
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

06.30  น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ตึก 2 เคาทเ์ตอรน์กแอร ์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.35  น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัน่าน โดยเท่ียวบิน DD 170   

 

วนัแรก           สนามบินดอนเมือง • น่าน • ศาลหลกัเมืองน่าน • วดัภูมินทร ์• พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน •  

วดัพระธาตุชา้งค ้ าวรวิหาร • วดัพระธาตุแช่แหง้ • วดัพระธาตุเขานอ้ย • กาดข่วงเมืองน่าน   

            (-/กลางวนั/อิสระ)                                                                                 



 

 

09.40 น.       เดินทางถงึจังหวดัน่าน เมืองแห่งความอุดมสมบูรณป่์าเขา และเขม้แข็งทางวฒันธรรมกบั 

                    ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานมากกว่า 700 ปี จึงท าใหน้่านกลายเป็นเมืองจุดหมายส าคญัในการ 

                    ท่องเท่ียว 

จากนั้น พาท่านสักการะ เสาพระหลกัเมืองน่าน ณ วดัมิ่งเมือง ซึ่งได้รับการสถาปนาวัดใหม่ จากเดิมที่เป็นวัดร้าง 

โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครในตอนนั้น ส าหรับตัวอุโบสถนั้นพระครูสิริธรรมภาณี ได้บูรณะใหม่

ในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากทรุดโทรมเป็นอย่างมาก โดยตัวอาคารเป็นฝีมือของช่างพ้ืนบ้านของเมืองน่าน 

                     และงานลวดลายปูนป้ันจากช่างเชียงแสน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของ

เมืองน่านตั้งแต่สมัยพญาภคูาเจ้าเมืองน่านองค์ปฐม ซึ่งเดิมศูนย์กลางอยู่ที่อ.ปัว ในปัจจุบัน 

ส าหรบัเสาหลกัเมืองนั้น สมยัโบราณจะเรียกว่า เสามิ่งเมือง หรือ เสามิ่ง โดยสมเด็จเจ้าฟ้าอตัถะวร

ปัญโญ เป็นผูโ้ปรดใหฝั้งเสาพระหลกัเมืองน่านลง เมือ่ปีพ.ศ. 2331 

 
 

 

 

 



 

 

 
จากนั้น พาท่านชมหนึ่งในสถานที่ที่โด่งดังที่สดุของจังหวัดน่าน กบัภาพเสยีงกระซิบบันลือโลก ณ วดัภูมินทร ์แต่เดิม

นั้นมีช่ือว่าวัดพรหมมินทร์ เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากวัดล้านนาทั่วไปคือ โบสถ์และพระวิหารสร้างอาคาร

จัตุรมุขหลังเดียวกัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ซึ่งสันนิฐานกันว่าเป็นโบสถ์

แบบจัตุรมุขหลังแรกของไทย พาท่านชม “ฮูบแต้ม” หรือภาพจิตรกรรมภายในวิหาร ซึ่งภาพที่มีช่ือเสียง

ที่สดุคือภาพ ‘ปู่ม่านย่าม่าน’ ที่สะท้อนถงึวิถชีีวิตของชาวเมืองในสมัยนั้น  

ผลงานของหนานบวัผนั จิตรกรทอ้งถิน่เช้ือสายไทลื้ อ เป็นภาพชายหญิงคู่หนึง่ก าลงักระซิบอยู่ และเป็น

ภาพท่ีรูจ้ักกนัในช่ือ กระซิบรกับนัลือโลก และเป็นท่ีนิยมกนัในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งมาถ่ายรูปกบัภาพ

จิตรกรรมฝาผนงันี้  

  
 

พาท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ดัดแปลงจากที่ประทบัของเจ้าผู้ครองนครน่าน มีพ้ืนที่รวม 

14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา โดยเคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลทส์ าคัญคือ งาช้างด า ซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมือง จนอยู่ในค าขวัญว่า 

 

“แข่งเรือลือเลือ่ง เมืองงาชา้งด า จิตรกรรมวดัภูมินทร ์แดนดินสม้สีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แหง้” 
 

ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่านยงัมี ซุม้ลีลาวด ีเรียงกนัเป็นแนวยาวใหท่้านไดบ้นัทึกรูปกนัอย่างตามอธัยาศยั 

ถอืเป็นอีกหนึง่จุดท่ีตอ้งไม่พลาด 

 

 



 

 

  
 

จากนั้น      ชมวดัพระธาตุชา้งค ้ าวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภเูข่ง เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี 

ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระ

ประธานองค์ใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ ภายในวัดยังประดิษฐานเจดีย์ช้างค า้ทรงลังกา สงูตระหง่าน

มีรูปป้ันรูปช้างคร่ึงตัวประดบัอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 

เชือก เป็นศิลปะที่น่านรับผ่านอาณาจักรสโุขทยั มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ ์     
 

 
 



 

 

เที่ยง             พาทุกท่านรบัประทานอาหารเท่ียง เฮือนฮอม  

จากนั้น เดินทางไปยงั วดัพระธาตุแช่แหง้ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และ ยงัเป็นพระธาตุประจ าปีเกิด  

ปีเถาะ อีกด้วย สันนิษฐานว่า พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้ นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพ่ือบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย ถือเป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของช่างสกุลน่าน 

นอกจากนั้นยังมีสิ่งคู่ควรแก่การสกัการะอกีมากมาย อาท ิวิหารพระเจ้าทนัใจ วิหารพุทธไสยาศน์ เป็นต้น 
 

 
 

จากนั้น พาท่านเข้าชม วดัพระธาตุเขานอ้ย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเดจ็

พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหาอดุมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปาง

ประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหา

มงคลที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เม่ือวันที่ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 

ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้อย่างสดุลูกหูลูกตา 

 

 

 



 

 

 
 

จากนั้น เดินทางกลบัสู่ตัวเมือง เพ่ือพาเดิน กาดข่วง

เมืองน่าน หรือถนนคนเดินเมืองน่านที่จัดเตม็ไป

ด้วยสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า

ของที่ระลึก อาหาร ที่เป็นสนิค้าของชาวเมืองน่าน 

ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานอาหารไดอ้ย่างอิสระ

โดยหากท่านสนใจลองทานขนัโตกเมืองน่านก็

สามารถลองทานไดท่ี้กาดข่วงแห่งนี้  

เย็น        อิสระเลือกรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมน่านบา้นคุณ หรือ โรงแรมบา้นน่าน  

 

 



 

 

07.00 น.       รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม    

จากนั้น         น าท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง มีช่ือเสียงในด้านการท าเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพ่ือบริโภคและ

จ าหน่ายเป็นรายได้อกีทางหนึ่ง อ าเภอบ่อเกลือ มีภมิูทศัน์ที่สวยงาม โอบล้อมด้วย ขุนเขาเขียวขจ ีบ่อเกลือจึง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่รอคอยนักเดินทางเข้ามาสมัผัสกล่ินไอของธรรมชาติและต านานการท า

เกลือบนที่สงู 

จากนั้น ให้ทุกท่านแวะถ่ายรูปท่ีถนน 1081 โดยถนนสาย สันติสุข - บ่อเกลือ ถนนหมายเลข 1081 ยังมีความ

สวยงามและได้รับฉายาว่า ถนนลอยฟ้าของจังหวัดน่าน ซึ่งถนนสายดังกล่าว ได้ถูกตัดผ่านสันเขา เป็น

ระยะทางหลาย 10 กโิลเมตร ท าให้เมื่อขับรถไปนั้น จะเหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้า ซึ่งตลอด 2 ฝั่งทาง จะเป็น

ไหล่เขาลงไป และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้  ยังมีทะเลหมอกให้

มองเหน็เป็นบางช่วงในระหว่างเส้นทาง นับได้ว่าเป็น Unseen แห่งใหม่ของจังหวัดน่านที่ทุกคนห้ามพลาด  
 

 

วนัท่ีสอง อ าเภอบ่อเกลือ • ถนนลอยฟ้า1081 •  บ่อเกลือสินเธาว•์ หมู่บา้นสะปัน • หยุดเวลาคาเฟ่ •  

ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 • อ าเภอปัว • วดัศรีมงคล   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

   

 

 



 

 

จากนั้น พาทุกท่านชม บ่อเกลือสินเธาว ์บนภเูขาแห่งเดียวของโลกตรงนี้ส ารวจแล้วว่าไม่มีที่ไหนอกี บ่อเกลือเดินทาง

มาค่อนข้างยาก แต่สวยงามมาก หากพูดในด้านการท่องเที่ยว มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวในเร่ืองของ

ธรรมชาติสงูปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธแีบบดั้งเดิม จะตักน า้เกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามล าไม้ไผ่สู่

บ่อพักการท าเกลือของ ชาวบ้านบ่อเกลือ น าน า้เกลือที่ตักจากบ่อมาต้มในกระทะประมาณ 4 - 5 ช่ัวโมงให้

น า้เกลือระเหยแห้งจากนั้นกจ็ะน าไม้พายมาตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้เหนือกระทะเพ่ือให้น า้เกลือไหลลง

มาในกระทะท าอย่างนี้ ไปเร่ือยๆจนน า้ในกระทะแห้ง หมดแล้วจึงตักน า้เกลือจากบ่อมาใส่ลงไปใหม่ หลังจาก

นั้นใส่ถุงวางขายกนัหน้าบ้าน 
 

 
 

เที่ยง             พาทุกท่านรบัประทานอาหารเท่ียง รา้นขา้วซอยบ่อเกลือ 

จากนั้น มุ่งหนา้สู่ หมู่บา้นสะปัน จังหวัดน่าน เร่ิมกลายเป็นจุดมุ่งหมายยอดฮิตของคนไทยที่ต้องการความเงียบสงบ

และมาพักผ่อน เพราะธรรมชาติของหมู่บ้านสะปันถือว่าดีและครบเคร่ืองมาก ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาเขียวๆ โอบ

ล้อมด้วยภเูขาเกอืบทุกด้าน ตอนเช้ามีหมอกสวยๆ แถมยังมีน า้ตกให้เที่ยวเล่นอกี โดยรวมถือเป็นอกีสถานที่

ที่ดีอกีแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน 

 

 



 

 

 
 

จากนั้น          พาท่านไปนัง่ชิลที่ หยุดเวลาคาเฟ่  คาเฟ่มุมสงูแห่งหมู่บ้านสะปัน  วิวสวยหลักพันล้าน ใครมาเที่ยวที่นี่ต้อง

ไม่พลาดถือว่าเป็นคาเฟ่ที่มุมสวยม่ีสดุแห่งหมู่บ้านสะปันเลย ซึ่งความสวยเรียกได้ว่าอยากหยุดเวลาไว้ที่นี่กนั

เลยทเีดียว 
 

   



 

 

พาทุกท่าน แวะถ่ายรูปกับ  จุดชมวิวดอยภูคา 

1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม

แ ล ะ เ ป็ น จุ ด ช ม วิ ว ที่ สู ง ห่ า ง จ า ก

ระดับน ้าทะเล 1715 เมตร มองเห็น

ภูเขาสลับซับซ้อน มีลานกางเต็นท์

ส าหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนระหว่างทาง 

มีห้องน ้าสะอาดให้บริการ อยู่ถนน

เส้นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ 

มุ่งหนา้สู่ อ าเภอปัว จังหวัดน่าน เมืองเล็กๆ 

แสนโรแมนติก เหมาะกับการใช้ชีวิต

เรียบง่าย และเงียบสงบ โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เกอืบทั้งหมดเป็นทุ่งนา ถ้าเรามาช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

แม้ต้นข้าวจะยังไม่โตเตม็ที่ เพราะชาวบ้านเพ่ิงเร่ิมด านากัน แต่เราจะได้ภาพผืนนาสีน า้ตาลกว้างไกลตัดกับ

ต้นกล้าสีเขียว สวยงามมาก สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือนแน่นอน นอกจากธรรมชาติแล้ว แหล่งท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม ประเพณ ีกย็ังน่าหลงใหล 

 



 

 

จากนั้น มุ่งหน้าสู่ วดัศรีมงคล อกีวัดที่ได้รับการตกแต่งแบบไทยล้านนา ซึ่งพระครูมงคลรังส ีหรือหลวงปู่ครูบากง๋ ที่

เป็นที่เคารพของชาวบ้าน เคยได้รับนิมนต์มาอยู่ที่วัดแห่งนี้ จนมรณภาพ โดยรอบวัดตกแต่งด้วยโคมไฟ

กระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง ซึ่งล้วนเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งสิ้น พาท่านสักการะพระ

ประธานในวิหารหลวง และชมจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรูปมหาอุทกภัยที่เมืองยม พ.ศ. 2424 อีก

หนึ่งสิ่งที่โด่ดเด่นคือทศันียภาพหน้าวัดซึ่งเป็นทุ่งนาอนักว้างขวางมีพ้ืนหลังเป็นดอยภคูา ให้ท่านได้เกบ็ภาพ

บรรยากาศกนัอย่างอธัยาศัย 

  
เย็น               รบัประทานอาหารเย็นท่ี รา้น ท่ีนีปั่ว   

จากนั้น           พาทุกท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอรท์ หรือ โรงแรมชมพูภูคารีสอรท์ หรือ ปัว พาโนราม่า 
 

 

07.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

จากนั้น          พาทุกท่านเดินทางข้ึนชมวิวรบัอากาศหนาวดอยสกาด ที่ว่ากันว่าเป็นหมู่บ้านท่ามกลางสายหมอก ของ   

อ าเภอปัว จังหวัดน่าน หมู่บ้านเลก็ๆ ของชาวไทยภูเขาเผ่าล๊ัวะ ที่เกือบทุกหลังจะมีต้นมะแขว่น เคร่ืองเทศ

พ้ืนเมืองของภาคเหนือ รวมถึงต้นชา สายพันธุ์อัสสัม โดยขึ้ นอยู่แทบทุกบ้านเลย บวกกับท่ามกลาง

บรรยากาศสวยๆ เงียบสงบ ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ป่าเขา สายหมอก เลยมีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี

นั่นเอง (สกาดคอฟฟ่ีเราบริการกาแฟดริปใหลู้กคา้ 1ชุด ต่อลูกคา้ 2 ท่าน ) 

วนัท่ีสาม ดอยสกาด • วดัภูเก็ต •  กาแฟบา้นไทลื้ อ • สนามบินน่าน • ดอนเมือง   (เชา้/กลางวนั/-) 

 

 



 

 

  
 

 
 

 น าทุกท่านเดินทางสู่ วดัภูเก็ต  โดยช่ือของวัดนั้นมาจากช่ือหมู่บ้านที่ช่ือว่า”เกต็” มีอุโบสถทรงล้านนา

ประยุกต์  ประดิษฐานหลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา ที่ศักดิ์สทิธิ์ 

จากนั้น พาท่านสโลวไลฟ์พร้อมดื่มเคร่ืองดื่มเติมความสดช่ืนที่ รา้นกาแฟไทลื้ อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและ

ขุนเขา ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบไทลื้ อ และยังมีมุมจิบเคร่ืองดื่มหลายๆ จุด ซึ่ งเก๋ไก๋ไม่ธรรมดา 

นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้าทอไทล้ือ ผ้าทอน า้ไหลลายโบราณซื้อเป็นผลิตภัณฑชุ์มชน 

ของดีของเมืองปัวได้ ที่ รา้นล าดวนผา้ทอ 



 

 

 
 

เที่ยง              รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ี รา้นปลารา้นวั  

จากนั้น           ไดเ้วลาอนัเป็นสมควรพาทุกท่านเดินทางเขา้สู่สนามบินน่าน  

16.00 น.       ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินท่ี DD 177 

17.10 น.  เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดินทาง รถตูป้รับอากาศ จ านวน ราคาปกติต่อท่าน 
ราคาต่อท่าน 
รัฐจ่าย 40% 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

30 ธ.ค.64 01 ม.ค.65 รถตู้ 8 ที่น่ัง 16+1 10,999 6,599 2,000 

01 ม.ค.65 03 ม.ค.65 รถตู้ 8 ที่น่ัง 16+1 11,999 7,199 2,000 

** การันตีตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ไปออกเดนิทางมีหัวหน้าทัวร์  กรณี 6 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์** 
 กรณกีรุ๊ปเดนิทางไม่ครบตามจ านวน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดนิทาง 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 

 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพเิศษไม่สามารถเปลีย่นแปลงหรือเล่ือนวันเดินทางได้ หาก
ลูกค้ามีความประสงค์ท่ีจะเล่ือนวนัเดนิทางหรืออยู่ต่อไม่กลบัพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องท าการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินใหม่เท่าน้ัน 
 น า้หนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกนิ 20 กก. และน า้หนักกระเป๋าถือขึน้เคร่ืองไม่เกนิ 7 กก.  
 โรงแรมทีพ่กั 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม 
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกนั
สุขภาพ  

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 



 

 

ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังกรุณาอ่านรายละเอยีดให้ครบถ้วนก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแล้วจะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าวท้ังหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณ ี

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง  

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

• เอกสารรับรองการได้รับวคัซีนป้องกนัโควดิ 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทาง

อย่างน้อย 20 วนั 

กรณยีกเลกิ :  
• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดนิทาง 30 วนั ก่อนการเดนิทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ อาท ิค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถ

            ตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าธรรมเนียม
            เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ     

• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดนิทาง 15-29 วนั   : ยึดเงินค่าทัวร์ 70% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง อาทิ  
           ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่า
           โรงแรมที่พัก ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 
           ค่าบริการ 

• ในกรณชี าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงิน
ค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

เง่ือนไขการยกเลกิทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกจิน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 



 

 

กรณจีองทัวร์วนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์,วนัหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 

กรณเีจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (8 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิ 

ทางเป็นส าคญั 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณท่ีีเกดิ
เหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


