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น่าน ดินแดนแห่งขุนเขา วิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์ สักการะพระธาตุศักดิ์สิทธ์ิน่าน-แพร่ เช็คอินจุดชมวิวสุดสวย ถ่ายรูปค่าเฟ่สุดชิค  

สูดอากาศบริสุทธ์ิ ชมวิวทิวทัศน์สวยงามสะดุดตา

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว    เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ2ช ัน้  

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น  

2  วดัพระธาตแุชแ่หง้ - สดุกองด ีคาเฟ่ – วดัพระธาตเุขานอ้ย – อุโมงคล์ลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์- วดัศรพีนัตน้ – 
ศาลหลกัเมอืง วดัม ิง่เมอืง - ถนนคนเดนินา่น อาหารเชา้ / เทีย่ง /- 

3 บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปนั – จดุชมววิภคูา1715 - 
ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอปวั – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัภเูก็ต –วดัศรมีงคล(วดัก๋ง) อาหารเชา้ / เทีย่ง/
เย็น 

4 นา่น – แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ – บา้นเทยีนหอม อุตรดติถ ์- กรงุเทพฯ 
อาหารเชา้ / เทีย่ง/- 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

วนัแรก     จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น 
18.30 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้กุ

ท่าน มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัและเจลแอลกอฮอลท์า่นละ1
ชุด สมควรแก่เวลาออกเดนิทางสู ่จงัหวดันา่น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10ชั่วโมง) อสิระใหทุ้กทา่นพกัผอ่นบนรถตาม
อธัยาศยั 

วนัทีส่อง   วดัพระธาตแุชแ่หง้ - สดุกองด ีคาเฟ่ – วดัพระธาตเุขานอ้ย – อุโมงคล์ลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์– วดัศรพีนัตน้ – 
ศาลหลกัเมอืง วดัม ิง่เมอืง - ถนนคนเดนินา่น      เชา้/เทีย่ง /- 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันา่น แวะจดุพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธรุะสว่นตวั 
  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 
 น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตแุช่แหง้ เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีเถาะ (ปีกระต่าย) เป็นพระธาตคุู่บา้นคูเ่มอืงน่าน เป็นสถานที่

บรรจุพระบรมสารรกิธาตทุีไ่ดม้าจากสมัยสโุขทัย องคพ์ระธาตบุุดว้ยทองเหลอืงหมดทัง้องค ์เป็นศลิปะการกอ่สรา้งทีม่คีวาม
วจิติรงดงามมาก มคีวามเชือ่กันวา่ผูท้ ีไ่ดม้าสักการะองคพ์ระธาตแุชแ่หง้ จะท าใหช้วีติอยูด่ ีมสีขุ ปราศจากโรคภัยตา่งๆ การงาน
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เจรญิกา้วหนา้ อนุโมทนา จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สุดกองดคีาเฟ่ เป็นคาเฟ่รมิน ้าน่าน อยู่ในตัวเมอืงน่านสามารถ จบิชา 
กาแฟ เตมิความหวานได ้นอกจากนี้ยังมเีมนูอาหารก็มใีหเ้ลอืกสรรมากมาย พรอ้มธรรมชาตริอบดา้น ทีส่วยงาม อสิระใหท้า่น
เลอืกซือ้เครือ่งดืม่หรือถ่ายรูปเช็คอนิสวยๆตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าทา่นสูว่ดัพระธาตเุขานอ้ย แลนดม์าร์คส าคัญอกี
หนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน ตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมอืงน่าน พระพุทธรูปปางลลีา
องคใ์หญ่ตัง้สง่างามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยสดงดงาม 

 
เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
บา่ย  น าทา่นเดนิทาง อุโมงคล์ลีาวด ีซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลั่นทมอยูบ่รเิวณดา้นหนา้พพิธิภัณฑแ์หง่ชาตน่ิานทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงราย

แผ่ขยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับอุโมงคต์น้ไมย้ ิง่ใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนดม์าร์กส าคัญ  ใหท้่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆ
เชค็อนิกัน สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิทวิทัศน์ตลอดสองฝ่ังขา้งทาง จากนัน้เดนิทางสู ่วดัภมูนิทร ์เดมิชือ่ วัดพรหมมนิทร ์เป็น
วัดหลวงเกา่แก ่มอีายกุวา่ 400 ปี ความสวยทีแ่ปลกกวา่วัดอืน่ของวัดภมูนิทร ์คอื เป็นพระอโุบสถและพระวหิารสรา้งเป็นอาคาร
หลังเดยีวกัน เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่ดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ ทีร่วมเอาโบสถ ์วหิาร และเจดยี ์ไวใ้นอาคาร
เดยีวกัน ในสว่นจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรอืทีเ่รยีกกันวา่ ฮปูแตม้ ซึง่เขยีนขึน้ในชว่งทีวั่ดภมูนิทรไ์ดรั้บการบรูณะครัง้ใหญ่ 
สมัยเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที ่4) และใชเ้วลาซอ่มนานถงึ 7 ปี ภาพปู่ มา่นยา่มา่น ทีไ่ดรั้บฉายา
ว่า ภาพกระซบิรักบรรลอืโลก อาจารยส์มเจตน์ วมิลเกษม ปราชญ์เมอืงน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอันสดุแสนโรแมนตกิเป็นภาษา
เหนือเพื่อบรรยายถอ้ยค ากระซบิของปู่ ม่านย่าม่าน อสิระใหท้่านชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น เล่าเรื่องชาดก ต านาน
พืน้บา้น และความเป็นอยูข่องชาวน่านในอดตี เสมอืนเป็นการบันทกึเรือ่งราวของจังหวัดน่าน ผ่านงานจติรกรรม ลงบนผนังสฝีุ่ น 
และบรเิวณรอบๆวัดภมูนิทร ์มขีองทีร่ะลกึ ขนมไทย สนิคา้พืน้บา้นจ าหน่ายมากมาย จากนัน้น าทา่นไปสักการะเสรมิความเป็นสริิ
มงคลที ่เดนิทางสู ่วดัศรพีนัตน้ สรา้งโดยพญาพันตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภ์ูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 
1960 - 1969 ) ชือ่วัดตรงกับนามผูส้รา้ง คอืพญาพันตน้ บางสมัยเรียกว่า วัดสลพัีนตน้ (ค าว่า สล ีหมายถงึ ตน้โพธิ)์ ซ ึง่ใน
อดตีมตีน้โพธิใ์หญ่อยู่ดา้นทศิเหนือและทศิใตข้องวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแลว้ วัดศรีพันตน้ไดรั้บพระราชทาน
วสิุงคามสมีาเมือ่ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมวีหิารทีส่วยงาม ตัง้เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยับ เป็นอกีวัดหนึง่ในจังหวัดน่านทีม่ี
จติรกรรมปนูปัน้ทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศยีร เฝ้าบันได หนา้วหิารวัด สทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตา มคีวาม
สวยงามมาก  ดอูอ่นโยนมชีวีติชวีา ซึง่ปัน้แตง่โดยชา่ง ชาวน่านชือ่ นายอนุรักษ์ สมศักดิ ์หรอื "สลา่รง" และภายในวหิารไดม้ี
การเขยีนภาพลายเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจา้ และประวัต ิการก าเนดิ เมอืงน่าน โดยชา่งชาวน่าน เป็นภาพ เขยีนลายเสน้ลงสี

ธรรมชาตสิวยงามและทรงคณุคา่อยา่งยิง่ เดนิทางสู ่เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัม ิง่เมอืง จดุเดน่ส าคัญของวัดแหง่นี้ คอืลายปนู
ปัน้ทีผ่นังดา้นนอกอโุบสถ ออกแบบโดยชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงามมาก 

 
เย็น  น าทุกทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมอืง ถนนคนเดนินา่น

เมอืงเกา่ หนา้วัดภมูนิทร ์ตลาดกลางคนืทีน่ี้ เปิดแค ่2วัน ศกุร-์เสาร ์มขีองกนิของอร่อยพืน้เมอืงจ านวนมาก ขอแนะน า คอื ขา้ว
ซอยไก่ และ ขนมจนีน ้าเงี้ยวจา้ ตน้ต าหรับจากทีน่ี่  เพื่อความสะดวกในการเลอืกทาน ส าหรับมือ้นี้อสิระอาหารเย็นตาม
อธัยาศยั  

ทีพ่กั:  โรงแรมน า้ทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัสาม          บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปนั – จดุชมววิภคูา1715 – 
                    ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอปวั – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัภเูก็ต –วดัศรมีงคล(วดัก๋ง) 

                     เชา้/เทีย่ง /เย็น 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
 น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอบ่อเกลอื อยู่ห่างจากตัวเมอืงน่านประมาณ 80 กโิลเมตร แต่เนื่องจากเสน้ทางเป็นหุบเขาสลับทับ

ซอ้นกันหลายลกู อาจใชเ้วลาในการเดนิทางนานถงึ 2ชั่วโมง ระหว่างทางจะไดพ้บกับ ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 
1081 เสน้ทางจากเมอืงน่าน มุ่งหนา้สูอ่ าเภอบอ่เกลอื ระหว่างการเดนิทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับความรูส้กึ เหมอืนก าลังน่ังรถ
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อยู่บนถนนลอยฟ้า ทีถู่กลอ้มลอบดว้ยภเูขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก น าท่านไปชม บอ่เกลอื สนิเธาว ์ภเูขาโบราณ 
ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องอ าเภอบ่อเกลอื ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลอืกลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลอืของ
ของคนพืน้เมอืง ส าหรับนักสะสม ทีน่ี่ก็มผีลติภัณฑพ์ืน้เมอืงใหเ้ลอืกซือ้มากมาย จากนัน้ไปถ่ายรูปชคิๆ เชค็อนิที ่จดุชมววิบา้น
สะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลอืภเูขาประมาณ 9 กโิลเมตร ชมุชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาต ิผืนป่า และขุนเขา มลี าธารไหลผ่าน
ตลอดสาย ซึง่จดุชมววิจะอยูบ่รเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมือ่มองจากมมุสงู จะเห็นเป็นววิหมูบ่า้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุง่นา กลางหบุ
เขา ทัศนียภาพสมบรูณ์สวยงามมาก 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  
บา่ย น าทา่นผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึง่เสน้ทางทีง่ดงาม เป็นเสน้ทางจากอ าเภอบอ่เกลอื สูอ่ าเภอ

ปัว ภาพฝันในมา่นหมอก ระหวา่งทางแวะชมววิสวยๆ ณ จดุชมววิ 1715 หนึง่ในจดุชมววิทีไ่มค่วรพลาดเมือ่เดนิทางผ่านถนน

สายนี้ ย ิง่ถา้ไปชว่งฤดฝูน หรือปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนาสวยสดุตา มุ่งหนา้สู ่อ าเภอปวั เมอืงแหง่ทุง่นากลาง
หุบเขา แลนดม์ารค์ทีต่อ้งมา น าท่านมาเตมิคาเฟอนิ ถ่ายรูปเช็คอนิที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่มาถงึ
อ าเภอปัว ดืม่กาแฟ แลบรรยากาศนาขา้ว ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทลือ้ดัง้เดมิ น าทา่นไปเสรมิสริมิงคลที ่วดัภเูก็ต วัดตัง้อยู่
ในหมูบ่า้นเก็ต และอยูบ่นบนเนนิเขา ซึง่ชาวเหนือจะเรยีกเขาวา่ “ดอย หรอื ภ”ู สง่ผลใหวั้ดแหง่นี้มชี ือ่วา่ภเูก็ต โดยตัง้ชือ่ตาม
ภูมทิีต่ัง้อยู่ ไฮไลทข์องวัดนี้อยู่ทีล่านของโบสถ ์เมือ่มองออกไป จะเห็นเป็นววิทุ่งนาเขยีวขจ ีโอบลอ้มโดยทวิเขานอ้ยใหญ่ 
จากนั้นเดนิทางสู ่วดัศรมีงคล (ก๋ง) เป็นวัดเกา่แก่ทีไ่ดรั้บพระราชทานวสิงุคามสมีาตัง้แตปี่ พ.ศ.2395 พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุ
ของวัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋ ดา้นหลังวัดมลีานชมววิ ซึง่มทัีศนียภาพทีง่ดงาม มองเห็นทุง่นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูาเรียง

รายสลับซับซอ้น โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวัดไดจั้ดท าเป็นซุม้และจดุชมววิใหถ้่ายภาพหลายจดุ รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศ
ไทยๆ ใหพั้กผ่อนหยอ่นใจ ภายในวัดมสี ิง่ทีน่่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลยีนแบบการวาด
ของหนานบัวผัน จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีวั่ดภูมนิทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน 
รวมถงึพพิธิภัณฑม์งคลธรรมรังส ีซึง่รวมรวมของโบราณตา่งใหไ้ดช้ม บรรยากาศโดยรอบของวัด เนน้ตกแตง่แบบไทยลา้นนา 
อนุรักษ์ของเกา่แก่ในอดตี ดา้นหนา้ยังเป็นทีต่ัง้ของกระทอ่มไมไ้ผ่ ชือ่ว่าเฮอืนมะเก่า ภายในบา้นมขีา้วของเครือ่งใชโ้บราณ 
สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพได ้

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  
 หลงัทานอาหารเย็นน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
ทีพ่กั: อูปแกว้ รสีอรท์ ปวั หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
วนัสี ่        นา่น – แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ – บา้นเทยีนหอม อุตรดติถ ์- กรงุเทพฯ                เชา้/เทีย่ง /- 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 น าออกเดนิทางจากอ าเภอปัว มุง่หนา้สูจ่งัหวดัแพร ่กอ่นกลับน าทกุทา่นแวะ

สักการะ ไหวพ้ระ ขอพร ที ่วดัพระธาตชุอ่แฮ พระธาตปุระจ าปีขาล (ปีเสอื) 
อกีหนึง่สถานทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นวัดเกา่แก ่คูบ่า้น คูเ่มอืง ของชาวแพร่ เดนิข ึน้
บันไดไป จะไดพ้บกับความงดงามขององคพ์ระธาต ุสงูถงึ 33 เมตร ตัง้ประทับ
ตระการตาอยู่กลางฐานบัวคว ่า วัดพระธาตุแห่งนี้มสีนิคา้พื้นเมอืงจ าหน่าย
มากมาย ส าหรับทา่นใดทีต่อ้งการผา้มัดยอ้ม ทอสวยๆสักผนื พีส่ามารถหาซือ้
ไดจ้ากทีน่ี่ ราคาชาวบา้น คณุภาพสง่ออก  

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ผ่านจงัหวดัอุตรดติถ ์น า
ท่านแวะ บา้นเทยีนหอม พรอ้มรับประทานอาหารกลางวันทีน่ี่ ทีน่ี่แนะน าให ้
ท่านลองชมิขนมเคก้รสสม้ รสอร่อย สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได ้
นอกจากขนมทานเลน่ ยังมสีนิคา้เครือ่งหนังใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 จากนัน้เดนิทางตอ่มุง่หนา้สูก่รุงเทพมหานคร ระยะทาง 500 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6ชัว่โมง) เวลาโดยประมาณ 22.00 

น. เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

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



 

THI-ITH72 กระซบิรกั น่าน 4วนั2คนื_BUS_SEP-DEC20 

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่ตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงนิ 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ
เดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ 
• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 
• คา่ทีพั่ก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้(ไม่

ครอบคลุมถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ
และเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

4-7 กนัยายน 63 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 36 

9-12 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

10-13 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 
22-25 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

30ตลุาคม-2พฤศจกิายน 63 3,999 1,500 36 
4-7 ธนัวาคม 63 4,999 1,500 36 
9-12 ธนัวาคม 63 4,999 1,500 36 

30 ธนัวาคม-2มกราคม 64 5,999 1,500 36 
31 ธนัวาคม-3มกราคม 64 5,999 1,500 36 
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เง ือ่นไขการจอง 
มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระ
ไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ ารถ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่ม่คงที ่การ

ปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
 


