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22.00 น. พรอ้มกนัทีป่ั๊มน ำ้มนั ปตท.ดนิแดง-วภิำวด ีโดยมเีจำ้หนำ้ทีอ่ ำนวยควำมสะดวกแกทุ่กทำ่น 
23.00 น. ออกเดนิทำงจำกกรุงเทพฯ มุง่หนำ้สู ่ จงัหวดันำ่น โดยรถตู ้V.I.P*บรกิำรอำหำรกลอ่งพรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ* 

(กรณีหำกทำ่นมำไมต่รงเวลำนดัหมำย ทำ่นอำจจะตกทรปิ และจะไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยใดๆ ท ัง้ส ิน้) 

 
 

 

 
 

07.00 น. เดนิทำงถงึ วดับุญยนื เสรมิสริมิงคลกันในทีแ่รก พรอ้มชมความงามสไตลเ์มอืงเหนือ และยังเป็นพระอารามหลวงอกีดว้ย 
มคีวามส าคัญมาตัง้แตอ่ดตี เนื่องจากเจา้ผูค้รองนครน่านจะประกอบพธิบีวงสรวงพระธาตทุีว่ัดแห่งนี้ เมือ่เกดิความไม่สงบ

หรือภัยพิบัตติ่างๆ และยังเป็นสถานทีส่ าหรับประกอบพธิีถทนิ ้าพพัิฒน์สัตยาในพระวหิาร ต่อหนา้พระพุทธปฏมิากรปาง
ประทับยนืสงู 4 เมตร สรา้งเมือ่ พ.ศ.2340 สมัยเจา้ฟ้าอัตถวรปัญโญเป็นเจา้ผูค้รองนครน่าน ซึง่เป็นทีนั่บถอืของคนในพืน้

ทีม่าจนถงึปัจจบุนั 

วนัที ่2 นา่น • วดับญุยนื • เทีย่วรอบเมอืงนา่น •เสาพระหลกัเมอืงนา่น • วดัม ิง่เมอืง • วดัภมูนิทร ์•พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาติ

นา่น • วดัพระธาตชุา้งค า้วรวหิาร • โฮงเจา้ฟองค า • ตกึรงัสเีกษม • วดัพระธาตแุชแ่หง้ • ถนนคนเดนิเมอืงนา่น  

          (เชา้/กลางวนั/ -) 

 

วนัที ่1  กรงุเทพฯ • นา่น        (-/-/เย็น Set Box) 
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จำกน ัน้เดนิทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน เพื่อ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำร เมนูขำ้ว

ซอยรสเลศิ*บรเิวณใกลเ้คยีงจะมขีายผา้นุ่งทอ้งถิน่หากทา่นใดสนใจสามารถเลอืกซือ้ได*้ 

พาท่านเดนิชมความงามของเมอืงน่าน เมืองทีอ่ัดแน่นไปดว้ยกลิน่อายของลา้นนาเดมิ 
ดว้ยลกัษณะเป็นเมอืงไมใ่หญม่าก แตท่กุตารางนิว้ของเมอืงเต็มไปดว้ย ศลิปะ วัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม และความน่ารักทีร่อใหท้า่นสมัผัส ท าใหเ้ป็นเมอืงทีเ่ทีย่วสนุก เทีย่วสบาย 

แตส่วยงามเป็นอยา่งยิง่ 
พาท่านสักการะ เสำพระหลกัเมอืงน่ำน ณ วดัมิง่เมอืง ซึง่ไดรั้บการ

สถาปนาวัดใหม่ จากเดมิทีเ่ป็นวัดรา้ง โดยเจา้อนันตวรฤทธิเดช เจา้
ครองนครในตอนนัน้ ส าหรับตัวอโุบสถนัน้พระครูสริธิรรมภาณี ไดบู้รณะ

ใหม่ในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากทรุดโทรมเป็นอย่างมาก โดยตัวอาคาร
เป็นฝีมอืของชา่งพื้นบา้นของเมอืงน่าน และงานลวดลายปนูปั้นจากชา่ง

เชยีงแสน ภาพในมภีาพจติรกรรมฝาผนัง บอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมา

ของเมืองน่านตั ้งแต่สมัยพญาภูคาเจา้เมืองน่านองค์ปฐม ซึ่งเดิม
ศนูยก์ลางอยู่ทีอ่.ปัว ในปัจจุบันส าหรับเสาหลักเมอืงนัน้ สมัยโบราณจะ

เรยีกวา่ เสามิง่เมอืง หรอื เสามิง่ โดยสมเด็จเจา้ฟ้าอัตถะวรปัญโญ เป็นผู ้
โปรดใหฝั้งเสาพระหลกัเมอืงน่านลง เมือ่ปีพ.ศ. 2331 

จากนัน้พาทา่นชม หนึง่ในสถานทีท่ีโ่ดง่ดังทีส่ดุของจังหวัดน่าน กับภาพเสยีงกระซบิรรลอืโลก ณ วดัภูมนิทร ์แตเ่ดมินัน้มี

ชือ่ว่าวัดพรหมมนิทร ์เอกลักษณ์ทีแ่ตกตา่งจากวัดลา้นนาทั่วไปคอื โบสถแ์ละพระวหิารสรา้งชอาคารจัตรุมุขหลังเดยีวกัน 
สรา้งเมือ่ พ.ศ. 2139 โดยพระเจา้เจตบตุรพรหมมนิทร์ ซึง่สนันฐิานกันวา่เป็นโบสถแ์บบจัตรุมุขหลังแรกของไทย พำทำ่น

ชม “ฮูบแตม้” หรือภาพจติรกรรมภายในวหิาร ซึง่ภาพทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุคอื ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ทีส่ะทอ้นถงึวถิชีวีติของ
ชาวเมอืงในสมัยนัน้ 

พำทำ่นเขำ้ชม พพิธิภณัฑสถำนแหง่ชำตนิำ่น ดัดแปลงจากทีป่ระทับของเจา้ผูค้รองนครน่าน มพีืน้ทีร่วม 14 ไร่ 2 งาน 
32 ตารางวา โดยเคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑสถานแห่งชาตอิย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 

2517 ไฮไลทส์ าคัญคอื งามชา้งด า ซึง่เป็นของคู่บา้นคู่เมือง จนอยู่ในค าขวัญว่า“แข่งเรอืลอืเลือ่ง เมอืงงำชำ้งด ำ 

จติรกรรมวดัภูมนิทร ์แดนดนิสม้สทีอง เรอืงรองพระธำตแุชแ่หง้” ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตน่ิานยังมี ซุม้
ลลีำวด ีเรยีงกนัเป็นแนวยาวใหท้า่นไดบ้นัทกึรูปกนัอย่างตามอธัยาศยัถอืเป็นอกีหนึง่จดุทีต่อ้งไมพ่ลาด 

 
 พาท่านเขา้สักการะอกี 1 ปูชนียสถานทีส่ าคัญใรตัวเมืองน่าน ณ ทีม่จีุดเด่นทีอ่งคเ์จดยี์ชา้งค ้า ทีเ่ป็นศลิปะลา้นนาผสม

สุโขทัย สังเกตไดจ้ากลักษณะเจดีย์ทรงระฆังคว ่า และยังมีประติมากรรมก่ออิฐถือปูนเป็นรูปชา้งลอ้มองค์เจดีย์ไว ้
นอกจากนัน้ยังมพีระประธานปนูปัน้ขนาดใหญ่ ศลิปะเชยีงแสน ฝีมอืสกลุชา่งน่าน ซึง่นับวา่มคีวามงดงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่

ของเมอืงน่าน 

กลำงวนั      บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำรในตวัเมอืงนำ่น 
บำ่ย พาท่านเขา้ชม โฮงเจำ้ฟองค ำ อาคารไมส้ักหลังใหญ่สถาปัตยกรรมลา้นนาทีม่อีายุร่วม 200 ปี เคยเป็นทีอ่าศัยของเจา้

ฟองค า ผูม้ีเชือ้สายของเจา้อนันตวรฤทธิเดช ตัวบา้นแบ่งออกเป็น 4 หลังโดยเชือ่มกันทุกหลังและไม่ใชต้ะปูในการ
ประกอบบา้นเลย ภายในจัดแสดงขา้วของเครื่องใชต้่าง ๆ ทีส่ะทอ้นวถีชีวีติของชาวน่านไดเ้ป็นอย่างด ีตัวอาคารไดรั้บ

รางวัลอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดเีดน่ ประเภทบา้นพักอาศัย (คุม้เจา้) ประจ าปี พ.ศ. 2555 จากสมาคมสถาปนคิสยาม 

ใหท้า่นแวะถ่ายรูป ณ ตกึรงัสเีกษม อกีหนึง่อาคารเกา่แก่ทีร่าวกับทา่นไดย้อ้นเวลากลับไปในอดตีดว้ยบรรยากาศทีห่าชม
ไดย้าก โดยตวัอาคารสรา้งขึน้ตัง้แตปี่พ.ศ. 2458 โดยคณะมชิชนันาร ีถอืเป็นอาคารสไตลต์ะวันตกอาคารยุคแรกของเมอืง

น่าน ภายในจัดแสดงขา้วของเครือ่งใชแ้ละคงความสวยงามในแบบฉบับบดัง้เดมิ มคีนเคยกลา่ววา่ “มำเมอืงนำ่นสบิคร ัง้
ไมรู่จ้กันำ่น แตม่ำทีน่ ีค่ร ัง้เดยีวก็รูจ้กันำ่น และรกันำ่น” ยิง่ถา้ทา่นแตช่ดุไทย นุ่งซิน่มาแลว้ยิง่ไดบ้รรยากาศเขา้ไปอกี 

 
จำกน ัน้ รถตูม้ารับและเดนิทางไปยัง วดัพระธำตแุชแ่หง้ พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวน่าน และยงัเป็นพระธำตปุระจ ำปีเกดิ ปีเถำะ 

อกีดว้ย สันนิษฐานว่า พญาการเมืองโปรดใหส้รา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ ทีไ่ดม้าจากกรุง
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สุโขทัย ถือเป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมของช่างสกุลน่าน นอกจากนั้นยังมีส ิง่คู่ควรแก่การสักการะอีก

มากมาย อาท ิวหิารพระเจา้ทนัใจ วหิารพุทธไสยาศน ์เป็นตน้ 
เดนิทางกลบัสูต่วัเมอืง เพือ่พาเดนิ กำดขว่งเมอืงนำ่น หรอืถนนคนเดนิเมอืงน่านทีจ่ัดเต็มไปดว้ยสนิคา้นานาชนดิ ไม่วา่จะ

เป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า ของทีร่ะลกึ อาหาร ทีเ่ป็นสนิคา้ของชาวเมอืงน่าน ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกรบัประทำนอำหำรไดอ้ยำ่งอสิระ 

โดยหำกทำ่นสนใจลองทำนขนัโตกเมอืงนำ่นก็สำมำรถลองทำนไดท้ีก่ำดขว่งแหง่นี ้

 
เย็น        อสิระเลอืกรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 
ทีพ่กั  โรงแรมนำ่นนครำ / โรงแรมนำ่นบำ้นคณุ / โรงแรมบำ้นนำ่น หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 

 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

เดนิทางมายัง วดัศรพีนัตน้ อกีหนึง่วดัส าคัญในตวัเมอืงน่านตัง้ชือ่ตามเจา้
ผูค้รองนครน่านพระองคน์งึ โดดเดน่ดว้ยตัววหิารของวัดซึง่สทีองอร่าม

ตระการตา ออ่นโยนดว้ยลาดลายตกแตกจากฝีมอืชา่งสกลุน่าน นับเป็นอกี
หนึง่จดุทีต่อ้งแวะชม พาทา่นเขา้ชมวดัพระธำตเุขำนอ้ย เป็นวัดที่

ตัง้อยู่บนเขาโดยเป็นทีป่ระดษิฐานพระเกษาธาตขุององคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ ดา้นบนยังประดษิฐานพระพุทธมหา อดุมมงคลนันทบรุี
ศรน่ีาน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบวัสงู 9 เมตร บน

ยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท สรา้งขึน้เนือ่งในมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูฯ่ ทรงเจรญิ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมือ่วนัที ่5 

ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตรงจุดนี้ทา่นยังสามารถชมววิเมอืงน่านไดอ้ยา่งสดุ

ลกูหลูกูตา เดนิทางสู ่อ.ทา่วงัผา สู ่วดัศรมีงคล อกีวดัทีไ่ดรั้บการตกแตง่
แบบไทยลา้นนา ซึง่พระครมูงคลรังส ีหรอืหลวงปู่ ครูบากง๋ ทีเ่ป็นทีเ่คารพ

ของชาวบา้น เคยไดรั้บนมินตม์าอยู่ทีว่ัดแหง่นีจ้นมรณภาพ โดยรอบวดั
ตกแตง่ดว้ยโคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตงุ ซึง่ลว้นเป็นขา้วของ

เครือ่งใชภ้มูปัิญญาชาวบา้นทัง้ส ิน้ พาทา่นสกัการะพระประธานในวหิาร
หลวง และชมจติรกรรมฝาผนังซึง่สว่นหนึง่เป็นรูปมหาอทุกภัยทีเ่มอืงยม 

พ.ศ. 2424 อกีหนึง่ส ิง่ทีโ่ดด่เดน่คอืทศันยีภาพหนา้วดัซึง่เป็นทุง่นาอนักวา้งขวางมพีืน้หลงัเป็นดอยภคูา ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ

บรรยากาศกนัอย่างอธัยาศัย 
ออกเดนิทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ทีม่ีบรรยากาศแสนสงบ ห่างไกลจากความวุ่นวาย เพื่อใหท้่านได ้

พักผอ่นอยา่งเต็มทีท่า่มกลางธรรมชาตทิีส่วยงาม 
 เดนิทำงสู ่ฟำรม์เห็ดบำ้นหวัน ำ้ หนึง่ในฟำรม์เห็ดทอ้งถิน่ของปวัทีท่นัสมยัทีสุ่ด  

รบัประทำนอำหำรกลำงวนั โดยมพีซิซำ่เห็ดใหท้ำ่นไดล้องทำน 1ถำด / โตะ๊ พรอ้มเมนจูำกเห็ดนำนำชนดิ 

พาทา่นสโลวไลฟ์พรอ้มดืม่เครื่องดืม่เตมิความสดชืน่ที ่รำ้นกำแฟไทลือ้ รา้นกาแฟทีต่ัง้อยู่กลางทุง่นาและขนุเขา ตัวรา้น
เป็นลักษณะบา้นแบบไทลือ้ และยังมมีุมจบิเครือ่งดืม่หลายๆ จุด ซึง่เกไ๋กไ๋ม่ธรรมดา นอกจากนัน้ทา่นยังสามารถเลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึ ผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหลลายโบราณซือ้เป็นผลติภัณฑช์มุชน ของดขีองเมอืงปัวได ้ที ่รำ้นล ำดวนผำ้ทอ 

 
 

วนัที ่3 วดัศรพีนัตน้ • วดัพระธาตเุขานอ้ย • วดัศรมีงคล • รา้นกาแฟไทลือ้ • รา้นล าดวนผา้ทอ • ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ • วดั

ภเูก็ต • วดัรอ้งแง • วดัปรางค ์Unseen Thailand ชมตน้ดกิเดยีน    

 (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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มุง่หนา้สู ่วดัภูเก็ต โดยชือ่ของวัดนัน้มาจากชือ่หมู่บา้นทีช่ ือ่วา่เก็ต และตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขา มอีโุบสถทรงลา้นนาประยุกต ์

ประดษิฐานหลวงพ่อแสนปัว หรอื หลวงพ่อพุทธเมตตา ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์หันพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันออก ภายใตวัดยังมเีทม
เพลิ สเตย ์ซึง่เป็นทีพ่ านักของผูท้ีม่าปฏบิัตรธรรมทีว่ัดแห่งนี้ และยังมพีระพุทธธรรมจักรองคท์ี ่36 พระพุทธรูปปางปฐม

เทศนาทีม่คีวามสวยงามเป็นอย่างยิง่ 

พาชมอกีหนึง่วัดสวย วดัรอ้งแง ถอืเป็นวัดโบราณของปัว มวีหิารเกา่แกแ่ละโดด่เดน่ดว้ยศลิปะแบบไทลือ้ ซึง่ไดรั้บรางวัล
อาคารอนุรักษ์ศลิปะ สถาปัตยกรรมดเีดน่ ประเภทปชูนียสถาน โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถัมภฯ์ หนา้บัน

ของวหิารเป็นลายพันพฤกษา มหีลังคาคลมุต ่า ภายในประดษิฐานพรประธานมารวชิัย เสาวหิารมลีวดลายสทีองบนพื้นสี

แดง หรอื ลายค า ทีไ่ม่ซ ้ากัน เชน่ ลายกรวยเชงิ ลายพรรณพฤกษา ลายดอกไม ้นอกจากนี้ไม่ควรพลาดชมธรรมาสน์ทรง

โบราณแบบดัง้เดมิของลา้นนาทีห่าชมไดย้าก 
จากนัน้พาทา่นชม Unseen Thailand ที ่วดัปรำงค ์ในตัวเมอืงปัว ซึง่ม ีตน้ดกิเดยีน ตน้ไมม้หัศจรรย ์ทีม่คีวามพเิศษดว้ย

ลักษณะของตัวตน้ไมนั้น้หันหลังใหแ้ดด และหันหนา้เขา้หาวัดนอกจากนัน้เมือ่ผูค้นมาสมัผัสตัวตน้แลว้ใบไมจ้ะสัน่ไหวทุก

ครัง้ราวกบัมคีวามรูส้กึ ตวัวดัยังมเีจดยีท์รงระฆังคว า่ลกัษณะพเิศษทีไ่มเ่หมอืนกบัทีใ่ด 

 
เย็น        บรกิำรอำหำรเย็น ณ รำ้นอำหำรในตวัเมอืงปวั 
ทีพ่กั  ปวั พำโนรำมำ่ / โรงแรมปวัเดอววิ บูตคิ รสีอรท์ / โรงแรมชมพภููคำรสีอรท์ หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   
พาทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงแพร่ เพือ่สกัการะพระธาตปุระจ าคูบ่า้นคูเ่มอืงแพร่ ที ่พระธำตุช่อแฮ พระธาตปุระจ าปีเกดิ ปี

ขาล องคเ์จดยีเ์ป็นศลิปะเชยีงแสน แบบแปดเหลีย่มย่อมุมไม่สบิสองบุดว้ยทองจังโก สงู 33 เมตร ประดษิฐานพระบรม
สารรีกิธาตพุระศอกซา้ยและพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ นอกจากนัน้ยังมหีลวงพ่อชอ่แฮประดษิฐานในพระอโุบสถอายุ

หลายรอ้ยปี พระพุทธฌลกนารถบพติร กรุอัฐคิรูบาศรวีชิยั และอกีมากมาย นับเป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญทางศาสนาทีส่ดุ

ของจังหวดัแพร่ 
กลำงวนั     บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร จ.แพร ่

มุ่งหนา้สู่จังหวัดพิษณุโลก สู่ วดัพระศรรีตันมหำธำตุวรวหิำร ซึง่ประดษิฐานพระพุทธชนิราช พระพุทธรูปศักสทิธิ์
คูบ่า้นคู่เมอืง ทีส่รา้งมาตัง้แต่สมัยสโุขทัย ในสมัยพญาลไิท ถอืเป็นพระพุทธรูปทีม่พีระพุทธลักษณะทีส่วยงามมากทีส่ดุ

องค์หนึ่งที่สรา้งในยุคนั้น งามจนพระบาทสมเด็จพระจุมจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ลน้เกลา้รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดใหน้ ามา
ประดษิฐานทีว่ัดในพระนคร แตช่าวเมอืงไดข้อใหไ้ม่ใหน้ าไปเนื่องจากเป็นดั่งศนูยร์วมใจของเมอืง พระองคจ์งึไดโ้ปรดให ้

หลอ่องคจ์ าลองและประดษิฐานไว ้ณพระอโุบสถ วดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม ราชวรวหิาร 

 
เดนิทางสู ่จ.นครสวรรค ์แวะรบัประทำนอำหำรเย็น ณ รำ้นอำหำร 
มุง่หนา้กลบัสูก่รุงเทพฯ ณ ปั๊มน ำ้มนั ปตท.ดนิแดง-วภิำวด ี

22.00 น.  เดนิทำงถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจมริูล้มื 
 

*********************** 

อตัรำคำ่บรกิำรและเงือ่นไขรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

เร ิม่เดนิทำง กลบัจำกเดนิทำง รถ จ ำนวน เวลำเดนิทำง รำคำตอ่ทำ่น/ไมม่รีำคำเด็ก 

( พฤ ) 30 ก.ค. 63  02 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 6,999 

( พฤ ) 6 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 6,999 

( อำ ) 9 ส.ค. 63 12 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,299 

วนัที ่4 แพร ่• วดัพระธาตชุอ่แฮ • วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรวหิาร • สกัการะพระพทุธชนิราช • กรงุเทพฯ   

     (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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( พ ) 12 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,299 

( พฤ ) 13 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,299 

( พฤ ) 20 ส.ค. 63 23 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,299 

( พฤ ) 27 ส.ค. 63 30 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 6,999 

( พฤ ) 3 ก.ย. 63 6 ก.ย. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,199 

( พฤ ) 10 ก.ย. 63 13 ก.ย. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,199 

( พฤ ) 17 ก.ย. 63 20 ก.ย. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 6,999 

( พฤ ) 24 ก.ย. 63 27 ก.ย. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 6,999 

( พฤ ) 01 ต.ค. 63 04 ต.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,299 

( พฤ ) 08 ต.ค. 63 11 ต.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,299 

( ศ ) 09 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,299 

( ส ) 10 ต.ค. 63 13 ต.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,499 

(พฤ ) 15 ต.ค. 63 18 ต.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,299 

(พฤ ) 22 ต.ค. 63 25 ต.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,499 

(พฤ ) 29 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,299 

(พฤ ) 05 พ.ย. 63 08 พ.ย. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,299 

(พฤ ) 12 พ.ย. 63 15 พ.ย. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,299 

(พฤ ) 19 พ.ย. 63 22 พ.ย. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,299 

(พฤ ) 26 พ.ย. 63 29 พ.ย. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,299 

(พฤ ) 03 ธ.ค. 63 06 ธ.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,699 

(พฤ ) 10 ธ.ค. 63 13 ธ.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,699 

(พฤ ) 17 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,699 

(พฤ ) 24 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. 63 VIP 6 ทีน่ ัง่ 18+1 22.00 น.-22.00น. 7,999 

หมำยเหต ุ: 1 กรุป๊ม ี18 ทีน่ ัง่ ใชร้ถตู ้V.I.P. 3 คนั แบง่เป็นคนัละ 6 ทีน่ ัง่ (ในกรณีมำมำกกวำ่ 6 ทำ่น แตน่อ้ยกวำ่ 12 ทำ่น 
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรออกกรุป๊คนัที ่2 ซึง่คนัที ่2 ตอ้งเต็มคนัเทำ่น ัน้ จงึจะสำมำรถคอนเฟิรม์กำรเดนิทำงไดค้ะ่) 

**พกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 2,000บำท กำรนัตเีดนิทำงต ัง้แต ่6 ทำ่นขึน้ไป** 

 
อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถรับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ไกดแ์ละหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซักรดี ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 
คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของ, อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ
ความควบคมุของบรษัิทฯ 

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

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งกรุณาอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจองหากทา่นช าระเงนิแลว้จะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว
ทัง้หมดและไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆไดท้กุกรณี 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่และกำรยกเลกิทวัร ์

กำรจองทวัร ์:กรุณำจองทวัรล์ว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงและช ำระคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวน 
กรณียกเลกิ : แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวันเดนิทาง 30 วัน กอ่นการเดนิทาง: หักคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ อาท ิคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ , รถตู ้

VIP, รถบสั, คา่วซีา่ , คา่โรงแรมทีพั่ก ,คา่ธรรมเนยีม เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว,คา่บรกิาร     
 แจง้ยกเลกิหรือเลือ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน: ยดึเงนิค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จริง อาทคิ่ามัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ, รถตู ้VIP, รถบสั, คา่วซีา่,คา่โรงแรมทีพั่ก,คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว , คา่บรกิาร 

 ในกรณีช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกิหรอืเลือ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร์

ทัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆทัง้ส ิน้   

เง ือ่นไขกำรยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตำมมำตรำ 28 ของพระรำชบญัญตัธิุรกจิน ำเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 
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กรณีจองทวัรว์นัหยดุเทศกำล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ,์วนัหยุดยำวตอ่เนือ่ง และไดม้กีำรแจง้ยกเลกิทวัร ์ทำงบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิเ์ก็บคำ่ทวัรท์ ัง้หมด โดยไมม่เีง ือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ
เป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ : บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม
จ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(5-6 ทา่น) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิท

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

 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 

 ขอ้แนะน าส าหรับการเดนิทาง ในชว่งภาวะ โควดิ 19 
1).ตอ้งสวมหนา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

2).ตอ้งลา้งมอืบอ่ยๆ และหลกีเลีย่งในพืน้ทีแ่ออดั 
3).ตอ้งปฎบิตัติามกฎ และค าแนะน าของแตล่ะพืน่ทีท่อ่งเทีย่ว 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอำ่นเงือ่นไขกำรเดนิทำงอยำ่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ ำเพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง*** 
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