ั
เดินทางโดยรถโค้ชปร ับอากาศ2ชน
ว ันที
1
2
3

รายละเอียดท่องเทียว
่ ังหว ัด
พร้อมก ันทีจุดน ัดพบปั#ม Shell แม็คโครแจ้งว ัฒนะ เวลา 18.30น. - ออกเดินทางสูจ
น่าน
่ ห้ง - สุดกองดี คาเฟ่ – ว ัดพระธาตุเขาน้อย – อุโมงค์ลล
ว ัดพระธาตุแชแ
ี าวดี – ว ัดภูมน
ิ ทร์ ว ัดศรีพ ันต้น – ศาลหล ักเมือง ว ัดมิงเมือง - ถนนคนเดินน่าน อาหารเชา้ / เทียง /ิ เธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน – จุดชมวิวภูคา1715
บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลือสน
-
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ถนนลอยฟ้า1256 – อําเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลือ – ว ัดภูเก็ต –ว ัดศรีมงคล(ว ัดก๋ง)
อาหารเชา้ / เทียง/เย็น
่ แฮ – บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ
น่าน – แพร่ – ว ัดพระธาตุชอ
้
อาหารเชา / เทียง/-

ิ ธิเI ป็นผูจ
หมายเหตุ: ทางบริษ ัทขอสงวนสท
้ ัดทีนงเท่
ั า นน
ั
ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พ ักเดียว/เดินทาง
คนเดียว เพิม

ทีนงั
36

4-7 ก ันยายน 63

3,999

1,500

9-12 ตุลาคม 63

3,999

1,500

10-13 ตุลาคม 63

3,999

1,500

36

22-25 ตุลาคม 63

3,999

1,500

36

30ตุลาคม-2พฤศจิกายน 63

3,999

1,500

36

4-7 ธ ันวาคม 63

4,999

1,500

36

9-12 ธ ันวาคม 63

4,999

1,500

36

30 ธ ันวาคม-2มกราคม 64

5,999

1,500

36

31 ธ ันวาคม-3มกราคม 64

5,999

1,500

36

ว ันแรก

18.30 น.

ว ันทีสอง

เชา้

ไม่มรี าคาเด็ก

36

่ ังหว ัดน่าน
จุดน ัดหมาย ปั#ม Shell แม็คโครแจ้งว ัฒนะ - ออกเดินทางสูจ

พร ้อมกันทีจุดนัดหมาย ปั#ม Shell แม็คโครแจ้งว ัฒนะ เจ ้าหน ้าทีบริษัทฯคอยให ้การต ้อนรับและอํานวย
ความสะดวกให ้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชือในรถ เช็ คอุณหภูมริ า
่ งกาย และมีบริการแจกหน้ากาก
อนาม ัยและเจลแอลกอฮอล์ทา่ นละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จ ังหว ัดน่าน (ใช ้เวลาเดินทาง
ั
ประมาณ10ชัวโมง) อิสระให้ทก
ุ ท่านพ ักผ่อนบนรถตามอ ัธยาศย
ว ัดพระธาตุแช่แห้ง - สุดกองดี คาเฟ่ – ว ัดพระธาตุเขาน้อย – อุโมงค์ลล
ี าวดี – ว ัดภูมน
ิ ทร์ –
ว ัดศรีพ ันต้น – ศาลหล ักเมือง ว ัดมิงเมือง - ถนนคนเดินน่าน  เชา้ /เทียง /เดินทางถึง จ ังหว ัดน่าน แวะจุดพ ักรถเพือให้ทา่ นได้ทําธุระส่วนต ัว
 บริการอาหารเชา้ (มือที 1)
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ พระธาตุ แ ช่ แ ห้ง เป็ นพระธาตุ ป ระจํ า คนเกิด ปี เถาะ (ปี กระต่ า ย) เป็ นพระธาตุ
คู่ บ ้านคู่ เ มือ งน่ า น เป็ นสถานทีบรรจุ พ ระบรมสารริก ธาตุ ท ีได ้มาจากสมั ย สุโ ขทั ย องค์พ ระธาตุ บุ ด ้วย
ทองเหลือ งหมดทั ง4 องค์ เป็ นศิล ปะการก่อ สร ้างทีมีค วามวิจ ต
ิ รงดงามมาก มีค วามเชือกั นว่า ผู ้ทีได ้มา
สั ก การะองค์พ ระธาตุแ ช่แ ห ้ง จะทํ า ให ้ชีว ต
ิ อยู่ ด ี มีสุข ปราศจากโรคภั ย ต่า งๆ การงานเจริญ ก ้าวหนา้
อนุโมทนา จากนั น
4 นํ าท่านเดินทางสู่ สุดกองดีคาเฟ่ เป็ นคาเฟ่ ริมนํ4 าน่าน อยู่ในตัวเมืองน่านสามารถ จิบ
ชา กาแฟ เติมความหวานได ้ นอกจากนี4ยังมีเมนูอาหารก็มใี ห ้เลือกสรรมากมาย พร ้อมธรรมชาติรอบด ้าน
4 เครืองดืมหรือถ่ายรูปเช็คอินสวยๆตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานํ าท่านสู่
ทีสวยงาม อิสระให ้ท่านเลือกซือ
ว ัดพระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คสําคัญอีกหนึงแห่งของจังหวัดน่ าน ตัง4 อยู่บนยอดดอยเขาน ้อยมีองค์
พระพุ ท ธมหาอุตมมงคลนั นทบุรีศ รีเมืองน่ าน พระพุ ท ธรู ป ปางลีล าองค์ใหญ่ตั ง4 สง่ างามอยู่บนยอดเขา
อย่างสวยสดงดงาม
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เทียง

 อาหารกลางว ัน (มือที 2)

บ่าย

นํ าท่านเดินทาง อุโมงค์ลล
ี าวดี ซุ ้มต ้นลีลาวดีหรือต ้นลันทมอยู่บริเวณด ้านหน ้าพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติน่าน
ทีขึน
4 เป็ นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิงก ้านโค ้งเข ้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต ้นไม ้ยิงใหญ่อลังการ ถือเป็ นแลนด์
มาร์กสําคัญ ให ้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกัน สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั งข ้าง
ทาง จากนั น
4 เดินทางสู่ ว ัดภูมน
ิ ทร์ เดิมชือ วัดพรหมมินทร์ เป็ นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความ
สวยทีแปลกกว่าวัดอืนของวัดภูมน
ิ ทร์ คือ เป็ นพระอุโบสถและพระวิหารสร ้างเป็ นอาคารหลังเดียวกัน เป็ น
ทรงจัตรุ มุข สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นด ้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ทีรวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว ้ในอาคาร
เดียวกัน ในส่วนจิตรกรรมฝาผนั งภายในวิหารหรือทีเรียกกันว่า ฮูปแต ้ม ซึงเขียนขึน
4 ในช่วงทีวัดภูมน
ิ ทร์
ได ้รับการบูรณะครัง4 ใหญ่ สมัยเจ ้าอนั นตวรฤทธิเดช เมือ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที 4) และใช ้เวลา
ซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ทีได ้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารย์สมเจตน์ วิมล
เกษม ปราชญ์เมืองน่าน ได ้แต่งคํากลอนอันสุดแสนโรแมนติกเป็ นภาษาเหนือเพือบรรยายถ ้อยคํากระซิบ
ของปู่ ม่านย่าม่าน อิสระให ้ท่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนั งสีฝุ่น เล่าเรืองชาดก ตํานานพื4นบ ้าน และ
ความเป็ นอยูข
่ องชาวน่านในอดีต เสมือนเป็ นการบันทึกเรืองราวของจังหวัดน่าน ผ่านงานจิตรกรรม ลงบน
ผนั งสีฝุ่น และบริเวณรอบๆวัดภูมน
ิ ทร์ มีของทีระลึก ขนมไทย สินค ้าพืน
4 บ ้านจําหน่ายมากมาย จากนัน
4 นํ า
ท่านไปสักการะเสริมความเป็ นสิรม
ิ งคลที เดินทางสู่ ว ัดศรีพ ันต้น สร ้างโดยพญาพันต ้น เจ ้าผู ้ครองนคร
น่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชือวัดตรงกับนามผู ้สร ้าง คือพญา
พันต ้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต ้น (คําว่า สลี หมายถึง ต ้นโพธิ)H ซึงในอดีตมีต ้นโพธิใH หญ่อยู่ด ้านทิศ
เหนือและทิศใต ้ของวัด ปั จจุบันถูกโค่นเพือตัดเป็ นถนนแล ้ว วัดศรีพันต ้นได ้รับพระราชทานวิสงุ คามสีมา
ี องระยิบระยับ เป็ นอีกวัดหนึงในจังหวัด
เมือ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวห
ิ ารทีสวยงาม ตัง4 เด่นเป็ นสง่ามีสท
น่ านทีมีจต
ิ รกรรมปูนปั 4นทีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ ดเศียร เฝ้ าบันได หน ้าวิหารวัด สีทองเหลือง
อร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูออ
่ นโยนมีชวี ต
ิ ชีวา ซึงปั 4นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชือ นาย
อนุรักษ์ สมศักดิH หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได ้มีการเขียนภาพลายเส ้นประวัตข
ิ องพระพุทธเจ ้า และ
ประวั ต ิ การกํ า เนิด เมือ งน่ า น โดยช่า งชาวน่ า น เป็ นภาพ เขีย นลายเส ้นลงสีธ รรมชาติส วยงามและ
ทรงคุณค่าอย่างยิง เดินทางสู่ เสาหล ักเมืองน่าน ณ ว ัดมิงเมือง จุดเด่นสําคัญของวัดแห่งนี4 คือลายปูน
ปั 4นทีผนังด ้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝี มอ
ื จากเชียงแสน ประณีต งดงามมาก

2012-0901-ITH72

www.smileytour.com

3|Page

เย็น

นําทุกท่านเช็ คอินเข้าทีพ ัก สมควรแก่เวลานํ าทุกท่านเดินทางไปช ้อป ไปชิม สัมผัสวัฒนธรรมพืน
4 เมือง
ถนนคนเดินน่านเมือ งเก่า หนา้ วั ด ภูม น
ิ ทร์ ตลาดกลางคืนทีนี4 เปิ ดแค่ 2วั น ศุก ร์-เสาร์ มีของกินของ
อร่อยพื4นเมืองจํ านวนมาก ขอแนะนํ า คือ ข ้าวซอยไก่ และ ขนมจีนนํ4 าเงี4ยวจ ้า ต ้นตําหรับจากทีนี เพือ
ั
ความสะดวกในการเลือกทาน สําหรับมือ
4 นี4อส
ิ ระอาหารเย็นตามอ ัธยาศย
ทีพ ัก: โรงแรมนําทองน่าน หรือระด ับเทียบเท่าก ัน

(ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
ว ันสาม

บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน – จุดชมวิวภูคา1715
– ถนนลอยฟ้า1256 – อําเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลือ – ว ัดภูเก็ต –ว ัดศรีมงคล(ว ัดก๋ง)
 เชา้ /เทียง /เย็น

เชา้

 บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือที 3)
นํ าท่านเดินทางสู่ อําเภอบ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตร แต่เนืองจากเส ้นทาง
เป็ นหุบเขาสลับทับซ ้อนกันหลายลูก อาจใช ้เวลาในการเดินทางนานถึง 2ชัวโมง ระหว่างทางจะได ้พบกับ
่ ําเภอบ่อเกลือ ระหว่างการ
ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 เส ้นทางจากเมืองน่าน มุ่งหน ้าสูอ
เดินทาง ท่า นจะได ้สัม ผัส กับความรู ้สึก เหมือ นกําลัง นั งรถอยู่บ นถนนลอยฟ้ า ทีถูก ล ้อมลอบด ้วยภูเขา
ท่ามกลางป่ าใหญ่ และไอหมอก นํ าท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึงเป็ นอีกหนึงไฮไลท์
ของอําเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็ นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะได ้เห็นกระบวนการทํ าเกลือของ
4 มากมาย จากนั น
4 ไปถ่ายรูปชิคๆ
ของคนพื4นเมือง สําหรับนั กสะสม ทีนีก็มผ
ี ลิตภัณฑ์พื4นเมืองให ้เลือกซือ
เช็คอินที จุดชมวิวบ้านสะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลาง
ธรรมชาติ ผืนป่ า และขุนเขา มีลําธารไหลผ่านตลอดสาย ซึงจุดชมวิวจะอยู่บริเวณหน ้าวัดบ ้านสะปั น เมือ
มองจากมุมสูง จะเห็นเป็ นวิวหมูบ
่ ้าน ถูกโอบล ้อมด ้วยทุง่ นา กลางหุบเขา ทัศนียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก

เทียง
บ่าย

 ร ับประทานอาหารกลางว ัน (มือที 4)
นํ าท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึงเส ้นทางทีงดงาม เป็ นเส ้นทางจาก
่ ําเภอปั ว ภาพฝั นในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึง
อําเภอบ่อเกลือ สูอ
ในจุดชมวิวทีไม่ควรพลาดเมือเดินทางผ่านถนนสายนี4 ยิงถ ้าไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนต ้นหนาวจะได ้
เห็นหมอกหนาสวยสุดตา มุ่งหน ้าสู่ อําเภอปัว เมืองแห่งทุง
่ นากลางหุบเขา แลนด์มาร์คทีต ้องมา นํ า
ท่านมาเติมคาเฟอิน ถ่ายรูปเช็คอินที ร้านกาแฟบ้านไทลือ ไฮไลท์ทพลาดไม่
ี
ได ้เมือมาถึงอําเภอปั ว ดืม
กาแฟ แลบรรยากาศนาข ้าว ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทลือ
4 ดัง4 เดิม นํ าท่านไปเสริมสิรม
ิ งคลที ว ัดภูเก็ ต
วัดตัง4 อยูใ่ นหมู่บ ้านเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา ซึงชาวเหนือจะเรียกเขาว่า “ดอย หรือ ภู” ส่งผลให ้วัดแห่ง
ื าภูเก็ต โดยตัง4 ชือตามภูมท
นี4มช
ี อว่
ิ ตั
ี ง4 อยู่ ไฮไลท์ของวัดนี4อยูท
่ ลานของโบสถ์
ี
เมือมองออกไป จะเห็นเป็ น
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วิวทุ่งนาเขียวขจี โอบล ้อมโดยทิวเขาน ้อยใหญ่ จากนั น
4 เดินทางสู่ ว ัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็ นวัดเก่าแก่ท ี
ื สุดของวัดนี4คอ
ได ้รับพระราชทานวิสงุ คามสีมาตัง4 แต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆ์ทมี
ี ชอที
ื หลวงปู่ ก๋ง ด ้านหลัง
วั ด มีล านชมวิว ซึงมีทั ศ นี ย ภาพทีงดงาม มองเห็ น ทุ่ ง นาเขีย วขจี และทิว เขาของดอยภู ค าเรี ย งราย
สลับซับซ ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได ้จัดทําเป็ นซุ ้มและจุดชมวิวให ้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร ้าน
ิ น่าสนใจ ทัง4 วิหารหลวงทีมีภาพจิตรกรรมฝา
กาแฟบรรยากาศไทยๆ ให ้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสงที
ผนั ง อั น งดงาม โดยเลีย นแบบการวาดของหนานบั ว ผั น จิต รกรชาวน่ า นเชื4อ สายไทลื4อ ซึงวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนั งทีวัดภูมน
ิ ทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่ าน รวมถึงพิพธ
ิ ภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึงรวม
รวมของโบราณต่างให ้ได ้ชม บรรยากาศโดยรอบของวัด เน ้นตกแต่งแบบไทยล ้านนา อนุรักษ์ ของเก่าแก่
ในอดีต ด ้านหน ้ายังเป็ นทีตัง4 ของกระท่อมไม ้ไผ่ ชือว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ ้านมีข ้าวของเครืองใช ้โบราณ
สามารถเข ้าไปชมและถ่ายภาพได ้

เย็น

 ร ับประทานอาหารเย็น (มือที 5)
่ พ
หล ังทานอาหารเย็นนําท่านเข้าสูท
ี ักแรม
ทีพ ัก: อูปแก้ว รีสอร์ท ปัว หรือระด ับเทียบเท่าก ัน

(ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
ว ันสี

เชา้

่ แฮ – บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ
น่าน – แพร่ – ว ัดพระธาตุชอ
 เชา้ /เทียง / บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือที 6)
่ ังหว ัดแพร่ ก่อนกลับนํ าทุกท่านแวะสักการะ ไหว ้พระ ขอพร ที
นํ าออกเดินทางจากอําเภอปั ว มุง
่ หน้าสูจ
ิ ธิH ซึงเป็ นวัดเก่าแก่ คู่บ ้าน คู่
ว ัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจํ าปี ขาล (ปี เสือ) อีกหนึงสถานทีศักดิส
H ท
เมือง ของชาวแพร่ เดินขึน
4 บันไดไป จะได ้พบกับความงดงามขององค์พระธาตุ สูงถึง 33 เมตร ตัง4 ประทับ
ิ ค ้าพื4นเมือ งจํ า หน่ า ยมากมาย สํ า หรั บ ท่า นใดที
ตระการตาอยู่ก ลางฐานบั ว ควํ า วั ด พระธาตุแห่ง นี4 ม ีส น
4 ได ้จากทีนี ราคาชาวบ ้าน คุณภาพส่งออก
ต ้องการผ ้ามัดย ้อม ทอสวยๆสักผืน พีสามารถหาซือ
สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางกลับ ระหว่างทาง ผ่านจ ังหว ัดอุตรดิตถ์ นํ าท่านแวะ บ้านเทียนหอม
4 กลับไป
พร ้อมรับประทานอาหารกลางวันทีนี ทีนีแนะนํ าให ้ท่านลองชิมขนมเค ้กรสส ้ม รสอร่อย สามารถซือ
ิ ค ้าเครืองหนังให ้ท่านได ้เลือกซือ
4 ตามอัธยาศัย
เป็ นของฝากได ้ นอกจากขนมทานเล่น ยังมีสน
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เทียง

 ร ับประทานอาหารกลางว ัน (มือที 7)
่ รุงเทพมหานคร ระยะทาง 500 กิโลเมตร (ใช ้เวลาประมาณ 6ชัวโมง) เวลา
จากนั น
4 เดินทางต่อมุ่งหน ้าสูก
โดยประมาณ 22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***********************

ิ ธิเI ป็นผูจ
หมายเหตุ: ทางบริษ ัทขอสงวนสท
้ ัดทีนงเท่
ั
านน
ั โดยจ ัดสรรทีนงั
ตามลําด ับการจองพร้อมชําระเงิน
หมายเหตุ : รายการท วั ร์ส ามารถเปลียนแปลงได้ต ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, สายการบิน
การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือว ันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ
้ ัดจะ
ปร ับเปลียนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหล ัก เพือให้ทา่ นท่องเทียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

มาตรการดูแลป้องก ันการติดเชือโควิด-19 ของเรา
 ตรวจวัดอุณหภูมก
ิ อ
่ นเดินทาง
4 ภายในยานพาหนะ และภายในห ้องพัก
 ฉีดพ่นฆ่าเชือ
 โต๊ะอาหาร มีการจัดทีนังแบบเว ้นระยะห่าง ใช ้ช ้อนกลาง (Social Distancing)
 ปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพือป้ องกันและยับยัง4 การแพร่ระบาดของโควิด-19
 บริการหน ้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

เงือนไขการจอง
เอกสารทีประกอบการเดินทาง
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร ้อมยอดคงเหลือ **
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อ ัตราบริการนีรวม
4
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศ 2ชัน
 ค่าบริการคนขับรถ และค่านํ4ามัน
 ค่าทีพัก 2คืน ตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการหรือเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามทีระบุในโปรแกรม ค่าเข ้าชม ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมตามรายการทีระบุสาํ หรับนักท่องเทียวไทย
 ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%
 เจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัยที
บริษัท ทํ า ไว ้ (ไม่ค รอบคลุม ถึง สุขภาพ การเจ็ บ ไข ้ได ้ป่ วย) ทั ง4 นี4 ย่อ มอยู่ใ นข ้อจํ า กั ด ทีมีก ารตกลงไว ้กับ บริษัท
ประกันชีวต
ิ ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
อ ัตรานีไม่รวม
 ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องพัก และค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต ้น
 ค่าใช ้จ่ายและค่าอาหารทีนอกเหนือจากรายการทีระบุ
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวต
ิ ส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรัต ิ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม
 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
เงือนไขการจอง
มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 20 วัน(การไม่ชาํ ระเงินค่า
ิ ธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ
มัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใด ผู ้จัดมีสท
เดินทาง)
เงือนไขการยกเลิกและคืนค่าท ัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง4 แต่ 30 วันขึน
4 ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
4 จริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีลูกค ้าชําระแล ้ว และเก็บค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
4 จริง(ถ ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิย
H ด
ึ เงินเต็มจํานวน
*กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
4 จริง(ถ ้ามี)
*ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
4 จริง เช่น ค่ามัดจํารถ โรงแรม และค่าใช ้จ่ายจําเป็ นอืนๆ
หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครัง4 จะต ้องมีผู ้โดยสารจํานวน 30 ท่าน
ิ ธิท
ั ไม่อาจแก ้ไขได ้
 บริษัทฯ มีสท
H จะเปลี
ี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี4 เมือเกิดเหตุสด
ุ วิสย
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทียวบิน การล่าช ้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท ้วง คําสังของเจ ้าหน ้าทีรัฐ และอืนๆ ทีอยูน
่ อกเหนือ
 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน
4 ทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย
การสูญหาย ความล่าช ้า หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
ิ ธิใH นการให ้คําสัญญาใดๆ ทัง4 สิน
4 แทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
ลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านัน
4
 ราคาดังกล่าวข ้างต ้นสามารถเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทัง4 นี4ขน
ึ4 อยูต
่ ามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ4 ามันที
ไม่คงที การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิมเติมจากราคาทีกําหนดไว ้
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดใช ้บริการใดบริการหนึง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
4
สิทธิH ไม่สามารถเรียกร ้องค่าบริการคืนได ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง4 สิน
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