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วนัแรก กรุงเทพฯ • นา่น        (-/-/เย็น Set Box) 
22.00 น. พรอ้มกนัทีป่ั๊มน า้มนั ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ีโดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

23.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุง่หนา้สู ่ จงัหวดันา่น โดยรถตู ้V.I.P บรกิารอาหารกลอ่งพรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ*       
วนัทีส่อง นา่น • วดับุญยนื • เทีย่วรอบเมอืงนา่น • เสาพระหลกัเมอืงนา่น • วดัมิง่เมอืง • วดัภูมนิทร ์พพิธิภณัฑสถาน

แหง่ชาตนิา่น • วดัพระธาตุชา้งค า้วรวหิาร • วดัพระธาตแุชแ่หง้ • วดัพระธาตเุขานอ้ย • ถนนคนเดนิเมอืงนา่น 

            (เชา้/กลางวนั/ -) 
07.00 น. เดนิทางถงึ วดับุญยนื เสรมิสริมิงคลกันในทีแ่รก พรอ้มชมความงามสไตลเ์มอืงเหนือ และยังเป็นพระอารามหลวงอกีดว้ย 

มคีวามส าคัญมาตัง้แตอ่ดตี เนื่องจากเจา้ผูค้รองนครน่านจะประกอบพธิบีวงสรวงพระธาตทุีว่ัดแห่งนี้ เมือ่เกดิความไม่สงบ
หรือภัยพิบัตติ่างๆ และยังเป็นสถานทีส่ าหรับประกอบพธิีถทนิ ้าพพัิฒน์สัตยาในพระวหิาร ต่อหนา้พระพุทธปฏมิากรปาง

ประทับยนืสงู 4 เมตร สรา้งเมือ่ พ.ศ.2340 สมัยเจา้ฟ้าอัตถวรปัญโญเป็นเจา้ผูค้รองนครน่าน ซึง่เป็นทีนั่บถอืของคนในพืน้

ทีม่าจนถงึปัจจบุนั 
จากน ัน้เดนิทางสู ่อ.เมอืง จ.น่าน เพือ่ รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร เมนูขา้วซอยรสเลศิ*บรเิวณใกลเ้คยีงจะ

มขีายผา้นุ่งทอ้งถิน่หากทา่นใดสนใจสามารถเลอืกซือ้ได*้ 
พาท่านเดนิชมความงามของเมืองน่าน เมืองทีอ่ัดแน่นไปดว้ยกลิน่อายของลา้นนาเดมิ ดว้ยลักษณะเป็นเมืองไม่ใหญ่มาก แต่ทุก

ตารางนิว้ของเมอืงเต็มไปดว้ย ศลิปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และความน่ารักทีร่อใหท้่านสัมผัส ท าใหเ้ป็นเมอืงทีเ่ทีย่ว
สนุก เทีย่วสบาย แตส่วยงามเป็นอยา่งยิง่ พาทา่นสกัการะ เสาพระหลกัเมอืงนา่น ณ วดัมิง่เมอืง ซึง่ไดรั้บการสถาปนาวัด

ใหม่ จากเดมิทีเ่ป็นวัดรา้ง โดยเจา้อนันตวรฤทธเิดช เจา้ครองนครในตอนนัน้ ส าหรับตัวอโุบสถนัน้พระครูสริธิรรมภาณี ได ้

บรูณะใหม่ในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากทรุดโทรมเป็นอย่างมาก โดยตัวอาคารเป็นฝีมอืของชา่งพื้นบา้นของเมอืงน่าน และ
งานลวดลายปนูปัน้จากชา่งเชยีงแสน ภาพในมภีาพจติรกรรมฝาผนัง บอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของเมอืงน่านตัง้แตส่มัย

พญาภคูาเจา้เมอืงน่านองคป์ฐม ซึง่เดมิศนูยก์ลางอยูท่ีอ่.ปัว ในปัจจบุนั 
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ส าหรบัเสาหลกัเมอืงน ัน้ สมยัโบราณจะเรยีกวา่ เสามิง่เมอืง หรอื เสามิง่ โดยสมเด็จเจา้ฟ้าอตัถะวรปัญโญ เป็นผู ้
โปรดใหฝ้งัเสาพระหลกัเมอืงนา่นลง เมือ่ปีพ.ศ. 2331 

 พาทา่นชม หนึง่ในสถานทีท่ีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของจังหวดัน่าน กบัภาพเสยีงกระซบิรรลอืโลก 

ณ วดัภูมนิทร ์แตเ่ดมินัน้มชี ือ่วา่วัดพรหมมนิทร ์เอกลักษณ์  ทีแ่ตกตา่งจากวัดลา้นนา
ทั่วไปคอื โบสถแ์ละพระวหิารสรา้งชอาคารจัตรุมุขหลังเดยีวกัน สรา้งเมือ่ พ.ศ. 2139 

โดยพระเจา้เจตบตุรพรหมมนิทร ์ซึง่สนันฐิานกันวา่เป็นโบสถแ์บบจัตรุมุขหลังแรกของ
ไทย พาทา่นชม “ฮบูแตม้” หรอืภาพจติรกรรมภายในวหิาร ซึง่ภาพทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุคอื 

ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ทีส่ะทอ้นถงึวถิชีวีติของชาวเมืองในสมัยนั้น พพิธิภณัฑสถาน

แหง่ชาตนิา่น ดดัแปลงจากทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครน่าน มพีืน้ทีร่วม 14 ไร่ 2 งาน 
32 ตารางวา โดยเคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปลีย่นเป็นพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาตอิย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลทส์ าคัญคอื งามชา้งด า ซึง่เป็นของ
คูบ่า้นคูเ่มอืง จนอยูใ่นค าขวญัวา่ 

“แขง่เรอืลอืเลือ่ง เมอืงงาชา้งด า จติรกรรมวดัภมูนิทร ์แดนดนิสม้สทีอง เรอืงรองพระ

ธาตแุชแ่หง้” 

ในพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่นยงัม ีซุม้ลลีาวด ีเรยีงกนัเป็นแนวยาวใหท้า่นไดบ้นัทกึ

รปูกนัอยา่งตามอธัยาศยัถอืเป็นอกีหนึง่จดุทีต่อ้งไมพ่ลาด 

จากน ัน้พาท่านเขา้สักการะอกี 1 ปูชนียสถานทีส่ าคัญใรตัวเมอืงน่าน ณ ทีม่จีุดเด่นที่
องคเ์จดยีช์า้งค ้า ทีเ่ป็นศลิปะลา้นนาผสมสโุขทัย สงัเกตไดจ้ากลักษณะเจดยีท์รงระฆัง

คว ่า และยังมปีระตมิากรรมก่ออฐิถอืปูนเป็นรูปชา้งลอ้มองคเ์จดยีไ์ว ้นอกจากนัน้ยังมี

พระประธานปูนปั้นขนาดใหญ่ ศลิปะเชยีงแสน ฝีมือสกุลช่างน่าน ซึง่นับว่ามีความ
งดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงน่าน 

กลางวนั    บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารในตวัเมอืงนา่น 
 รถตูม้ารบัและเดนิทางไปยงั วดัพระธาตแุชแ่หง้ พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวน่าน 

และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิ ปีเถาะ อกีดว้ย สนันษิฐานวา่ พญาการเมอืงโปรด

ใหส้รา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1891 เพือ่บรรจุพระบรมสารรีกิธาต ุทีไ่ดม้าจากกรุงสโุขทัย ถอื
เป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมของชา่งสกลุน่าน นอกจากนัน้ยังมสี ิง่คูค่วร

แกก่ารสกัการะอกีมากมาย อาท ิวหิารพระเจา้ทนัใจ วหิารพุทธไสยาศน ์เป็นตน้ 
 พาท่านเขา้ชมวดัพระธาตุเขานอ้ย เป็นวัดทีต่ัง้อยู่บนเขาโดยเป็นทีป่ระดษิฐานพระ

เกษาธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ดา้นบนยังประดษิฐานพระพุทธมหา 
อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 

เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท สรา้งขึน้เนื่องในมหามงคลทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ฯ ทรงเจรญิ 

พระชนมพรรษา 6 รอบ เมือ่วนัที ่5 ธันวาคม พ.ศ.2542 จดุนีท้า่นยังสามารถชมววิเมอืงน่านไดอ้ย่างสดุลกูหลูกูตา 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

เดนิทางกลบัสูต่วัเมอืง เพื่อพาเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น หรือถนนคนเดนิเมอืง
น่านทีจ่ัดเต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า ของทีร่ะลกึ อาหาร ทีเ่ป็นสนิคา้ของชาวเมอืงน่าน ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกรบัประทานอาหารไดอ้ยา่งอสิระ โดยหากทา่นสนใจลองทานขนัโตกเมอืงนา่นก็สามารถลองทานไดท้ีก่าดขว่งแหง่นี ้

เย็น       อสิระเลอืกรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั โรงแรมนา่นนครา / โรงแรมนา่นบา้นคณุ / โรงแรมบา้นนา่น หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม   บอ่เกลอื • ถนนลอยฟ้า 1081 • บอ่เกลอืสนิเธาว ์• หมูบ่า้นสะปนั • ชมววิจดุชมววิดอยภูคา 1715 ถนนลอยฟ้า 
•อ าเภอปวั • รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ •วดัภูเก็ต • วดัศรมีงคล • ถนนคนเดนิปวั   (เชา้/กลางวนั/อสิระ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าทา่น เดนิทางสูอ่.บ่อเกลอื อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 80 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง มี
ชือ่เสยีงในดา้นการท าเกลอืบนภูเขาทีไ่ม่มีทีใ่ดเหมือน เกลอืสนิเธาวเ์พื่อ บริโภคและจ าหน่ายเป็นรายไดอ้กีทางหนึ่ง 

อ าเภอบอ่เกลอื มภีมูทิศันท์ีส่วยงาม โอบลอ้มดว้ย ขนุเขาเขยีวขจ ีบอ่เกลอืจงึเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วของจังหวัดน่านทีร่อคอย
นักเดนิทางเขา้มาสัมผัสกลิน่ไอของธรรมชาตและต านานการท าเกลอืบนทีส่งู ใหท้กุทา่นแวะถา่ยรูปทีถ่นน 1081 โดย 

ถนนสาย สันตสิขุ - บ่อเกลอื ถนนหมายเลข 1081 ยังมคีวามสวยงามและไดรั้บฉายาวา่ ถนนลอยฟ้าของจังหวัดน่าน ซึง่

ถนนสายดังกล่าว ไดถู้กตัดผ่านสันเขา เป็นระยะทางหลาย 10 กโิลเมตร ท าใหเ้มื่อขับรถไปนั้น จะเหมือนลอยอยู่บน
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ทอ้งฟ้า ซึง่ตลอด 2 ฝ่ังทาง จะเป็นไหลเ่ขาลงไป และสามารถมองเห็นววิทวิทศัธรรมชาตไิดต้ลอดเสน้ทาง นอกจากนี้ ยังมี
ทะเลหมอกใหม้องเห็นเป็นบางชว่งในระหวา่งเสน้ทาง นับไดว้า่เป็นอนัซนีแหง่ใหมข่องจังหวดัน่านทีท่กุคนหา้มพลาด 

   

 พาทกุทา่นชม บอ่เกลอืสนิเธาวบ์นภูเขาแห่งเดยีวของโลกตรงนี้ส ารวจแลว้วา่ไม่มทีี่
ไหนอีก บ่อเกลือเดินทางมาค่อนขา้งยาก แต่สวยงามมาก หากพูดในดา้นการ

ทอ่งเทีย่ว มศีกัยภาพทางดา้นการทอ่งเทีย่วในเรือ่งของธรรมชาตสิงูปัจจุบันชาวบา้น
ยังคงตม้แกลอืดว้ยวธิแีบบดัง้เดมิ จะตักน ้าเกลอืจากบ่อสง่ผ่านมาตามล าไมไ้ผ่สูบ่่อ

พักการท าเกลือของ ชาวบา้นบ่อเกลือ น าน ้ าเกลือที่ตักจากบ่อมาตม้ในกระทะ

ประมาณ 4 - 5 ชั่วโมงใหน้ ้าเกลอืระเหยแหง้จากนัน้ก็จะน าไมพ้ายมาตักเกลอืใส่

ตะกรา้ทีแ่ขวนไวเ้หนอืกระทะเพือ่ใหน้ ้าเกลอืไหลลงมาในกระทะท าอย่างนี้ไปเรือ่ยจน

น ้าในกระทะแหง้ หมดแลว้จงึตักน ้าเกลอืจากบ่อมาใส่ลงไปใหม่ หลังจากนัน้ใสถุ่ง
วางขายกนัหนา้บา้น 

จากน ัน้มุง่หนา้สูห่มู่บา้นสะปัน จังหวัดน่าน เริม่กลายเป็นจุดมุ่งหมายยอดฮติของ
คนไทยทีต่อ้งการความเงยีบสงบและมาพักผอ่น เพราะธรรมชาตขิองหมู่บา้นสะปันถอื

ว่าดแีละครบเครื่องมาก ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาเขยีวๆ โอบลอ้มดว้ยภูเขาเกอืบทุกดา้น 

ตอนเชา้มหีมอกสวยๆ แถมยังมนี ้าตกใหเ้ทีย่วเลน่อกี โดยรวมถอืเป็นอกีทีห่นึง่ทีโ่คต
รดขีองจังหวดัน่าน พาทกุทา่น แวะถ่ายรูปกับ จุดชมววิ 1715 เป็นจุดแวะพักชม

ววิทีส่วยงาม เป็นจุดชมววิที่สูงห่างจากระดับน ้าทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขา
สลับซับซอ้น มลีานกางเตน้ส าหรับผูท้ีต่อ้งการพักผ่อนระหว่างทาง มหีอ้งน ้าสะอาด

ใหบ้รกิาร อยูถ่นนเสน้ทางระหวา่งปัว-บอ่เกลอื 

มุ่งหนา้สูอ่ าเภอปัว จงัหวดัน่าน เมอืงเล็กๆ แสนโรแมนตกิ เหมาะกับการใชช้วีติ
เรียบง่าย และเงียบสงบ โดยพื้นทีส่่วนใหญ่เกอืบทัง้หมดเป็นทุ่งนา ถา้เรามาช่วง

เดอืนมถิุนายน – กรกฎาคม แมต้น้ขา้วจะยังไม่โตเต็มที ่เพราะชาวบา้นเพิง่เริม่ด านา
กนั แตเ่ราจะไดภ้าพผนืนาสนี ้าตาลกวา้งไกลตัดกับตน้กลา้สเีขยีว สวยงามมาก สะกด

ทุกสายตาของผูม้าเยือนแน่นอน นอกจากธรรมชาติแลว้ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ก็ยังน่าหลงไหล พาทา่นสโลวไลฟ์พรอ้มดืม่เครือ่งดืม่เตมิความ

สดชืน่ที่ ร้านกาแฟไทลือ้ รา้นกาแฟที่ตัง้อยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา ตัวรา้นเป็น

ลักษณะบา้นแบบไทลือ้ และยังมีมุมจิบเครื่องดื่มหลายๆ จุด ซึง่เก๋ไก๋ไม่ธรรมดา 
นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลอืกซื้อของที่ระลกึ ผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหลลาย

โบราณซือ้เป็นผลติภัณฑช์มุชน ของดขีองเมอืงปัวได ้ที ่รา้นล าดวนผา้ทอ 
มุง่หนา้สู ่วดัภูเก็ต โดยชือ่ของวัดนัน้มาจากชือ่หมู่บา้นทีช่ ือ่วา่เก็ต และตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขา มอีโุบสถทรงลา้นนาประยุกต ์

ประดษิฐานหลวงพ่อแสนปัว หรอื หลวงพ่อพุทธเมตตา ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์หันพระพักตรไ์ป

ทางทศิตะวันออก ภายใตวัดยังมีเทมเพิล สเตย์ ซึง่เป็นทีพ่ านักของผูท้ีม่าปฏบิัตร
ธรรมทีว่ดัแหง่นี ้และยังมพีระพุทธธรรมจักรองคท์ี ่36 พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาทีม่ี

ความสวยงามเป็นอยา่งยิง่ 
จากน ัน้มุ่งหนา้สู ่วดัศรมีงคล อกีวัดทีไ่ดรั้บการตกแต่งแบบไทยลา้นนา ซึง่พระครู

มงคลรังส ีหรอืหลวงปู่ ครูบากง๋ ทีเ่ป็นทีเ่คารพของชาวบา้น เคยไดรั้บนมินตม์าอยู่ทีว่ัด

แห่งนี้จนมรณภาพ โดยรอบวัดตกแตง่ดว้ยโคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง ซึง่
ลว้นเป็นขา้วของเครื่องใชภู้มปัิญญาชาวบา้นทัง้ส ิน้ พาท่านสักการะพระประธานใน

วหิารหลวง และชมจติรกรรมฝาผนังซึง่สว่นหนึง่เป็นรูปมหาอุทกภัยทีเ่มอืงยม พ.ศ. 
2424 อกีหนึง่ส ิง่ทีโ่ดด่เดน่คอืทัศนียภาพหนา้วัดซึง่เป็นทุง่นาอันกวา้งขวางมพีืน้หลัง

เป็นดอยภคูา ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศกนัอยา่งอธัยาศยั 
น าทุกทา่นชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิปัว โดยจะเปิดทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ถนนคนเดนิปัวเป็นถนนคนเดนิขนาดเล็ก แยก

ออกเป็นสามทาง ความยาวประมาณ 100 เมตร มลีานขันโตกส าหรับไวรั้บประทานอาหาร ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของถนนคน

เดนิปัว พรอ้มมโีชวจ์ากชาวบา้นทีส่ลบัหมุนเวยีนตลอดทัง้คนื สว่นสงิทีม่าถนนคนเดนินี้ ทีต่อ้งหา้มพลาด คอื ซุม้ร าวงยอ้น
ยคุ ทีช่ว่ยสรา้งบรรยากาศใหถ้นนคนเดนิแหง่นีใ้หค้กึครืน้และประทับใจ 

เย็น        อสิระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดนิปวั 
ทีพ่กั ปวั พาโนรามา่ / โรงแรมปวัเดอววิ บูตคิ รสีอรท์ / โรงแรมชมพภููคารสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ แพร ่• วดัพระธาตชุอ่แฮ • วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรวหิาร • สกัการะพระพุทธชนิราช-กรุงเทพฯ   

                 เชา้/กลางวนั/เย็น) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน ัน้ พาท่านออกเดนิทางสู่เมืองแพร่ เพื่อสักการะพระธาตุประจ าคู่บา้นคู่เมืองแพร่ ที ่
พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจ าปีเกดิ ปีขาล องคเ์จดยี์เป็นศลิปะเชยีงแสน แบบ

แปดเหลี่ยมย่อมุมไม่สบิสองบุดว้ยทองจังโก สูง 33 เมตร ประดษิฐานพระบรม
สารีรกิธาตุพระศอกซา้ยและพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ นอกจากนัน้ยังมหีลวง

พ่อชอ่แฮประดษิฐานในพระอโุบสถอายหุลายรอ้ยปี พระพุทธฌลกนารถบพติร กรุอัฐิ
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ครูบาศรวีชิยั และอกีมากมาย นับเป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญทางศาสนาทีส่ดุ
ของจังหวดัแพร่ 

กลางวนั      บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร จ.แพร ่

น าทา่น มุ่งหนา้สู่จังหวัดพิษณุโลก สู่ วดัพระศรีรตันมหาธาตุวรว ิหาร  ซึ่ง
ประดษิฐานพระพุทธชนิราช พระพุทธรูปศักสทิธิ์คู่บา้นคู่เมือง ที่สรา้งมา

ตัง้แตส่มัยสโุขทยั ในสมัยพญาลไิท ถอืเป็นพระพุทธรูปทีม่พีระพุทธลักษณะ
ทีส่วยงามมากทีสุ่ดองคห์นึ่งทีส่รา้งในยุคนั้น งามจนพระบาทสมเด็จพระจุ

มจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ลน้เกลา้รัชกาลที ่5 ทรงโปรดใหน้ ามาประดษิฐานทีว่ัด

ในพระนคร แตช่าวเมอืงไดข้อใหไ้ม่ใหน้ าไปเนื่องจากเป็นดั่งศนูยร์วมใจของ
เมือง พระองค์จึงไดโ้ปรดใหห้ล่อองค์จ าลองและประดิษฐานไว ้ณพระ

อโุบสถ วดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม ราชวรวหิาร 
 เดนิทางสู ่จ.นครสวรรค ์แวะรบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

มุง่หนา้กลบัสูก่รุงเทพฯ ณ ปั๊มน า้มนั ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี
22.00 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

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

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

เร ิม่เดนิทาง กลบั รถ จ านวน เวลาเดนิทาง ราคาตอ่ทา่น/ไมม่รีาคาเด็ก 

(พฤ ) 22 ต.ค. 63 25 ต.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 5,299 

(พฤ ) 29 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 4,999 

(พฤ ) 12 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 5,299 

(พฤ ) 26 พ.ย. 63 29 พ.ย. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 5,299 

( ศ ) 04 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 5,599 

(พฤ ) 10 ธ.ค. 63 13 ธ.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 6,699 

( ศ ) 18 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 5,599 

( ศ ) 25 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 5,999 

( พ ) 30 ธ.ค. 63 02 ม.ค. 64 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 5,999 

**พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 2,000 บาท การนัตเีดนิทางต ัง้แต ่6 ทา่นขึน้ไป** 

อตัราคา่บรกิารรวม 
อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000บาท(เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์เงือ่นไขประกนัการเดนิทางคา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่

รักษาพยาบาลคุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรค

ประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ, โทรศัพท ์– โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มนิิบาร์, ซักรีด ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของ, อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและ

เขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคมุของ

บรษัิทฯ 
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 200 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 

คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่กรณุาอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจองหากทา่นช าระเงนิแลว้จะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว

ท ัง้หมดและไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆไดท้กุกรณ ี

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์:กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

กรณียกเลกิ :  
 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทาง30วนักอ่นการเดนิทางหักคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้ อาทคิา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ,รถตูV้IP,รถบสั,คา่วี

ซา่,คา่โรงแรมทีพั่ก,คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร     

 แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั: ยดึเงนิคา่ทวัร ์50%และหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ,รถตูV้IP, 

รถบสั, คา่วซีา่,คา่โรงแรมทีพั่ก,คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร 
 ในกรณีช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์

ทัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆทัง้ส ิน้   
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เง ือ่นไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

กรณีจองทวัรว์นัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ,์วนัหยุดยาวตอ่เนือ่ง และไดม้กีารแจง้ยกเลกิทวัร ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด โดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ : บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทั

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 พาหนะ , ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิ 
ทางเป็นส าคญั 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้จาก การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่

อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน
รายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบาง
มือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้

เป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
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