
 

 

 
 



 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินา่น – จงัหวดันา่น – เดอะววิ@กิว่มว่ง – ถนนหมายเลข 3 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– บา้น
สะปัน – จุดชมววิดอบภูคา 1715 – วดัภูเก็ต 

 

06.00 พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำสะดวกในกำรเช็คอนิ 
08.15 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินา่น โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD172 
09.30 เดนิทำงถงึ สนามบนินา่น จังหวัดน่ำน หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วตำมรำยกำรทัวร ์

 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท้่ำนไดสั้มผัสกับววิของธรรมชำตขิองเมอืงน่ำนแบบสดุลูกหูลูกตำ 

พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้่ำนถ่ำยรูปตำมอัธยำสัย 

 

 
 
 น ำท่ำนถ่ำยรูป ถนนหมายเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้ำ ปัว-บ่อเกลอื-สันตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็นทีน่ยิมของ

นักท่องเทีย่วในกำรแวะถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหว่ำงกำรเดนิทำงมำท่องเทีย่วจังหวัดน่ำน 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อ าเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ที่เป็นอีกหนึ่งเสน้ทำงที่เรยีกกันว่ำ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึง่อยู่

ท่ำมกลำงธรรมชำตอิันแสนสงบ พรอ้มสัมผัสกับธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อกีทัง้ยังมภีูเขำและตน้ไมป้กคลุมทัง้
พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมุมสงู 



 

 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (1) 

 

น ำท่ำนเดนิทำงถงึ บ่อเกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลอืภูเขำทีม่เีพียงแห่งเดียวในโลก เดมิมีชือ่เรยีกว่ำ “เมอืงบ่อ” หมำยถงึ เมอืง
ทีม่ีบ่อเกลือสนิเธำวอ์ยู่ในพื้นที่ เป็นบ่อเกลือที่มีอำยุกว่ำ 800 ปี ท่ำนจะไดสั้มผัสวถิีชำวบำ้น ที่ประกอบอำชพีผลติเกลือภูเขำ
แบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถเลือกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูปจำกเกลือได ้เช่น ดอกเกลือ เกลือแกง เกลือสปำ ยำสฟัีนเกลือ เป็นตน้ 

(หมำยเหตุ : งดสำธติวธิที ำเกลอืในชว่งเทศกำลเขำ้พรรษำ เนื่องจำกเป็นชว่งฤดูฝนท ำใหไ้ม่สำมำรถตำกเกลอืได)้  
 

น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำตทิี่ บา้นสะปัน ตัง้อยู่ในอ ำเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลอืภูเขำประมำณ  9 กโิลเมตร  เป็นชมุชนเล็กๆ 
แสนสงบ ที่ตัง้อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติของขุนเขำ มีล ำธำรไหลผ่ำน และ

ในชว่งหนำ้ฝนฤดูท ำนำ ยังสำมำรถชมววิทวิทัศน์ของนำขำ้วเขยีวขจีไดอ้ีก
ดว้ย เรียกไดว่้ำหำกแวะมำเที่ยวบ่อเกลือภูเขำขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่
นำทีก็จะถึงหมู่บำ้นสะปัน เหมำะส ำหรับมำพักผ่อน ปล่อยชวีิตใหเ้ดินไป

อย่ำงชำ้ ๆ 
 
จำกนั้นน ำท่ำนชม จุดชมววิดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมววิที่สูงห่ำง

จำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอำทติยข์ ึน้และพระอำทติยต์กได ้โดยมรีะยะทำงห่ำงจำกทีท่ ำกำรอทุยำนแห่งชำติ
ดอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – บ่อเกลอื มองเห็นภูเขำสลับซับซอ้น  
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัภูเก็ต หมำยถงึ วัดบำ้นเก็ตทีอ่ยู่บนภู หรอื ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดทีม่ภีูมทิัศน์และววิทีส่วยงำมมลีำนชมววิที่
สำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มีเทือกเขำอุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ ดำ้นล่ำงมีแม่น ้ำไหลผ่ำน 
ทำงวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผ่ำนท่อไหลลงไปใหก้ับฝูงปลำได ้

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ (2) 
ทีพ่กั ฮกั ปัว โฮเทล หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

วนัทีส่อง ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ – วดัศรมีงคล (วดักง๋) – อ าเภอเมอืงนา่น – บา้นนากา๋งโตง้ – พระธาตุแช่แหง้ พระอาราม
หลวง – วดัพระธาตุเขานอ้ย  – ถนนคนเดนิเมอืงนา่น หรอื ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงนา่น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

 

น ำท่ำนเดทิำงสู่ คดัเตอร ์ฟลาวเวอร ์แคมป์ป้ิง เป็นสวนดอกไม ้“ดอกคัตเตอร”์ ในอ ำเภอปัวแห่งแรก ใหท้่ำนไดถ่้ำยรูปชคิๆ 
แบบสุดปัง ท่ำมกลำงสวนดอกไม ้และอำกำศที่บรสิุทธิ ์นอกจำกนั้นทำงสวนจะมีรำ้นกำแฟใหบ้รกิำร มมีุมที่จัดตกแต่งไวเ้พื่อ
เป็นเซ็ทใหท้่ำนไดถ่้ำยรูป มีลำนน่ังชลิๆ ทัง้นี้ทำงสวนมีกำรผลัดเปลี่ยนดอกไมต้ำมฤดูกำล (หมำยเหตุ:ดอกไมอ้ำจมีกำร

เปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับสภำพอำกำศ และกำรบรหิำรจัดกำรของสวน คัดเตอร ์ฟลำวเวอร ์แคมป์ป้ิง) 
 

 

 
 



 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ เป็นโฮมสเตย ์รำ้นอำหำรที่โด่งดังในอ ำเภอปัว โดยเมนูที่เป็นซกิเนเจอร์ก็คือ “พซิ่ำ

เห็ด” นอกจำกจะมอีำหำรและทีพั่กแลว้ ยังมจีุดในท่ำนไดนั้ง้ชมววิสดุลูกหูลูกตำ ดึม่ด ่ำกับบรรยำกำศสโลไลฟ์  
 

 
 
น ำท่ำนเขำ้สู่ วดัศรมีงคล (วดัก๋ง) เป็นวัดเก่ำแก่ที่ไดรั้บพระรำชทำนวสิงุคำมสมีำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชือ่ที่สุด
ของวัดนี้คือ หลวงปู่กง๋ ภำยในวัดมีสิง่ทีน่่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงทีม่ีภำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลยีนแบบกำรวำดของ

หนำนบัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลือ้ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังทีวั่ดภูมนิทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัดน่ำนโดยบรเิวณ
ลำนชมววิ ทำงวัดไดจ้ัดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ่้ำยภำพหลำยจุด รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศไทยๆ ใหพั้กผ่อนหย่อนใจ มี
ทัศนียภำพทีง่ดงำม มองเห็นทุ่งนำเขยีวขจ ีและทวิเขำของดอยภูคำเรยีงรำยสลับซับซอ้น 

 

 
 
น ำท่ำนเขำ้สู ่อ าเภอเมอืงนา่น  มสีภำพภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำ มีภูเขำในเขตอ ำเภอบ่อเกลือ เป็นยอดเขำที่สงูทีสุ่ดใน

จังหวัด คือมีควำมสูงถงึ 2,079 เมตร และมดีอยภูคำในเขตอ ำเภอปัว เป็นยอดเขำที่ส ำคัญของจังหวัด มคีวำมสูง 1,980 เมตร 
สว่นพืน้ทีร่ำบจะอยู่บรเิวณตอนกลำงของจังหวัด และตำมลุ่มน ้ำต่ำง ๆ แหล่งน ้ำทีส่ ำคัญของจังหวัดคอืแม่น ้ำนำ่น ซึง่มตีน้ก ำเนดิ
ทำงตอนเหนือของจังหวัด แลว้ไหลลงไปยังเขือ่นสริกิติิ์ในจังหวัดอุตรดติถ ์และบรรจบกับแม่น ้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรคเ์ป็น

แม่น ้ำเจำ้พระยำ 
 



 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่บา้นนาก๋างโตง้ จุดเช็กอนิสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่ำน มีทัง้คำเฟ่ รำ้นอำหำรและที่พักไวร้องรับ โดยมี
ควำมโดดเด่นอยู่ตรงที่กำรออกแบบสิง่ปลูกสรำ้งต่ำง ๆ ซึง่เนน้กำรใชวั้สดุธรรมชำตทิี่หำไดจ้ำกทอ้งถิน่มำเสรมิเตมิแต่งใหม้ี
ควำมทันสมัยสวยงำม กลิ่นอำยแบบมินิมอลผสมญี่ปุ่นหน่อย ๆ ดูอบอุ่น น่ำพักผ่อน รำยลอ้มไปดว้ยทอ้งไร่ทอ้งนำสีเขียว 

อำกำศเย็นสบำย มจีุดใหน่ั้งเล่นพักผ่อนอยู่โดยรอบ 



 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (4) 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่พระธาตุแช่แหง้ พระอารามหลวง พระธำตุประจ ำปีเกดิ ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดมิเป็นวัดรำษฎร ์ 
ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงเมืองน่ำนกับเมืองสุโขทัยในอดีต จำก

พงศำวดำรเมืองน่ำนกล่ำวว่ำ พระยำกำรเมือง เจำ้นครน่ำนไดอ้ัญเชญิพระบรมสำรีรกิธำตุจำก กรุงสุโขทัย (กระดูกขอ้มือขำ้ง
ซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภูเพยีงแชแ่หง้ 



 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระธาตุเขานอ้ย องคพ์ระธำตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึง่อยู่ดำ้นตะวันตกของตัวเมืองน่ำน สรำ้งใน
สมัยเจำ้ปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตุเป็นเจดียก์่ออฐิถือปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระเกศำ

ธำตุขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไดรั้บกำรบูรณปฏสัิงขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจำ้สุรยิพงศผ์รติเดชฯ ระหว่ำงปี พ.ศ. 
2449-2454 โดยช่ำงชำวพม่ำ จำกวัดพระธำตุเขำนอ้ย สำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่ำน ปัจจุบันบรเิวณลำน
ชมทวิทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดมมงคลนันทบุรีศรนี่ำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บนฐำนดอกบัวสูง 9 เมตร 

บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนัก 27 บำท 
 

 
 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิเมอืงนา่น 
 

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงน่าน หรือ ถนนคนเดนิกาดข่วงเมอืงน่าน เปิดทุกวันศุกร-์อำทติย ์ ตัง้แต่ 17.00 – 
22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหว่ำงลำนขว่งเมอืง หนำ้ศูนยบ์รกิำรนักท่องเทีย่ว ไปถงึสำมแยกถนนจัทรประโชต ิใหท้่ำน
เลือกซือ้อำหำรมำกมำย มีทัง้อำหำรพื้นเมือง ผักผลไม ้หรือเสือ้ผำ้พื้นเมือง ของฝำกของที่ระลกึแฮนดเ์มดต่ำงๆจำกจังหวัด

น่ำนของไดจ้ำกทีน่ี่ ในรำคำย่อมเยำ อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นตำมอัธยำศัย 
 

ทีพ่กั ชมนา รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 



 

วนัทีส่าม วดัศรพีนัตนั – วดัม ิง่เมอืง – วดัพระธาตุชา้งค า้วรวหิาร – ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล ัน่ทม – เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น – 
วดัภูมนิทร ์– พระอุโบสถจตุรมุข – สนามบนินา่น – สนามบนิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภู์คำ โดยพญำพันตน้ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนำมผูส้รำ้ง 
คือพญำพันตน้ วหิำรของวัดศรีพันอน้ มีควำมสวยงำมเป็นสง่ำดว้ยสทีองเหลืองอร่ำม และเป็นอีกวัดที่มีจิตรกรรมปูนป้ันที่
สวยงำม พญำนำคเจ็ดเศยีรตัง้เด่นเป็นสง่ำเฝ้ำบันได หนำ้วหิำร และภำยในวหิำรชำ่งชำวน่ำน ไดเ้ขยีนภำพลำยเสน้ประวัตขิอง

พระพุทธเจำ้และประวัตกิำรก ำเนดิเมอืงน่ำน มันเป็นภำพเขยีนลำยเสน้ลงสธีรรมชำตสิวยงำมและทรงคุณค่ำอย่ำงยิง่  
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัม ิง่เมอืง ตัง้อยู่ทีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นที่ประดษิฐำนเสำหลักเมอืงของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มีเสำหลัก

เมอืงที่เป็นท่อนซุงขนำดใหญ่สองคนโอบ ต่อมำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตัง้ชือ่ว่ำ วัดมิง่เมอืง ตำมชือ่ทีเ่รียกเสำหลัก
เมืองว่ำ เสำมิง่เมือง ต่อมำปี 2527 ไดม้ีกำรรื้อถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน โดย
ตกแต่งลำยปูนป้ันที่ผนังดำ้นนอกของพระอุโบสถ มีควำมสวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมอืตระกูลช่ำงเชยีงแสน มีควำมวจิติร 

งดงำมมำก ภำยในมภีำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถิีชวีติของชำวเมืองน่ำน ฝีมอืชำ่งทอ้งถิน่ยุคปัจจุบัน และในบรเิวณวัด
ยังเป็นที่ ประดษิฐำนเสำหลักเมือง ซึง่อยู่ในศำลำจตุรมุข ดำ้นหนำ้พระอุโบสถ เสำหลักเมอืงสูงประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับ
ดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตรม์ชีือ่ เมตตำ กรุณำ มุทติำ อเุบกขำ 

 

 



 

 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัพระธาตุช้างค ้าวรวหิาร สรำ้งขึ้นโดยพญำภูเข่ง เจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำน อำยุมำกกว่ำ 600 ปี 

ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดียช์ำ้งค ้ำ ทรงลังกำ สูง
ตระหง่ำนมีรูปป้ันรูปชำ้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชือก รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็น
ศลิปะทีน่่ำนรับผ่ำนอำณำจักรสโุขทัย มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลักษณ์ 

 
จำกนัน้น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนำ้พพิธิภัณฑแ์ห่งชำตนิ่ำน พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำตนิ่ำน 
ตัง้อยู่ภำยในคุม้ของอดีตเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ที่มีตน้ลีลำวดีขึน้เป็นแถวเรียงรำย แผ่ขยำยกิง่กำ้น โคง้เขำ้หำกันเป็น

อโุมงค ์
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (6) 
 

 
 

น ำท่ำนน่ังจบิชำกำแฟที่ เฮอืนฮงัต่อ กาแฟน่าน ซึง่เป็นรำ้นกำแฟที่รวมเอำกำแฟจำกแหล่งปลูกต่ำงๆของจังหวัดน่ำนมำไว ้
ทีน่ี่ เป็นรำ้นทีม่ขีนำดใหญ่บรรยำกำศด ีมีมุมใหถ่้ำยรูป,มุมใหน่ั้งชลิๆเยอะ ให ้
ท่ำนสัมผัสกับบรรยำกำศสบำยๆ ร่มรืน่ 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร์" เป็นวัดที่แปลกกว่ำ

วัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหำรสรำ้งเป็นอำคำรหลังเดียวกันประตูไมท้ัง้สีท่ ิศ 
แกะสลักลวดลำยโดยช่ำงฝีมือลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้ฝำผนังยัง
แสดงถงึชีวติและ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่ำนมำตำมพงศำวดำรของเมือง

น่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระ
ประธำนจตุรพักตร์ นำคสะดุง้ขนำดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไวก้ลำง
ล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศลิปกรไดสั้นนิษฐำนว่ำ เป็นพระอุโบสถ

จตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลำงประดิษฐำน



 

พระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค ์หันพระพักตรอ์อก ดำ้นประตูทัง้สีท่ศิ หันเบือ้งพระปฤษฏำงค ์ชนกันประทับ น่ังบนฐำนชกุช ีเป็น
พระพุทธรูปปำงมำรวชัิย ผูท้ี่ไปชมควำมงำมของ พระอโุบสถนี้ไม่ว่ำจะเดนิขึน้บันไดทศิใด จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุก

ดำ้น  ภำยในจะมภีำพจติรกรรมฝำผนังชือ่ดัง "ปู่ม่ำนย่ำม่ำน หรอื หนุ่มกระซบิ" ผลงำนของหนำนบัวผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สำย
ไทลื้อ เป็นภำพชำยหญิงคู่หนึ่งก ำลังกระซบิอยู่ และเป็นภำพที่รูจ้ักกันในชือ่ "กระซบิรักบันลือโลก" และเป็นที่นิยมกันในหมู่
นักท่องเทีย่วทีต่อ้งมำถ่ำยรูปกับภำพจติรกรรมฝำผนังนี้ 

 
น ำท่ำนเดนิทำงซือ้ของฝำก หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สนามบนินา่น เพือ่เดนิทำงกลับกรุงเทพฯ 
 

19.10 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD179 
20.25 เดนิทำงถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ ... พรอ้มควำมประทับใจ 

 
** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

01 – 03 พฤษภาคม 2564 9,999 1,500 

02 – 04 พฤษภาคม 2564 9,999 1,500 

 

 
* 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 ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 9 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
เนือ่งจากพเีรยีดเดนิทางเป็นช่วงเทศกาล อาจมสีถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการปิด หรอืไมส่ามารถเขา้ชมได ้

ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคุม ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิง์ด หรอืเปลีย่นแปลงรายการโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นหลกั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้ำหนักสัมภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม / โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม 
 ค่ำตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 

 น ้ำหนักกระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กก./ท่ำน (กรณีเปลีย่นเป็นสำยกำรบนิอืน่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งซือ้น ้ำหนักกระเป๋ำใตท้อ้งเครือ่งเอง) 
 ค่ำรถบัสปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบุ (ยงัไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำอำหำรตำมที่รำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลี่ยนไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็น

ส ำคัญ 



 

 ค่ำโรงแรมที่พักระดับมำตรำฐำนตำมที่รำยกำรระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีที่พัก 3 ท่ำน เป็นกำรนอนเตียงเสรมิ 1 ท่ำน) ทำง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ในกำรปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสมเดิมโดย
ค ำนงึถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคัญ 
 ค่ำจำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำประกันอุบัตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุม้ครอง

สขุภำพกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มินิบำร์ในหอ้ง รวมถึง

ค่ำอำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร และ ค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
  ค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจำกควำมผิดของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็น
ตน้ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

 ค่ำสัมภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิอืน่ 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำ

นักท่องเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลำ 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปี
นัน้ๆถอืว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของทำงบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสำร

กำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลิกกำรจองกับทำง
บรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคืน นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคืนทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิค่ำบรกิำรคืน โดยแนบหนังสอื
มอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำ

เงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิค่ำบรกิำรดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดินทำง 30 วัน ขึน้ไป คืนเงนิค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน หรือหักค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทำง 15 - 29 วัน คืนเงินค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 
โรงแรมทีพั่ก ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่ำทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธ
กำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ และ

เวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคญั 
4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจำกควำมผดิของ

ทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ 

ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 



 

5. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเท่ำนัน้  


