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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 17.30น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น  

2  วดัพระธาตแุชแ่หง้ - เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น – วดัพระธาตเุขานอ้ย - อโุมงคล์ลีาวด ี- วดัภมูนิทร ์- วดั
ศรพีนัตน้ - ศาลหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง – ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงนา่น  
พกัเมอืงนา่น                                                                                           อาหารเชา้ / เทีย่ง /--- 

3 โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า - บอ่เกลอืสนิเธาว ์- จดุชมววิบา้นสะปนั – หยดุเวลา คาเฟ่ - จดุชมววิภู
คา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - ปวั - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ – เมอืงนา่น  
พกัเมอืงนา่น                                                                                           อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
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วนัแรก         จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - เดนิทางสูจ่งัหวดันา่น 
 

17.30 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัและ
เจลแอลกอฮอลท์า่นละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดนิทางสู ่จงัหวดัน่าน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10ชั่วโมง) 
อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 
วนัทีส่อง      วดัพระธาตแุชแ่หง้ - เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น - วดัพระธาตเุขานอ้ย - อโุมงคล์ลีาวด ี- วดัภมูนิทร ์- 
                   วดัศรพีนัตน้ - ศาลหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง - ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืงนา่น  

                                                                                                                                       อาหารเชา้/เทีย่ง /--- 
 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันา่น แวะจดุพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ําธุระสว่นตวั 
  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 
 น าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุแช่แหง้ เป็นพระธาตุประจ าคนเกดิปีเถาะ (ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงน่าน 

เป็นสถานทีบ่รรจุพระบรมสารรกิธาตทุีไ่ดม้าจากสมัยสโุขทัย องคพ์ระธาตบุดุว้ยทองเหลอืงหมดทัง้องค ์เป็นศลิปะ
การกอ่สรา้งทีม่คีวามวจิติรงดงามมาก มคีวามเชือ่กันวา่ผูท้ีไ่ดม้าสักการะองคพ์ระธาตแุชแ่หง้ จะท าใหช้วีติอยู่ด ีมี
สุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ การงานเจรญิกา้วหนา้ อนุโมทนา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น 

รา้นกาแฟชือ่ดังในเมอืงน่าน รา้นใหญบ่รรยากาศด ีมมีมุใหถ้า่ยรูป,มมุใหน่ั้งชวิๆ มกีาแฟรสชาตอิร่อย อสิระใหท้า่น
เลอืกซือ้ทาน ถ่ายภาพ พักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าทา่นสูว่ดัพระธาตุเขานอ้ย แลนดม์ารค์ส าคัญอกี
หนึง่แหง่ของจังหวัดน่าน ตัง้อยูบ่นยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพุทธมหาอตุมมงคลนันทบรุศีรเีมอืงน่าน พระพุทธรูป
ปางลลีาองคใ์หญต่ัง้สง่างามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยสดงดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
บา่ย  น าท่านเดนิทาง อุโมงคล์ลีาวด ีซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลั่นทมอยู่บรเิวณดา้นหนา้พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตน่ิานทีข่ ึน้เป็น

แถวเรยีงรายแผข่ยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับอโุมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญอ่ลังการ ถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคัญ  ใหท้า่น
เก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอนิกัน สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิทวิทัศน์ตลอดสองฝ่ังขา้งทาง จากนัน้เดนิทางสู่ วดั
ภมูนิทร ์เดมิชือ่ วัดพรหมมนิทร ์เป็นวัดหลวงเกา่แก ่มอีายุกวา่ 400 ปี ความสวยทีแ่ปลกกวา่วัดอืน่ของวัดภมูนิทร ์
คือ เป็นพระอุโบสถและพระวหิารสรา้งเป็นอาคารหลังเดยีวกัน เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดว้ย

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 2-6 

ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

หมายเหต ุ

11-14 เมษายน 64 4,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 36  

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36  

30 เมษายน-3 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36  
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เอกลักษณ์เฉพาะ ทีร่วมเอาโบสถ ์วหิาร และเจดยี ์ไวใ้นอาคารเดยีวกัน ในสว่นจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรอืที่
เรยีกกันว่า ฮูปแตม้ ซึง่เขยีนขึน้ในชว่งทีว่ัดภูมนิทรไ์ดรั้บการบูรณะครัง้ใหญ่ สมัยเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ.
2410 (ปลายสมัยรัชกาลที ่4) และใชเ้วลาซ่อมนานถงึ 7 ปี ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ที่ไดรั้บฉายาว่า ภาพกระซบิรัก
บรรลอืโลก อาจารยส์มเจตน์ วมิลเกษม ปราชญเ์มอืงน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอันสุดแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนือ
เพือ่บรรยายถอ้ยค ากระซบิของปู่ มา่นยา่มา่น อสิระใหท้า่นชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น เลา่เรือ่งชาดก ต านาน
พืน้บา้น และความเป็นอยูข่องชาวน่านในอดตี เสมอืนเป็นการบันทกึเรือ่งราวของจังหวัดน่าน ผา่นงานจติรกรรม ลง
บนผนังสฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆวัดภมูนิทร ์มขีองทีร่ะลกึ ขนมไทย สนิคา้พืน้บา้นจ าหน่ายมากมาย จากนัน้น าทา่นไป
สักการะเสรมิความเป็นสริมิงคลที ่เดนิทางสู ่วดัศรพีนัตน้ สรา้งโดยพญาพันตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศ์

ภูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชือ่วัดตรงกับนามผูส้รา้ง คอืพญาพันตน้ บางสมัยเรยีกวา่ วัดส
ลพัีนตน้ (ค าว่า สล ีหมายถงึ ตน้โพธิ)์ ซึง่ในอดตีมตีน้โพธิใ์หญ่อยู่ดา้นทศิเหนือและทศิใตข้องวัด ปัจจุบันถูกโคน่
เพื่อตัดเป็นถนนแลว้ วัดศรีพันตน้ไดรั้บพระราชทานวสิงุคามสมีาเมือ่ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมวีหิารทีส่วยงาม ตัง้
เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยับ เป็นอกีวัดหนึง่ในจังหวัดน่านทีม่จีติรกรรมปนูปั้นทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ด
เศยีร เฝ้าบันได หนา้วหิารวัด สทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตา มคีวามสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมชีวีติชวีา ซึง่
ปั้นแตง่โดยชา่ง ชาวน่านชือ่ นายอนุรักษ์ สมศักดิ ์หรอื "สลา่รง" และภายในวหิารไดม้กีารเขยีนภาพลายเสน้ประวตั ิ
ของพระพุทธเจา้ และประวัต ิการก าเนดิ เมอืงน่าน โดยชา่งชาวน่าน เป็นภาพ เขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงาม
และทรงคณุคา่อยา่งยิง่ เดนิทางสู ่เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัมิง่เมอืง จุดเดน่ส าคัญของวัดแหง่น้ี คอืลายปนูปั้นที่
ผนังดา้นนอกอโุบสถ ออกแบบโดยชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงามมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  นําทกุทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สมัผัสวัฒนธรรมพืน้เมอืง ถนนคน

เดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น หนา้วัดภูมนิทร ์ตลาดกลางคนืทีน้ี่ เปิดแค่ 2วัน ศุกร-์เสาร ์มขีองกนิของอร่อยพืน้เมอืง
จ านวนมาก ขอแนะน า คอื ขา้วซอยไก ่และ ขนมจีนน ้าเงี้ยวจา้ ตน้ต าหรับจากทีน่ี่ เพื่อความสะดวกในการเลอืก
ทาน ส าหรับมือ้น้ีอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั:  โรงแรมนํา้ทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 
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วนัทีส่าม       โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า - บอ่เกลอืสนิเธาว ์- จดุชมววิบา้นสะปนั - หยดุเวลา คาเฟ่ -  
                    จดุชมววิภคูา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 - ปวั - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ - 

                     เมอืงนา่น                                                                                             อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
(เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู)้ น าท่านเดนิทางสู ่อําเภอบอ่เกลอื อยู่ห่างจากตัวเมอืงน่านประมาณ 80 กโิลเมตร 
แต่เน่ืองจากเสน้ทางเป็นหบุเขาสลับทับซอ้นกันหลายลกู อาจใชเ้วลาในการเดนิทางนานถงึ 2ชั่วโมง ระหว่างทาง

จะไดพ้บกับ โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 เสน้ทางจากเมอืงน่าน มุง่หนา้สูอ่ าเภอบอ่
เกลอื ระหว่างการเดนิทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับความรูส้กึ เหมอืนก าลังน่ังรถอยู่บนถนนลอยฟ้า ทีถู่กลอ้มลอบดว้ย
ภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ ่และไอหมอก น าท่านไปชม บอ่เกลอื สนิเธาว ์ภเูขาโบราณ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์อง
อ าเภอบ่อเกลอื ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลอืกลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลอืของของคนพืน้เมอืง 
ส าหรับนักสะสม ทีน่ี่ก็มผีลติภัณฑพ์ืน้เมอืงใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  

จากนัน้ไปถ่ายรูปชคิๆ เช็คอนิที ่จุดชมววิบา้นสะปนั อยู่ห่างจากบอ่เกลอืภูเขาประมาณ 9 กโิลเมตร ชมุชนเล็กๆ 
ทา่มกลางธรรมชาต ิผนืป่า และขนุเขา มลี าธารไหลผา่นตลอดสาย ซึง่จุดชมววิจะอยูบ่รเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมือ่

มองจากมุมสงู จะเห็นเป็นววิหมู่บา้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุง่นา กลางหุบเขา ทัศนียภาพสมบรูณ์สวยงามมาก น าท่าน

เดนิทางสู ่หยดุเวลาคาเฟ่ รา้นกาแฟววิหลักลา้นลอ้มรอบดว้ยสายหมอกและขนุเขาสลับซบัซอ้นทีส่วยงามราวกับ

ภาพวาด อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชมิเครือ่งดืม่รอ้นเย็นตามอัธยาศัย น าทา่นแวะชมววิสวยๆ ณ จดุชมววิ 1715 

หนึ่งในจุดชมววิทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่เดนิทางผ่านถนนสายน้ี ยิง่ถา้ไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็น

หมอกหนาสวยสดุตา น าท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึ่งเสน้ทางทีง่ดงาม เป็น

เสน้ทางจากอ าเภอบ่อเกลอื สูอ่ าเภอปัว ภาพฝันในมา่นหมอก มุ่งหนา้สู ่อําเภอปวั เมอืงแหง่ทุง่นากลางหบุเขา 

แลนดม์ารค์ทีต่อ้งมา น าทา่นมาเตมิคาเฟอนิ ถา่ยรูปเช็คอนิที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และลําดวนผา้ทอ ไฮไลทท์ี่
พลาดไม่ไดเ้มือ่มาถงึอ าเภอปัว ดา้นหนา้เป็นลําดวนผา้ทอ รา้นจ าหน่ายผา้ทอลายน ้าไหลไทลือ้ และสนิคา้ของ
ฝากจากเมอืงน่าน อสิระใหท้่านเลอืกซือ้เครื่องดืม่ จบิกาแฟในบรรยากาศไทลือ้ตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงนา่น 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  
 หลงัทานอาหารเย็นนําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั:  โรงแรมนํา้ทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP 

อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

 

วนัทีส่ ี ่             นา่น - แพร ่- วดัพระธาตชุอ่แฮ - บา้นเทยีนหอม อตุรดติถ ์- กรงุเทพฯ 
                                                                                                                            อาหารเชา้/เทีย่ง /-- 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 น าออกเดนิทางจากน่าน มุง่หนา้สูจ่งัหวดัแพร ่กอ่นกลับน าทุกท่านแวะสักการะ ไหวพ้ระ ขอพร ที ่วดัพระธาตุ

ช่อแฮ พระธาตุประจ าปีขาล (ปีเสอื) อกีหนึง่สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ซึง่เป็นวัดเกา่แก ่คู่บา้น คู่เมอืง ของชาวแพร่ เดนิ
ขึน้บันไดไป จะไดพ้บกับความงดงามขององคพ์ระธาต ุสงูถงึ 33 เมตร ตัง้ประทับตระการตาอยูก่ลางฐานบัวคว ่า วัด
พระธาตุแห่งน้ีมสีนิคา้พืน้เมอืงจ าหน่ายมากมาย ส าหรับท่านใดทีต่อ้งการผา้มัดยอ้ม ทอสวยๆสักผนื พีส่ามารถหา
ซือ้ไดจ้ากทีน่ี่ ราคาชาวบา้น คณุภาพสง่ออก  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ผ่านจงัหวดัอุตรดติถ  ์น าท่านแวะ บา้นเทยีนหอม พรอ้ม
รับประทานอาหารกลางวนัทีน่ี่ ทีน่ี่แนะน าใหท้า่นลองชมิขนมเคก้รสสม้ รสอร่อย สามารถซือ้กลับไปเป็นของฝากได ้
นอกจากขนมทานเลน่ ยังมสีนิคา้เครือ่งหนังใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหนา้สู่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 500 กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6ชั่วโมง) เวลา

โดยประมาณ 22.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
  

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

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่ตามลําดบัการจอง

พรอ้มชําระเงนิ 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, 
การเดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

คํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
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มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

❖ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เงือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื พกัหอ้งละ2-3ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เตม็ หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ 

หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท า

ไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้ง

มใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิชําระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

 
เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอื

ช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
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เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 
 


