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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิน่าน – จงัหวดัน่าน – เดอะววิ@กิว่ม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บ่อเกลอืสนิเธาว ์– บา้นสะปัน – 
จุดชมววิดอบภูคา 1715 – วดัภูเกต็ 

06.00 พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง ไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำสะดวกในกำรเชค็อนิ 
08.15 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สนามบนิน่าน โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD172 
09.30 เดนิทำงถงึ สนามบนิน่าน จงัหวดัน่ำน หลงัจำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วตำมรำยกำรทวัร ์
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เดอะววิ@กิว่ม่วง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท้่ำนไดส้มัผสักบัววิของธรรมชำตขิองเมืองน่ำนแบบสุดลูกหลููกตำ พรอ้มนั่งจบิ

เคร ือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้่ำนถ่ำยรูปตำมอธัยำสยั 
 น ำท่ำนถ่ำยรปู ถนนหมายเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้ำ ปัว-บ่อเกลอื-สนัตสิุข เป็นอกีหน่ึงเสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วในกำร

แวะถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหว่ำงกำรเดนิทำงมำท่องเทีย่วจงัหวดัน่ำน 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อ าเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ทีเ่ป็นอกีหน่ึงเสน้ทำงทีเ่รยีกกนัว่ำ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึง่อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ
อนัแสนสงบ พรอ้มสมัผสักบัธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อกีทัง้ยงัมีภูเขำและตน้ไมป้กคลมุทัง้พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมมุสูง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (1) 
น ำท่ำนเดนิทำงถงึ บ่อเกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลอืภูเขำทีม่ีเพียงแห่งเดยีวในโลก เดมิมีชือ่เรยีกว่ำ “เมืองบ่อ” หมำยถงึ เมืองทีม่ีบ่อเกลอื
สนิเธำวอ์ยู่ในพืน้ที ่เป็นบ่อเกลอืทีม่ีอำยุกว่ำ 800 ปี ท่ำนจะไดส้มัผสัวถิชีำวบำ้น ทีป่ระกอบอำชพีผลติเกลอืภูเขำแบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถ
เลอืกซือ้ผลติภณัฑแ์ปรรูปจำกเกลอืได ้เชน่ ดอกเกลอื เกลอืแกง เกลอืสปำ ยำสฟีันเกลอื เป็นตน้ (หมำยเหตุ : งดสำธติวธิที ำเกลอืในชว่ง
เทศกำลเขำ้พรรษำ เน่ืองจำกเป็นชว่งฤดูฝนท ำใหไ้ม่สำมำรถตำกเกลอืได)้  
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น ำท่ำนสมัผสับรรยำกำศธรรมชำตทิี ่บา้นสะปัน ตัง้อยู่ในอ ำเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลอืภูเขำประมำณ  9 กโิลเมตร  เป็น
ชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ทีต่ ัง้อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำตขิองขนุเขำ มลี ำธำรไหลผ่ำน และในชว่งหนำ้ฝนฤดูท ำนำ ยงัสำมำรถชมววิทวิทศันข์องนำ
ขำ้วเขยีวขจไีดอ้กีดว้ย เรยีกไดว้่ำหำกแวะมำเทีย่วบ่อเกลอืภูเขำขบัรถเลยไปอกีเพียงไม่กีน่ำทก็ีจะถงึหมู่บำ้นสะปนั เหมำะส ำหรบัมำพกัผ่อน 
ปล่อยชวีติใหเ้ดนิไปอย่ำงชำ้ ๆ 
จำกนั้นน ำท่ำนชม จุดชมววิดอยภูคา 1715 จุดแวะพกัชมววิทีสู่งห่ำงจำกระดบัน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอำทติยข์ึน้และพระอำทติย ์
ตกได ้โดยมีระยะทำงห่ำงจำกทีท่ ำกำรอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – บ่อเกลอื มองเหน็ภูเขำสลบัซบัซอ้น  
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัภูเกต็ หมำยถงึ วดับำ้นเก็ตทีอ่ยู่บนภู หรอื ดอย วดัภูเก็ต เป็นวดัทีม่ีภูมิทศันแ์ละววิทีส่วยงำมมลีำนชมววิทีส่ำมำรถมองได ้
กวำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มีเทอืกเขำอุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ ดำ้นล่ำงมีแม่น ้ำไหลผ่ำน ทำงวดัไดจ้ดัใหเ้ป็นเขตอภยัทำน 
สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผ่ำนท่อไหลลงไปใหก้บัฝูงปลำได ้

เย็น บรกิารอาหารค ่า (2) 
ทีพ่กั ฮกั ปัว โฮเทล หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง คดัเตอร ์ฟลาวเวอร ์แคมป์ป้ิง – ฟารม์เห็ดบา้นหวัน ้า – วดัศรมีงคล (วดัก๋ง) – อ าเภอเมอืงน่าน – บา้นนาก๋างโตง้ – พระธาตุแช่
แหง้ พระอารามหลวง – วดัพระธาตุเขาน้อย  – ถนนคนเดนิเมอืงน่าน หรอื ถนนคนเดนิกาดข่วงเมอืงน่าน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
น ำท่ำนเดทิำงสู่ คดัเตอร ์ฟลาวเวอร ์แคมป์ป้ิง เป็นสวนดอกไม ้“ดอกคตัเตอร”์ ใน
อ ำเภอปัวแห่งแรก ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปชคิๆ แบบสุดปัง ท่ำมกลำงสวนดอกไม ้และอำกำศที่
บรสิุทธิ ์นอกจำกนัน้ทำงสวนจะมีรำ้นกำแฟใหบ้รกิำร มีมมุทีจ่ดัตกแต่งไวเ้พือ่เป็นเซท็ให ้
ท่ำนไดถ่้ำยรูป มลีำนนั่งชลิๆ ทัง้นีท้ำงสวนมีกำรผลดัเปลีย่นดอกไมต้ำมฤดูกำล (หมำย
เหตุ:ดอกไมอ้ำจมีกำรเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ และกำรบรหิำรจดักำรของสวน 
คดัเตอร ์ฟลำวเวอร ์แคมป์ป้ิง) 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ฟารม์เห็ดบา้นหวัน ้า เป็นโฮมสเตย ์รำ้นอำหำรทีโ่ด่งดงัในอ ำเภอปัว 
โดยเมนูทีเ่ป็นซกิเนเจอรก์็คอื “พิซำ่เห็ด” นอกจำกจะมีอำหำรและทีพ่กัแลว้ ยงัมีจุดใน

ท่ำนไดน้ั้งชมววิสดุลูกหูลูกตำ ดึม่ด ่ำกบับรรยำกำศสโลไลฟ์  
น ำท่ำนเขำ้สู ่วดัศรมีงคล (วดัก๋ง) เป็นวดัเก่ำแก่ทีไ่ดร้บัพระรำชทำนวสิุงคำมสมีำตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ีชือ่ทีสุ่ดของวดันีค้อื หลวงปู่ก๋ง ภำยในวดัมีสิง่ทีน่่ำสนใจ ทัง้
วหิำรหลวงทีม่ีภำพจติรกรรมฝำผนังอนังดงำม โดยเลยีนแบบกำรวำดของหนำนบวัผนั 
จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลือ้ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังทีว่ดัภมูนิทรแ์ละวดัหนองบวั
ของจงัหวดัน่ำนโดยบรเิวณลำนชมววิ ทำงวดัไดจ้ดัท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ำยภำพ
หลำยจุด รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศไทยๆ ใหพ้กัผ่อนหย่อนใจ มทีศันียภำพทีง่ดงำม 
มองเห็นทุ่งนำเขยีวขจ ีและทวิเขำของดอยภูคำเรยีงรำยสลบัซบัซอ้น 
น ำท่ำนเขำ้สู ่อ าเภอเมอืงน่าน  มสีภำพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำ มีภูเขำในเขต
อ ำเภอบ่อเกลอื เป็นยอดเขำทีสู่งทีสุ่ดในจงัหวดั คอืมีควำมสูงถงึ 2,079 เมตร และมีดอย
ภูคำในเขตอ ำเภอปัว เป็นยอดเขำทีส่ ำคญัของจงัหวดั มีควำมสูง 1,980 เมตร ส่วนพืน้ที่
รำบจะอยู่บรเิวณตอนกลำงของจงัหวดั และตำมลุม่น ้ำต่ำง ๆ แหล่งน ้ำทีส่ ำคญัของจงัหวดั
คอืแม่น ้ำน่ำน ซึง่มีตน้ก ำเนิดทำงตอนเหนือของจงัหวดั แลว้ไหลลงไปยงัเขือ่นสริกิติิใ์น
จงัหวดัอุตรดติถ ์และบรรจบกบัแม่น ้ำปิงทีจ่งัหวดันครสวรรคเ์ป็นแมน่ ำ้เจำ้พระยำ 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่บา้นนาก๋างโตง้ จุดเชก็อนิสวย ๆ แห่งใหม่ของเมอืงน่ำน มีทัง้คำเฟ่ 
รำ้นอำหำรและทีพ่กัไวร้องรบั โดยมีควำมโดดเด่นอยู่ตรงทีก่ำรออกแบบสิง่ปลูกสรำ้งต่ำง 
ๆ ซึง่เนน้กำรใชว้สัดุธรรมชำตทิีห่ำไดจ้ำกทอ้งถิน่มำเสรมิเตมิแต่งใหม้ีควำมทนัสมยั
สวยงำม กลิน่อำยแบบมินิมอลผสมญีปุ่่ นหน่อย ๆ ดูอบอุ่น น่ำพกัผ่อน รำยลอ้มไปดว้ย
ทอ้งไรท่อ้งนำสเีขยีว อำกำศเย็นสบำย มีจุดใหน้ั่งเล่นพกัผ่อนอยู่โดยรอบ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (4) 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่พระธาตุแช่แหง้ พระอารามหลวง พระธำตุประจ ำปีเกดิ ปีเถำะ (ปีนกัษตัรกระต่ำย) เดมิเป็นวดัรำษฎร ์ปัจจุบนัเป็นพระ
อำรำมหลวง เป็นอนุสรณข์องควำมรกัและควำมสมัพนัธ ์ระหวำ่งเมืองน่ำนกบัเมืองสุโขทยัในอดตี จำกพงศำวดำรเมืองน่ำนกล่ำวว่ำ พระยำ
กำรเมือง เจำ้นครน่ำนไดอ้ญัเชญิพระบรมสำรรีกิธำตุจำก กรุงสุโขทยั (กระดูกขอ้มือขำ้งซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภูเพียงแชแ่หง้ 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระธาตุเขาน้อย องคพ์ระธำตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึง่อยู่ดำ้นตะวนัตกของตวัเมืองน่ำน สรำ้งในสมยัเจำ้ปู่ แข็ง เมือ่
ปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตุเป็นเจดยีก์่ออฐิถอืปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระเกศำธำตุขององคส์มเด็จพระสมัมำสมัพุทธ
เจำ้ไดร้บักำรบูรณปฏสิงัขรณค์ร ัง้ใหญ่ในสมยัพระเจำ้สุรยิพงศผ์รติเดชฯ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2449-2454 โดยชำ่งชำวพม่ำ จำกวดัพระธำตุเขำ
นอ้ย สำมำรถมองเหน็ทวิทศันโ์ดยรอบของตวัเมืองน่ำน ปัจจุบนับรเิวณลำนชมทวิทศัน ์ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดมมงคลนนัทบุรศีรน่ีำน ซึง่
เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บนฐำนดอกบวัสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนกั 27 บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิเมอืงน่าน 

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงน่าน หรอื ถนนคนเดนิกาดข่วงเมอืงน่าน เปิดทุกวนัศุกร-์อำทติย ์ ตัง้แต่ 17.00 – 22.00 น. 
ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหว่ำงลำนข่วงเมือง หนำ้ศูนยบ์รกิำรนักทอ่งเทีย่ว ไปถงึสำมแยกถนนจทัรประโชต ิใหท้่ำนเลอืกซือ้อำหำรมำกมำย มี
ทัง้อำหำรพืน้เมือง ผกัผลไม ้หรอืเสือ้ผำ้พืน้เมือง ของฝำกของทีร่ะลกึแฮนดเ์มดต่ำงๆจำกจงัหวดัน่ำนของไดจ้ำกทีน่ี่ ในรำคำย่อมเยำ อสิระให ้
ท่ำนเดนิเลน่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั ชมนา รสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม วดัศรพีนัตนั – วดัมิง่เมอืง – วดัพระธาตชุา้งค า้วรวหิาร – ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลัน่ทม – เฮอืนฮงัต่อ กาแฟน่าน – วดัภูมนิทร ์– 
พระอุโบสถจตุรมุข – สนามบนิน่าน – สนามบนิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภ์ูคำ โดยพญำพนัตน้ เจำ้ผูค้รองนครน่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วดัตรงกบันำมผูส้รำ้ง คอืพญำพนัตน้ 
วหิำรของวดัศรพีนัอน้ มคีวำมสวยงำมเป็นสง่ำดว้ยสทีองเหลอืงอรำ่ม และเป็นอกีวดัทีม่ีจติรกรรมปูนปัน้ทีส่วยงำม พญำนำคเจ็ดเศยีรตัง้เด่นเป็น
สง่ำเฝ้ำบนัได หนำ้วหิำร และภำยในวหิำรชำ่งชำวน่ำน ไดเ้ขยีนภำพลำยเสน้ประวตัขิองพระพุทธเจำ้และประวตักิำรก ำเนิดเมืองน่ำน มนัเป็น
ภำพเขยีนลำยเสน้ลงสธีรรมชำตสิวยงำมและทรงคุณค่ำอย่ำงยิง่  
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยู่ทีถ่นนสุรยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐำนเสำหลกั
เมืองของจงัหวดัน่ำน เดมิเป็นวดัรำ้ง มีเสำหลกัเมืองทีเ่ป็นท่อนซงุขนำดใหญ่สอง
คนโอบ ต่อมำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวดัใหม่ตัง้ชือ่ว่ำ วดัมิง่เมือง ตำมชือ่ที่
เรยีกเสำหลกัเมืองว่ำ เสำมิง่เมือง ต่อมำปี 2527 ไดม้ีกำรร ือ้ถอนและสรำ้งอุโบสถ
หลงัใหม่เป็น แบบลำ้นนำรว่มสมยัแบบในปัจจุบนั โดยตกแต่งลำยปูนปั้นทีผ่นงั
ดำ้นนอกของพระอุโบสถ มีควำมสวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมือตระกูลชำ่ง
เชยีงแสน มีควำมวจิติร งดงำมมำก ภำยในมีภำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถิี
ชวีติของชำวเมืองน่ำน ฝีมือชำ่งทอ้งถิน่ยุคปัจจุบนั และในบรเิวณวดัยงัเป็นที ่
ประดษิฐำนเสำหลกัเมือง ซึง่อยู่ในศำลำจตุรมุข ดำ้นหนำ้พระอุโบสถ เสำหลกั
เมืองสูงประมำณ 3 เมตร ฐำนประดบัดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลงรกัปิดทอง ยอดเสำ
แกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตรม์ีชือ่ เมตตำ กรุณำ มุทติำ อุเบกขำ 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระธาตชุา้งค า้วรวหิาร สรำ้งขึน้โดยพญำภูเข่ง เจำ้ผู ้
ครองนครเมืองน่ำน อำยมุำกกว่ำ 600 ปี ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ่ ลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวดัยงัประดษิฐำนเจดยี ์
ชำ้งค ำ้ ทรงลงักำ สูงตระหง่ำนมีรูปปั้นรูปชำ้งคร ึง่ตวัประดบัอยู่โดยรอบ ลกัษณะเหมือนฐำนรองรบัไวด้ำ้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็น
ศลิปะทีน่่ำนรบัผ่ำนอำณำจกัรสุโขทยั มีควำมสวยงำมเป็นเอกลกัษณ ์
จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลัน่ทม บรเิวณหนำ้พิพิธภณัฑแ์ห่งชำตน่ิำน พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำตน่ิำน ตัง้อยู่
ภำยในคุม้ของอดตีเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ทีม่ีตน้ลลีำวดขีึน้เป็นแถวเรยีงรำย แผ่ขยำยกิง่กำ้น โคง้เขำ้หำกนัเป็นอุโมงค ์
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

น ำท่ำนนั่งจบิชำกำแฟที ่เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟน่าน ซึง่เป็นรำ้นกำแฟทีร่วมเอำกำแฟจำกแหล่งปลูกต่ำงๆของจงัหวดัน่ำนมำไวท้ีน่ี่ เป็นรำ้นทีม่ี
ขนำดใหญ่บรรยำกำศด ีมมีุมใหถ้่ำยรูป,มมุใหน้ั่งชลิๆเยอะ ใหท้่ำนสมัผสักบับรรยำกำศสบำยๆ รม่ร ืน่ 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วดัพรหมมินทร"์ เป็นวดัทีแ่ปลกกว่ำวดัอืน่ ๆ คอื โบสถแ์ละวหิำรสรำ้งเป็นอำคำรหลงัเดยีวกนัประตูไมท้ัง้
สีท่ศิ แกะสลกัลวดลำยโดยชำ่งฝีมือลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนีฝ้ำผนังยงัแสดงถงึชวีติและ วฒันธรรมของยุคสมยัทีผ่่ำนมำตำมพงศำวดำร
ของเมืองน่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตรุมุข เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธำนจตุรพกัตร ์นำคสะดุง้ขนำดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถ
เทนิไวก้ลำงล ำตวันำค พระอุโบสถจตุรมุขนีก้รมศลิปกรไดส้นันิษฐำนว่ำ เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลงัแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจ
กลำงประดษิฐำนพระพทุธรูปขนำดใหญ ่4 องค ์หนัพระพกัตรอ์อก ดำ้นประตูทัง้สีท่ศิ หนัเบือ้งพระปฤษฏำงค ์ชนกนัประทบั นั่งบนฐำนชกุช ีเป็น
พระพุทธรูปปำงมำรวชิยั ผูท้ีไ่ปชมควำมงำมของ พระอุโบสถนีไ้ม่ว่ำจะเดนิขึน้บนัไดทศิใด จะพบพระพกัตรข์องพระพุทธรูปทุกดำ้น  ภำยในจะมี
ภำพจติรกรรมฝำผนังชือ่ดงั "ปู่ม่ำนย่ำม่ำน หรอื หนุ่มกระซบิ" ผลงำนของหนำนบวัผนั จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สำยไทลือ้ เป็นภำพชำยหญงิคู่หน่ึง
ก ำลงักระซบิอยู่ และเป็นภำพทีรู่จ้กักนัในชือ่ "กระซบิรกับนัลอืโลก" และเป็นทีนิ่ยมกนัในหมู่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งมำถ่ำยรูปกบัภำพจติรกรรมฝำ
ผนังนี ้
น ำท่ำนเดนิทำงซือ้ของฝำก หลงัจำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู ่สนามบนิน่าน เพือ่เดนิทำงกลบักรุงเทพฯ 

19.10 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสำยกำรบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD179 
20.25 เดนิทำงถงึ สนำมบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ ... พรอ้มควำมประทบัใจ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผู์ใ้หญ่/เด็ก (พกัหอ้ง 2-3 ท่าน) พกัเดีย่วเพิม่ 
11 – 13 เมษายน 2564 9,999 1,500 

13 – 15 เมษายน 2564 10,999 1,500 
* กรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ท่าน้ัน * 
** ราคาทวัรน้ี์ส าหรบันักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 500 บาท/ท่าน ** 
***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วท่านละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 
ไมใ่ชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 
การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวนขัน้ต ่า 9 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักล่าว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
เน่ืองจากพเีรยีดเดนิทางเป็นช่วงเทศกาล อาจมสีถานทีท่่องเทีย่วตามรายการปิด หรอืไม่สามารถเขา้ชมได ้
ซึง่อยู่นอกเหนือการควบคมุ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิง์ด หรอืเปลีย่นแปลงรายการโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
โดยจะค านึงถงึผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นหลกั 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
 น ้ำหนกัสมัภำระถอืขึน้เคร ือ่ง Carry on 7 กโิลกรมั / โหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 20 กโิลกรมั 
 ค่ำตั๋วโดยสำรเคร ือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจดัสรรของสำยกำร 
 น ้ำหนกักระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 20 กก./ท่ำน (กรณีเปลีย่นเป็นสำยกำรบนิอืน่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งซือ้น ้ำหนักกระเป๋ำใตท้อ้งเคร ือ่งเอง) 
 ค่ำรถบสัปรบัอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบุ (ยงัไม่รวมทปิคนขบัรถ) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรระบ ุ
 ค่ำอำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุโดยทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัระดบัมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่กั 3 ท่ำน เป็นกำรนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่ำน) ทำงบรษิทัขอสงวน
สทิธิ ์ในกำรปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสมเดมิโดยค ำนึงถงึประโยชนข์องลูกคำ้เป็น
ส ำคญั 
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 ค่ำจำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำประกนัอบุตัเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภำพกรุณำ
ตดิต่อเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 
อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำโทรศพัทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต ค่ำซกัรดี มินิบำรใ์นหอ้ง รวมถงึค่ำอำหำร เคร ือ่งดืม่
ทีส่ ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร และ ค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
  ค่ำใชจ่้ำยทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ิไดเ้กดิจำกควำมผิดของทำงบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ควำม
เจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 ค่ำภำษมีูลค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสรจ็รบัเงินในนำมบรษิทั 
 ค่ำสมัภำระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่งกรณีทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิอืน่ 
  ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 300 บาท  
เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ั่ง 
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไม่ช ำระเงิน หรอืช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำนกัท่องเทีย่วสละสทิธกิำร
เดนิทำงในทวัรน์ัน้ๆ 

3. กำรตดิต่อใดๆ กบัทำงบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลำ 9.00 น. – 
18.00 น. และวนัเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับำลประกำศในปีนั้นๆถอืว่ำเป็นวนัหยุดท ำ
กำรของทำงบรษิทั 
 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเลือ่นกำรเดนิทำง นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซน็เอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษิทัอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพือ่แจง้ยกเลกิกำรจองกบัทำงบรษิทัเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ทำง
บรษิทัไม่รบัยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศพัทไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรบัเงินค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื
เดนิทำงมำเซน็เอกสำรกำรขอรบัเงินคนืทีบ่รษิทัอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพือ่ท ำเร ือ่งขอรบัเงินค่ำบรกิำรคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลกัฐำน
ประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมดุบญัชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมีเงือ่นไขกำร
คนืเงินค่ำบรกิำรดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทำง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงินค่ำทวัรเ์ต็มจ ำนวน หรอืหกัค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทำง 15 - 29 วนั คนืเงินค่ำทวัร ์50% และหกัค่ำใชจ่้ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก ่ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร โรงแรมทีพ่กั 

ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทำง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงินค่ำทวัรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรนี์ส้ ำหรบัผูม้ีวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 
2. ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไมไ่ดร้ว่มเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้-ออก

เมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษิทัจะไม่คนืเงินค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่ำน 
3. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ ์ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วนัที่

เดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี ้บรษิทัจะค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส ำคญั 
4. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษิทั 

เชน่ ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมล่ำชำ้ 
เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคุเทศก ์พนกังำน หรอืตวัแทนของทำงบรษิทั ไมม่ีอ ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ ำนำจของบรษิทั
ก ำกบัเท่ำนั้น  


