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วนัแรก          กรุงเทพฯ-อ.ปง พะเยา        
18.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้ม รพ.จุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี  
18.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ เดินทางสู่ อ.ปง จ.พะเยา 

วนัที่สอง     พะเยา-รูท1148-ภูลงักา-รูท1256-ปัว-วดัภูเกต็-ร้านกาแฟไทลื้อ-จุดชมววิ1715-บ้านสะปัน- 
                    บ่อเกลือ-น่าน 
05.30 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อ.ปง จ.พะเยา น าท่านออกเดินทางสู่ ภูลงักา อ.ปง จ.พะเยา(ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้

เวลาในการเดินทาง 1 ชัว่โมง) ธรรมชาติบนเขาของวนอุทยานภูลงักาเป็นแอ่งและเป็นเขาหินปูนและ
ตน้ไมน้อ้ยใหญ่เรียงรายสลบักนั ใหบ้รรยากาศสวยงามเหมือนภาพวาด และยงัมีคาเฟ่ ต่างๆ มากมาย ให้
ท่านไดถ่้ายรูป 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้(1)ท่ี บาร์โคน่ี 

 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ อ.ปัว จ.น่าน(ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) ผา่นชม ถนน

ลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1148  เส้นทางถนนดอยลอยฟ้าอีกแห่งหน่ึง ท่ีมีวิวทิวทศัน์สวยงาม และยงั
เป็นเส้นทางคลาสสิค ท่ี นกัท่องเท่ียวมกันิยมขบัรถชมวิว  ผา่นอุทยานแห่งชาติดอยภูคา  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2)ท่ี ครัวลินดา 

 
บ่าย น าท่านชม วัดภูเกต็ วดัตั้งอยูใ่นหมู่บา้นเก็ต และอยูบ่นบนเนินเขา ซ่ึงชาวเหนือจะเรียกเขาวา่ “ดอย หรือ 

ภู” ส่งผลใหว้ดัแห่งน้ีมีช่ือวา่ภูเก็ต โดยตั้งช่ือตามภูมิท่ีตั้งอยู ่ไฮไลทข์องวดัน้ีอยูท่ี่ลานของโบสถ ์เม่ือมอง
ออกไป จะเห็นเป็นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบลอ้มโดยทิวเขานอ้ยใหญ่ หลงัจากน าทุกท่านมาเติมคาเฟอิน 
ถ่ายรูปเช็คอินท่ี ร้านกาแฟบ้านไทล้ือ ไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดเ้ม่ือมาถึงอ าเภอปัว ด่ืมกาแฟ แลบรรยากาศนา
ขา้ว ผสมผสานกบัวฒันธรรมไทล้ือดั้งเดิม  
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เดินทางสู่ จุดชมวิว1715(ระยะทาง 31 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 45 นาที)บนเส้นทางถนนดอย
ลอยฟ้า เส้นทาง1081 จุดชมวิวดอยภูคา ท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งมาจอดถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

 เดินทางสู่ บา้นสะปัน(ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 30 นาที) เช็คอินท่ี จุดชมวิวบ้านสะ
ปัน ชุมชนเลก็ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่า และขนุเขา มีล าธารไหลผา่นตลอดสาย ซ่ึงจุดชมววิจะอยู่
บริเวณหนา้วดับา้นสะปัน เม่ือมองจากมุมสูง จะเห็นเป็นวิวหมู่บา้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุ่งนา กลางหุบเขา 
ทศันียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก 

 เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน(ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 20 นาที) ชม บ่อเกลือ สินเธาว์ 
ภูเขาโบราณ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์องอ าเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามวา่เป็นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะ
ไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลือของของคนพื้นเมือง ส าหรับนกัสะสม ท่ีน่ีก็มีผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองใหเ้ลือกซ้ือ
มากมาย จากนั้นไปถ่ายรูปชิคๆ 
เดินทางสู่ อ.เมือง น่าน(ระยะทาง 86 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) เส้นทางเป็นหุบเขาสลบั
ทบัซอ้นกนัหลายลูก บนถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 และ 1169  

18.00 น.     รับประทานอาหารค ่าอิสระท่ี ถนนคนเดินน่าน(Nan Night Food Market) ใหท่้านไดล้ิ้มรสอาหาร 
พื้นเมืองนานาชนิด  

 
พกัท่ี (1)       พกั น่าน วลัเลย ์หรือระดบัเดียวกนั พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
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วนัที่สาม                         น่าน-พระธาตุแช่แห้ง-อุโมงค์ลลีาวด-ีวดัภูมนิทร์-วดัมิ่งเมือง-วดัธาตุเขาน้อย- 
                                        บ้านนาคูหา-พุทธอทุยานดอยผาสวรรค์ เฉลมิพระเกยีรติ-วดันาคูหา- 
                                        แพะเมืองผี-วดัพระธาตุช่อแฮ-วดัพงษ์สุนันท์-กาดกองเก่า-แพร่ 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(3)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. เดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง  เป็นพระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะ(ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่าน 

เป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมสารริกธาตุท่ีไดม้าจากสมยัสุโขทยั องคพ์ระธาตุบุดว้ยทองเหลืองหมดทั้งองค ์
เป็นศิลปะการก่อสร้างท่ีมีความวิจิตรงดงามมาก มีความเช่ือกนัวา่ผูท่ี้ไดม้าสักการะองคพ์ระธาตุแช่แหง้ 
จะท าใหชี้วิตอยูดี่ มีสุข ปราศจากโรคภยัต่างๆ การงานเจริญกา้วหนา้ อนุโมทนา น าท่านเดินทาง อุโมงค์
ลลีาวดี ซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้ลัน่ทมอยูบ่ริเวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่านท่ีข้ึนเป็นแถวเรียงรายแผ่
ขยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไมย้ิ่งใหญ่อลงัการ ถือเป็นแลนด์มาร์กส าคญั  ใหท่้านเก็บ
ภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกนั สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทศัน์ตลอดสองฝ่ังขา้งทาง จากนั้นเดินทางสู่ 
วัดภูมินทร์ เดิมช่ือ วดัพรหมมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ มีอายกุวา่ 400 ปี ความสวยท่ีแปลกกวา่วดัอ่ืนของ
วดัภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั เป็นทรงจตัุรมุข 
สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะ ท่ีรวมเอาโบสถ ์วิหาร และเจดีย ์ไวใ้นอาคารเดียวกนั ใน
ส่วนจิตรกรรมฝาผนงัภายในวิหารหรือท่ีเรียกกนัวา่ ฮูปแตม้ ซ่ึงเขียนข้ึนในช่วงท่ีวดัภูมินทร์ไดรั้บการ
บูรณะคร้ังใหญ่ สมยัเจา้อนนัตวรฤทธิเดช เม่ือ พ.ศ.2410 (ปลายสมยัรัชกาลท่ี 4) และใชเ้วลาซ่อมนานถึง 
7 ปี ภาพปู่ม่านยา่ม่าน ท่ีไดรั้บฉายาวา่ ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารยส์มเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์
เมืองน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอนัสุดแสนโรแมนติกเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถอ้ยค ากระซิบของปู่ม่านยา่
ม่าน อิสระใหท่้านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัสีฝุ่ น เล่าเร่ืองชาดก ต านานพื้นบา้น และความเป็นอยูข่อง
ชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบนัทึกเร่ืองราวของจงัหวดัน่าน ผา่นงานจิตรกรรม ลงบนผนงัสีฝุ่ น และ
บริเวณรอบๆวดัภูมินทร์ มีของท่ีระลึก ขนมไทย สินคา้พื้นบา้นจ าหน่ายมากมาย น าท่านไปสักการะเสริม
ความเป็นสิริมงคลท่ี เสาหลกัเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นส าคญัของวดัแห่งน้ี คือลายปูนป้ันท่ีผนงั
ดา้นนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมาก ชม วัดพระธาตุเขาน้อย องค์
พระธาตุตั้งอยูบ่นยอดดอยเขานอ้ย เป็นเจดียก่์อ อิฐถือปูนทั้งองค ์เป็นศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายใน
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บรรจุพระเกศาธาตขุององคส์มเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา้ได ้เป็นปูชนียสถานท่ีเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของ
น่าน ทางข้ึนเป็นบนัไดนาค 303 ขั้น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4)ท่ี ม่อนนกยงู  

 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ บ้านนาคูหา แหล่งโอโซน อนัดบั7ของประเทศ น าท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานดอยผา

สวรรค์ เฉลมิพระเกยีรติ กราบสักการะพระธาตุอินทร์แขวนจ าลองเป็นพระธาตุประจ าปีเกิด ปีจอ  และ
เจดียช์เวดากองจ าลอง(พระธาตุประจ าปีมะเมีย) จากนั้น จุดเช็คอินของท่ีน่ีก็คือ วัดนาคูหา ท่ีมีความโดด
เด่นโดยมีการสร้างพระพุทธรูป หรือ พระเจา้ตนหลวงไวก้ลางทุ่งนา สีทองขององคพ์ระตดักบัสีเขียว
ของทุ่งนาตน้ขา้วและภูเขาท่ีลอ้มรอบ เป็นภาพท่ีสวยงามและชวนใหผู้ค้นท่ีแวะเวียนไปต่างก็กดชตัเตอร์
ถ่ายรูปรัวๆ นอกจากน้ีท่ีน่ี ยงัมีกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนอีก เช่น การท าผา้มดัยอ้ม โดยใชฮ้อ้ม น าท่านศึกษา
พร้อมเลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึก 

 
จากนั้นเดินทางสู่ วนอุทยาน แพะเมืองผี  “ แพะเมืองผี ” ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือค าวา่ “แพะ ” ใน
ท่ีน้ีหมายถึงป่าแพะนัน่เอง ส่วนค าวา่เมืองผี ก็เป็นช่ือท่ีชาวบา้นเรียกกนัสืบมาในสมยัดึกด าบรรพ ์โดย
อาจจะเห็นวา่ป่าแพะตรงน้ีมีลกัษณะพิศดาลของภูมิประเทศ สักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิ 
เก่าแก่ คู่บา้น คู่เมืองจงัหวดัแพร่และเป็นวดัพระธาตุประจ าปีเกิดของผูท่ี้เกิดปีขาล   
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17.00 น. ชม วัดพงษ์สุนันท์ วดัน้ีสร้างเม่ือใดไม่มีหลกัฐานปรากฏชดั  แต่ตอ้งสร้างก่อนปี พ.ศ. 2472  เดิมเรียกว่า 
“ วดัปงสนุก ” ต่อมามีบนัทึกวา่เม่ือปี พ.ศ. 2472  ผนงัวิหารไดพ้งัทลายลงเพราะเกิดน ้าท่วม ท าสังฆ
กรรมไม่ไดห้ลายปี หลวงพงษพ์ิบูลย ์(พรหมวงศพ์ระถาง) และภรรยาของท่านคือ เจา้สุนนัตามหายศ
ปัญญา จึงไดเ้ป็นผูน้ าในการก่อสร้างวิหารใหม่ และพระมหาโกศลอคฺควีโร ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “วดัพงษ์
สุนนัท”์ ถึงปัจจุบนั น าท่านเดินทางสู่ กาดกองเก่า และ กาดพระนอน ถนนคนเดินเมืองแพร่ ซ่ึงถนนเส้น
น้ีเป็นยา่นบา้นเรือนท่ียงัคงเป็นอาคารเก่า โดยมี 2 กาดอยูติ่ดกนัคือกาดกองเก่ากบักาดพระนอน จดัข้ึน
เพื่อเป็นพื้นท่ีคา้ขายสินคา้ในทอ้งถ่ิน กิจกรรมสันทนาการของคนในชุมชน เป็นแหล่งพบปะของคน
เมืองแพร่ และเป็นแหล่งถ่ายทอดมรดกวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีมีเอกลกัษณ์ ซ่ึงจะมีแค่วนัเสาร์เท่านั้น สินคา้
ท่ีน ามาขายลว้นเป็นของพื้นเมืองทั้งส้ิน เส้ือผา้พื้นเมือง และสินคา้อ่ืนๆ  โดยพ่อคา้แม่คา้ท่ีน าสินคา้มา
ขายลว้นเป็นคนในชุมชน จะไดเ้ห็นถึงเสน่ห์ของกาดกองเก่าเห็นถึงความน่ารักของพ่อคา้แม่คา้ พร้อม
อิสระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้  

พกัที่ (2)        โรงแรมธาริศ อาร์ท (แพร่) หรือระดับเดียวกนั พกัผ่อนห้องละ 2-3 ท่าน 
 

วนัที่ส่ี แพร่-วดัสูงเม่น-ดอนมูล-วดัพระธาตุสุโทนมงคลครีี-พษิณุโลก-กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(5)ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม   

 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ สักการะ วัดสูงเม่น ถือวา่เป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงในจงัหวดัแพร่มีอาย ุไม่

นอ้ยกวา่ 300 ปี ตามต านานเล่าวา่ วดัสูงเมน่ หรือ ช่ือในคมัภีร์ธรรม ปรากฏช่ือวดัวา่ “วดัสุ่งเมน้แกว้
กวา้ง” เคยมีพื้นท่ีกวา้งขวาง และมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เจา้เมือง เจา้ผูค้รองนคร เจา้ราชวงศต่์าง 
ๆ ทั้งใน ลา้นนา และ ลา้นชา้ง ต่างเคยมานมสัการคมัภีร์ธรรมพระไตรปิฎก แวะชมผลิตภณัฑไ์มต่้างๆท่ี 
ตลาดค้าไม้บ้านดอนมูล  เดินทางสู่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วดัพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามคัคี
ธรรม เป็นวดัสร้างข้ึนใหม่ในปี พ.ศ. 2520 มีจุดเด่นคือเป็นวดัท่ีรวบรวมศิลปกรรมลา้นนาประยกุตท่ี์
สวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ภาพจิตรกรรม บนฝาผนงัระเบียงคตเป็นเร่ืองราวของชาดกพื้นบา้นและภาพ
พุทธประวติั ในบริเวณวดัมีเจดียท์รงลา้นนากวา่ 30 องค ์ดา้นหนา้บนัไดทางข้ึนทิศตะวนัออกมีรูปป้ัน
สิงห์ขนาดใหญ่และพระนอนองคใ์หญ่โดดเด่นอยูด่า้นหนา้วดั นอกจากน้ียงัมีอาคารพิพิธภณัฑไ์มส้ักทรง
ลา้นนา ท่ีเก็บรวบรวมเร่ืองราวของแพร่  
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(6)ท่ี เตาหลวง2(Buffet) และซ้ือของฝากกลบับา้น 

 
บ่าย น าท่านสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(8) เป็น 1 ใน 6 วดัชั้นเอกของ

ไทย เป็นท่ีประดิษฐานของ พระพุทธชินราช พระพทุธรูปปางมารวิชยัท่ีมีความงดงามท่ีสุดองคห์น่ึงของ
ไทย จากนั้นน าท่านชม พลบัพลาหทัยนเรศวร์ 5 พระองค์  ตั้งอยูภ่ายในบริเวณวดันางพญา จ.พิษณุโลก 
พลบัพลาแห่งน้ีใชเ้วลาสร้างประมาณ 3 ปี ภายในพลบัพลาเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมรูป 5 พระองค ์
ประกอบดว้ย สมเด็กพระมหาธรรมราชา(พระราชบิดา), พระวิสุทธิกษตัริย(์พระราชมารดา), สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเอกาทศรถ(พระอนุชา) และพระสุพรรณกลัยา(พระพี่นาง) ซ่ึงพระบรมรูป
ทั้งหมดใชเ้วลาสร้างนาน 5 ปี น าท่านกราบขอพร จนไดเ้วลาเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

22.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ............ 
หมายเหตุ รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค านึงถงึลูกค้าเป็นหลัก  

 
เดินทาง 23-26 ธนัวาคม , 30 ธนัวาคม 2565-2 มกราคม 2566 ท่านละ 5,999 บาท พกัเด่ียวท่านละ 1,800 บาท ไม่มีราคาเด็ก 

 
อตัรานีร้วม 
-รถตูป้รับอากาศตลอดการเดินทาง   
-ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรม   
-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ(เฉพาะคนไทย) , มคัคุเทศก ์ 
-อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทาน

นอกเหนือจากเมนูท่ีทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ)      
-วงเงินประกนัชีวิต 1,000,000  บาท , วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
-ทิปมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ 500 บาท 
 
 เง่ือนไขการช าระเงิน  ช าระมดัจ าท่านละ 2,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั  
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 การยกเลกิการเดินทาง 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่ามดั
จ าหอ้งพกั และ ค่ารถบสั เป็นตน้) 

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  ท่ีตอ้งระบุวา่  หา้มเดินทาง 

หรือ  ไม่สมควรเดินทาง 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
▪ เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว(Single), ห้องคู่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน(Triple) ซ่ึงหอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่(นอน2ท่าน) กบั 1 เตียงพบัเสริม(นอน1ท่าน) ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละ
โรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

▪ บางโรงแรม อาจไม่มีเคร่ืองใชไ้วบ้ริการ อาทิเช่น  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี โลชัน่ทาผิว รองเทา้เดินในห้อง เป็นตน้   
 
การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก และ 
ผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวตอ้งใหก้าร 
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง   เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ทางทีมงานทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ 
ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของทีมงานทวัร์ และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั 
ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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