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รหัสโปรแกรม : 23418 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
บอกรัก นา่น ปวั สะปนั 3 วัน 2 คนื 

(ไมร่ว่มโครงการทวัรเ์ทีย่วไทย) 
H I G H L I G H T !!   นมสัการพระธาตแุชแ่หง้ พระธาตปุระจำปเีถาะ    

ชมภาพจติรกรรมฝาผนงักระซบิรกั ปูม่า่น ยา่มา่น โคง้หมายเลข 3 สดุ U N S E E N  

เชค็อนิ คาเฟ ่สดุฮติ บา้นนาก๋างโตง้ , กาแฟบา้นไทลือ้ 
เดนิทางโดยสายการบนิ THAI LION AIR (SL) 
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กำหนดการเดนิทาง 
วันแรก สนามบนิดอนเมอืง -  สนามบินน่าน - วัดศรพีนัตน้ - วดัพระบรมธาตแุชแ่หง้ - วดัมิง่เมอืง - พพิิธภณัฑสถานแหง่ชาติ

น่าน - อโุมงคต์น้ลลีาวดี - วดัพระธาตุชา้งคำ้วรวหิาร - วัดภมูนิทร์ - ถนนคนเดินกาดขว่งเมอืงน่าน   ( - / L / - ) 
 
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 11 เคาน์เตอร์สายการบนิ

ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อน
การเดินทาง 

08.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิน่านนคร จงัหวดัน่าน โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์เที่ยวบินท่ี SL560  (ใช้เวลาบิน 1.05 ชม.) 
09.20 น. ถึง สนามบินน่านนคร จังหวัดน่าน หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถตู้ปรับอากาศรอรับ 
 นำท่านเดินทางสู ่  ว ัดศรีพันต้น ว ัดหนึ ่งในจังหวัดน่านที ่มี  

จิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร  เฝ้า
บันไดหน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่าม สวยงามตระการตา มี
ความสวยงามมากดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่างชาว
น่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ"สล่ารง" และภายในวิหารได้มี
การเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติ  การ
กำเนิดเมืองน่านโดยช่างชาวน่านเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสี
ธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มี
อายุกว่า 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย 
องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ 
เป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา และพระธาตุประจำปีเกดิของคนปีเถาะ ชาวล้านนาเชื่อว่า หากได้ไป “ชุ
ธาตุ” หรือนมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (เมนูข้าวซอยเลิศรส) 
จากนั้น นำท่านสักการะเสาหลกัเมอืง ประจำจังหวัดน่าน วัดมิง่เมอืง ที่ประดิษฐานในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถของวัด เข้า

กราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ความเป็นมาตั้งแต่เจ้า
ผู้ครองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดท้าย   
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จากนั้น นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอคำ” ภายในจัดแสดง

ศิลปะโบราณวัตถุต่าง ๆ ประวัติศาสตร์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ นำท่าน
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับซุ้มอโุมงคต์้นลลีาวดี บริเวณหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่ง
ก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ ดูสวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 
 
จากนั้น นำท่านสู่ วัดพระธาตชุ้างคำ้วรวิหาร เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 

1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมล้านนาไทย ภายใน
วัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์ มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่ง
ตัวประดับอยู่โดยรอบฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือกรวมท้ังหมด 24 เชือก 
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จากนั้น นำท่านสู่ วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวัดนี้คือ เป็นวัดที่สร้าง
ทรงจัตุรัสมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคาร
หลังเดียวกัน ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันหน้าออกด้านประตูทั้ง 4 ทิศ อีกหนึ่งสิ่งที่นับได้ว่าเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองน่านคือ จิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบับดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงไปทั่ว หลายคนรู้จักกัน
ในช่ือ ภาพกระซิบรักบันลือโลก 

 
 
จากนั้น  ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน (เปิด เฉพาะวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)  บริเวณถนนผากอง

ด้านข้างวัดภูมินทร์ ที่นี่มีของขายที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกที่ทำให้นึกถึงเมืองน่าน ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมไปถึง
ของอร่อยของเมืองน่านที่น่าลองลิ้มชิมรส 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเทวราช หรือระดับเทียบเท่า (ตัวเมืองน่าน)   
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วันที่สอง ร้านกาแฟเดอะวิว @ กิ่วม่วง - โค้งเลข 3 - หมู่บ้านสะปนั – จุดชมววิภคูา1715  - ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านลำดวนผา้ทอ กาแฟ
ไทลื้อ           (B / L / D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวสวย ที่ตั้งอยู่ริม
ทางไหล่เขา บนเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองน่าน อำเภอสันติสุข และ อำเภอบ่อ
เกลือ การตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติ สร้างแบบโอเพ่น โดยใช้
เฟอร์นิเจอร์ไม้ผสมกับไม้ไผ่ มีมุมนั่งเล่น ด้านหลังมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี อิสระ
ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องดื่ม และ ชมวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย  (ราคาทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 

จากนั้น ผ่านเส้นทางหลวงมหายเลข 1081 สายสันติสุข - บ่อเกลือ แวะเช็คอินถ่ายรูป โค้งเลข 3 สุด UNSEEN มีระยะทางประมาณ 
300 เมตร ที่ลัดเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ข้างทางปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ทำให้มองเห็นเส้นถนนที่โค้ง ดูคล้ายกับเลข 3 โด่ด
เด่นขึ้นมาสวยงาม  

 
 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่หมู่บา้นสะปนั หนึ่งในจุดหมายของใครหลายคน ชุมชนเล็ก ๆ แสน

สงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดู
ทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย นำท่านเก็บภาพความ
ประทับใจที ่สะพานหมูบ่า้นสะปนั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั 
 นำท่านชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที ่ไม่ควรพลาดเมื ่อเดิน

ทางผ่านถนนสายนี้ ไฮไลท์ของจุดชมวิว 1715 คือวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ำน่านและภูเขาที่ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ มีความสูง
จากระดับน้ำทะเลถึง 1715 เมตร  จึงเป็นที่มาของชื่อจุดชมวิวแห่งนี้ 
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  นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปัว เมืองเล็ก ๆ ในจังหวัดน่าน แสนโรแมนติก เรียบง่ายและเงียบสงบ (ใช้ระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 1 ชม.) ผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่งเส้นทางที่งดงาม เป็นเส้นทางจากอำเภอ
บ่อเกลือ สู่ อำเภอปัว ช่วงถนนลอยฟ้าตัวถนนจะมีความโค้งและลาดชันตามสภาพพื้นที่ถนนคดเคี้ยวเลาะตามไหล่ เขา ชม
วิวภเูขา  สีเขียวของต้นไม้ตัดกับท้องฟ้า สวยงามมาก 

 
นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ชื่อวัดตั้งตามหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดทางเหนือตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือ
เรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกันว่า วัดภูเก็ต จุดเด่นของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดติดกับทุ่งนากว้าง พร้อม
ด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นที่ ประดิษฐาน 
หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา อันศักดิ์สิทธิ ์
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จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ ร้านลำดวนผ้าทอ และให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรส
กาแฟพร้อมชมบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน เช็คอินถ่ายรูปร้านเก๋ 
ๆ ริมทุ ่งนา นอกจากร้านกาแฟบรรยากาศดีดีแล้ว ท่านและยัง
สามารถซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณชื่อ
ดังได้จากร้านแห่งนี้ อิสระตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม)  

 
เย็น  บริการอาหารเย็น  

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมฮักปัว รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า  

วันทีส่าม วัดศรมีงคล - คาเฟบ่้านนากา๋งโตง้ - วัดพระธาตุเขานอ้ย - รา้นของฝาก - สนามบนินา่น -สนามบนิดอนเมอืง 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล วัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีช่ือที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว 
ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงราย
สลับซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้
ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ 
ภายในวัดมีสิ ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม 
รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี  ซึ ่งรวบรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม 
บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้ไผ่  
ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได ้

แวะเช็คอิน บ้านนาก๋างโตง้ คาเฟ่สุดเก๋ มีโซนคาเฟ่บริการเครื่องดื่ม โซนร้านอาหาร และมีมุมถ่ายรูปเยอะมาก ถ่ายมุมไหนก็
สวย ธรรมชาติสุด ๆ อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่มและถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  
 นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตเุขานอ้ย ตัง้อยู่บนยอดดอยเขาน้อย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตร ตามประวัติ พระ

ธาตุองค์นี้สร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งมีการบูรณะครั้ง
ใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ 
ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า  จึงทำให้ที่นี่เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวน่านและ
นักท่องเที่ยว เดินทางมาสักการะอยู่เป็นประจำ นอกจากพระธาตุแล้ว ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตม
มงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร ประดิษฐานอยู่ตรงจุดลานปูน ตรงจุดนี้ท่านสามารถ
ชมวิวเมืองน่านทั้งเมืองแบบ 360 องศา ชมวิวภูเขาที่โอบล้อมเมืองทั้งเมือง สวยงามอลังการมากทีเดียว 
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นำท่านแวะ ร้านของฝาก ของฝากที่ขึ้นชื่อของเมืองน่าน มีให้เลือกซื้อหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอมือ 
ผ้าซิ่น เครื่องเงิน น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย 

 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร 

 
17.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินท่ี SL565 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........... 

 
 

 
 

หมายเหต ุ: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบรษิัท (มัคคเุทศก์
,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ. 

 
หากลกูค้าตอ้งการซือ้ตัว๋เครือ่งบินในประเทศ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กำหนดวันเดินทาง ราคา/ทา่น พกัเดีย่ว หมายเหตุ 

01 - 03 กรกฎาคม 65 5,555 +1,500  
08 - 10 กรกฎาคม 65 5,999 +1,500  
15 - 17 กรกฎาคม 65 6,555 +1,500  
22 - 24 กรกฎาคม 65 5,999 +1,500  
29 - 31 กรกฎาคม 65 6,555 +1,500  
05 - 07 สงิหาคม 65 5,999 +1,500  
12 - 14 สงิหาคม 65 6,555 +1,500  
19 - 21 สงิหาคม 65 5,999 +1,500  
26 - 28 สงิหาคม 65 5,999 +1,500  
02 - 04 กนัยายน 65 5,999 +1,500  
09 - 11 กนัยายน 65 5,999 +1,500  
16 - 18 กนัยายน 65 5,999 +1,500  
23 - 25 กนัยายน 65 5,999 +1,500  
* คา่บรกิารข้างตน้เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ กรณเีปน็ชาวต่างชาตมิคีา่ใชจ่า่ยเพิม่ 1,000 บาท  

คา่ทัวรไ์มร่วมคา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขับรถ ทา่นละ 300 บาท  (เก็บทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระ 10 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ นำเท่ียวตามรายการที่ระบุ    
 ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริม
ฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง 
ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ท่าน/ทริป (ชำระค่าทิปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)  
 กรณผีูเ้ดนิทางเปน็ชาวต่างชาต ิชำระคา่ทัวรเ์พิ่ม 1,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ 3 % 
 คา่เลอืกทีน่ัง่บนรถตู้นำเทีย่ว (โปรดสอบถามพนกังาน) 
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เงือ่นไขการให้บรกิาร 

ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชำระมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขอ
อนุญาตตัดที่น่ังเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่
ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่าน
ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 
** เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น กรณีทางบริษัทออกตั๋วเครื่องบินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรายชื่อผู้เดินทาง ทุกกรณี** 
 
 

เงือ่นไขการยกเลกิและการคนืคา่ทวัร์ 
เมือ่ทา่นไดช้ำระเงนิคา่ทัวรเ์ตม็จำนวนแล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลงการเดนิทางได้ทกุกรณี 

และไมส่ามารถเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทางได ้โดยตามหลกัการ “ยกเลกิทวัร”์ เปน็ไปตามพระราชบญัญตัธิรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก ์
พ.ศ. 2551 มาตรา 28 

 
หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 
เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดใด ของบริษัท ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้
ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่น ๆ ที่ได้ระบุมาทั้งหมดแล้ว 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ 
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดใด ทั้งสิ้น 

11. เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจ อีกครั้ง ก่อนทำการชำระเงิน เมื่อท่านตกลงชำระเงินแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด  
 

**เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น **  
 

 
 
 



VWNNT32SL1NT บอกรัก...น่าน ปัว สะปัน 3 วนั 2 คนื (SL) ON JUN 22                12 

 

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