ่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหวำ่งกำรเดนิทำงมำทอ่งเทีย่วจังหวัดน่ำน 
 

 
 



น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท้ำ่นไดส้มัผัสกับววิของธรรมชำตขิองเมอืงน่ำนแบบสดุลกู
หลูกูตำ พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรูปตำมอัธยำสยั 

 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระธาตุแช่แหง้ พระอารามหลวง พระธำตุประจ ำปีเกดิ ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดมิเป็นวัด

รำษฎร ์ปัจจบุนัเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสมัพันธ ์ระหวำ่งเมอืงน่ำนกับเมอืงสโุขทัยในอดตี 
จำกพงศำวดำรเมอืงน่ำนกล่ำววำ่ พระยำกำรเมอืง เจำ้นครน่ำนไดอ้ัญเชญิพระบรมสำรีรกิธำตจุำก กรุงสโุขทัย (กระดูก

ขอ้มอืขำ้งซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ 

 

 
 



จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงน่าน หรือ ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงน่าน เปิดทุกวันศุกร์-อำทติย ์ ตัง้แต ่
17.00 – 22.00 น. ตัง้อยูบ่นบนถนนผำกอง ระหวำ่งลำนขว่งเมอืง หนำ้ศนูยบ์รกิำรนักทอ่งเทีย่ว ไปถงึสำมแยกถนนจัทร

ประโชต ิใหท้ำ่นเลอืกซือ้อำหำรมำกมำย มทีัง้อำหำรพืน้เมอืง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผำ้พืน้เมอืง ของฝำกของทีร่ะลกึแฮนด์

เมดตำ่งๆจำกจงัหวดัน่ำนของไดจ้ำกทีน่ี ่ในรำคำยอ่มเยำ อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ตำมอธัยำศยั 
 

เย็น อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 

ทีพ่กั ชมนา รสีอรท์ / ลลีาวด ีรสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัทีส่าม วดัภูมนิทร ์– ซุ้มตน้ลีลาวดหีรือต้นล ัน่ทม – วดัมิง่เมือง – สนามบนิน่านนคร – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– 

กรุงเทพฯ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ เป็นวัดทีแ่ปลก

กว่ำวัดอืน่ ๆ คอื โบสถแ์ละวหิำรสรำ้งเป็นอำคำรหลังเดยีวกันประตูไม ้
ทัง้สีท่ศิ แกะสลักลวดลำยโดยชำ่งฝีมอืลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้

ฝำผนังยังแสดงถึงชีว ิตและ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่ำนมำตำม

พงศำวดำรของเมอืงน่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระ
อโุบสถทรงจตรุมขุ พระประธำนจตรุพักตร ์นำคสะดุง้ขนำดใหญ่แห่แหน

พระอุโบสถเทนิไวก้ลำงล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศลิปกรได ้
สันนิษฐำนว่ำ เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระ

อโุบสถ ตรงใจกลำงประดษิฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค ์หันพระ

พักตรอ์อก ดำ้นประตทูัง้สีท่ศิ หันเบือ้งพระปฤษฏำงค ์ชนกันประทับ น่ัง
บนฐำนชกุช ีเป็นพระพุทธรูปปำงมำรวชิยั ผูท้ีไ่ปชมควำมงำมของ พระ

อุโบสถนี้ไม่ว่ำจะเดนิขึน้บันไดทศิใด จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูป
ทกุดำ้น  ภำยในจะมภีำพจติรกรรมฝำผนังชือ่ดัง "ปู่ ม่ำนย่ำม่ำน หรือ 
หนุ่มกระซบิ" ผลงำนของหนำนบวัผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สำยไทลือ้ เป็น
ภำพชำยหญิงคู่หนึ่งก ำลังกระซิบอยู่ และเป็นภำพที่รู จ้ักกันในชื่อ 

"กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นทีน่ิยมกันในหมู่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งมำ
ถำ่ยรปูกบัภำพจติรกรรมฝำผนังนี ้

 

จำกนัน้น ำทำ่นแวะถำ่ยรูปกบั ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนำ้
พพิธิภัณฑแ์หง่ชำตน่ิำน พพิธิภัณฑสถำนแหง่ชำตน่ิำน ตัง้อยู่ภำยในคุม้

ของอดตีเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ทีม่ตีน้ลลีำวดขีึน้เป็นแถวเรยีงรำย 

แผข่ยำยกิง่กำ้น โคง้เขำ้หำกนัเป็นอโุมงค ์

 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยู่ทีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐำน

เสำหลกัเมอืงของจังหวดัน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มเีสำหลักเมอืงทีเ่ป็นทอ่น
ซงุขนำดใหญส่องคนโอบ ตอ่มำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตัง้ชือ่

ว่ำ วัดมิ่งเมือง ตำมชือ่ที่เรียกเสำหลักเมืองว่ำ เสำมิ่งเมือง ต่อมำปี 
2527 ไดม้ีกำรรื้อถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วม

สมัยแบบในปัจจุบัน โดยตกแต่งลำยปูนปั้นที่ผนังดำ้นนอกของพระ

อโุบสถ มคีวำมสวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมอืตระกลูชำ่งเชยีงแสน มคีวำมวจิติร งดงำมมำก ภำยในมภีำพจติรกรรม
ฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของชำวเมอืงน่ำน ฝีมอืชำ่งทอ้งถิน่ยคุปัจจบุนั และในบรเิวณวดัยังเป็นที ่ประดษิฐำนเสำหลัก

เมอืง ซึง่อยูใ่นศำลำจตรุมุข ดำ้นหนำ้พระอโุบสถ เสำหลักเมอืงสงูประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลง
รักปิดทอง ยอดเสำแกะสลกัเป็นรูปพรหมพักตรม์ชี ือ่ เมตตำ กรุณำ มทุติำ อเุบกขำ 

 



 
 

หลงัจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินา่น เพือ่เดนิทำงกลบักรุงเทพฯ 

 
12.05 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสำยกำรบนิ ไทย สไมล ์เทีย่วบนิที ่WE155 

13.20 เดนิทำงถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ ... พรอ้มควำมประทบัใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

19 – 21 มกราคม 2565 8,999 1,500 

20 – 22 มกราคม 2565 9,999 1,500 

21 – 23 มกราคม 2565 10,999 1,500 

26 – 28 มกราคม 2565 8,999 1,500 

27 – 29 มกราคม 2565 9,999 1,500 

28 – 30 มกราคม 2565 10,999 1,500 

02 – 04 กมุภาพนัธ ์2565 8,999 1,500 

03 – 05 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 1,500 

04 – 06 กมุภาพนัธ ์2565 10,999 1,500 

09 – 11 กมุภาพนัธ ์2565 8,999 1,500 

10 – 12 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 1,500 

11 – 13 กมุภาพนัธ ์2565 10,999 1,500 

17 – 19 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 1,500 

18 – 20 กมุภาพนัธ ์2565 10,999 1,500 

23 – 25  กมุภาพนัธ ์2565 8,999 1,500 

24 – 26 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 1,500 

25 – 27 กมุภาพนัธ ์2565 10,999 1,500 

 
*ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิ จากราคาทีก่ าหนด  
และ/หรอื ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นช าระเงนิ  

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั* 
 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 
** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 



 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 6 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
เนือ่งจากพเีรยีดเดนิทางเป็นชว่งเทศกาล อาจมสีถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการปิด หรอืไมส่ามารถเขา้ชมได ้

ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิง์ด หรอืเปลีย่นแปลงรายการโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นหลกั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้ำหนักสมัภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม  

 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม/เทีย่ว  

 คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 

 คำ่รถบสัปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุโดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลกูคำ้

เป็นส ำคญั 
 คำ่โรงแรมทีพั่กระดบัมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบ ุ(พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตอ่หอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ทำ่น เป็นกำรนอนเตยีงเสรมิ 1 ทำ่น) 

ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสม

เดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั 
 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำประกันอุบัตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพื่อ

คุม้ครองสขุภำพกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มนิิบำร์ในหอ้ง 

รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 ค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ ิไดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร

ปฏวิัต ิอุบัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรือกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุ
สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คำ่สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิอืน่ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และ 3% กรณีออกใบเสร็จหัก ณ ทีจ่ำ่ยในนำมบรษัิทเทำ่นัน้ 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของทำ่นถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่วำ่

กรณีใดๆ ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทวัรนั์น้ๆ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเลือ่นกำรเดนิทำง นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำร
จองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชี

ธนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน หรอืหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิคำ่ทัวร ์50% และหักคำ่ใชจ้่ำยทีจ่่ำยจรงิ อำท ิคำ่ยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 
โรงแรมทีพั่ก คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 



เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ ำหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรือใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 

ภมูอิำกำศ และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นส ำคญั 

4. ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำก

ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอื
เสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้  

6. เงือ่นไขกำรเดนิทำง ระเบยีบ ขอ้จ ำกดักำรเดนิทำง ในแตล่ะจังหวดัอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมนโยบำยของภำครัฐ ทัง้นี้
นักทอ่งเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทำงตอ้งมคีวำมพรอ้มปฏบิตัติำมเงือ่นไขของจังหวดันัน้ๆ 



 


