
 

 

 



 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินา่น – จงัหวดันา่น – เดอะววิ@กิว่มว่ง – ถนนหมายเลข 3 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– บา้น

สะปนั – จดุชมววิดอบภูคา 1715 – วดัภูเก็ต 

 
06.00 พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง เจา้หนา้ที ่บรษัิทเบสเฟรนด ์ฮอลเิดย ์คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยควาสะดวกในการเช็คอนิ 

08.15 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิน่าน โดยสายการบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD172 
09.30 เดนิทางถงึ สนามบนินา่น จังหวัดน่าน หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางท่องเทีย่วตามรายการทัวร ์

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคาเฟ่บนเชงิเขา ใหท้า่นไดส้มัผัสกับววิของธรรมชาตขิองเมอืงน่านแบบสดุลกูหลููกตา 
พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาสยั 

 

 
 

 น าทา่นถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลอื-สนัตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทางทีส่วยงาม และเป็นทีน่ยิมของ
นักท่องเทีย่วในการแวะถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหวา่งการเดนิทางมาท่องเทีย่วจังหวัดน่าน 

 



 

น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอปัว โดยใชเ้สน้ทางถนนหมายเลข 1256 ที่เป็นอกีหนึ่งเสน้ทางที่เรียกกันว่า “ถนนลอยฟ้า” ซึง่อยู่

ท่ามกลางธรรมชาตอัินแสนสงบ พรอ้มสัมผัสกับธรรมชาตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทาง อกีทัง้ยังมภีูเขาและตน้ไมป้กคลุมทัง้
พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ากภาพมมุสงู 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (1) 

 
น าท่านเดนิทางถงึ บ่อเกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลอืภูเขาที่มีเพียงแห่ง

เดียวในโลก เดิมมีชื่อเรียกว่า “เมืองบ่อ” หมายถึง เมืองที่มีบ่อเกลือ
สนิเธาวอ์ยู่ในพื้นที่ เป็นบ่อเกลอืที่มีอายุกว่า 800 ปี ท่านจะไดส้ัมผัสวถิี

ชาวบา้น ทีป่ระกอบอาชพีผลติเกลอืภูเขาแบบโบราณ ท่านสามารถเลอืก
ซือ้ผลติภัณฑ์แปรรูปจากเกลอืได ้เช่น ดอกเกลอื เกลือแกง เกลือสปา 

ยาสฟัีนเกลอื เป็นตน้ (หมายเหตุ : งดสาธติวธิีท าเกลอืในช่วงเทศกาล

เขา้พรรษา เนื่องจากเป็นชว่งฤดฝูนท าใหไ้ม่สามารถตากเกลอืได)้  
 

น าท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตทิี่ บา้นสะปัน ตัง้อยู่ในอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ  9 
กโิลเมตร  เป็นชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ทีตั่ง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตขิองขุนเขา มลี าธารไหลผ่าน และในชว่งหนา้ฝนฤดูท านา ยัง

สามารถชมววิทวิทัศน์ของนาขา้วเขยีวขจไีดอ้กีดว้ย เรยีกไดว้า่หากแวะมาเทีย่วบ่อเกลอืภูเขาขับรถเลยไปอกีเพยีงไม่กีน่าทก็ีจะ

ถงึหมูบ่า้นสะปัน เหมาะส าหรับมาพักผอ่น ปลอ่ยชวีติใหเ้ดนิไปอยา่งชา้ ๆ 



 

จากนัน้น าทา่นชม จุดชมววิดอยภูคา 1715 จุดแวะพักชมววิทีส่งูห่างจากระดับน ้าทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทติยข์ึน้

และพระอาทติยต์กได ้โดยมรีะยะทางหา่งจากทีท่ าการอทุยานแห่งชาตดิอยภูคา 8 กโิลเมตร เสน้ทาง ปัว – บอ่เกลอื มองเห็น
ภเูขาสลับซบัซอ้น  
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัภูเก็ต หมายถงึ วัดบา้นเก็ตทีอ่ยูบ่นภู หรอื ดอย วัดภเูก็ต เป็นวัดทีม่ภีูมทัิศนแ์ละววิทีส่วยงามมลีานชมววิที่
สามารถมองไดก้วา้งถงึ 180 องศา สามารถเห็นววิทุ่งนาแลว้มีเทือกเขาอุทยานแห่งชาตดิอยภูคา ดา้นล่างมีแม่น ้าไหลผ่าน 

ทางวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทาน สามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบน ผา่นทอ่ไหลลงไปใหกั้บฝงูปลาได ้
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ (2) 

ทีพ่กั ฮกั ปวั โฮเทล หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง คดัเตอร ์ฟลาวเวอร ์แคมป์ป้ิง – ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ – วดัศรมีงคล (วดักง๋) – อ าเภอเมอืงนา่น – บา้นนากา๋งโตง้ – 

พระธาตแุช่แหง้ พระอารามหลวง – วดัพระธาตุเขานอ้ย  – ถนนคนเดนิเมอืงนา่น หรอื ถนนคนเดนิกาดขว่งเมอืง

นา่น 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
 

น าท่านเดทิางสู ่คดัเตอร ์ฟลาวเวอร ์แคมป์ป้ิง เป็นสวนดอกไม ้“ดอกคัตเตอร”์ ในอ าเภอปัวแห่งแรก ใหท้่านไดถ้่ายรูปชคิๆ 
แบบสดุปัง ท่ามกลางสวนดอกไม ้และอากาศที่บรสิุทธิ ์นอกจากนัน้ทางสวนจะมีรา้นกาแฟใหบ้รกิาร มมีุมที่จัดตกแต่งไวเ้พื่อ

เป็นเซ็ทใหท้่านไดถ้่ายรูป มีลานน่ังชลิๆ ทัง้นี้ทางสวนมีการผลัดเปลี่ยนดอกไมต้ามฤดูกาล (หมายเหตุ:ดอกไมอ้าจมีการ

เปลีย่นแปลงขึน้อยูกั่บสภาพอากาศ และการบรหิารจัดการของสวน คัดเตอร ์ฟลาวเวอร ์แคมป์ป้ิง) 
 

 



 

 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ เป็นโฮมสเตย ์รา้นอาหารที่โด่งดังในอ าเภอปัว โดยเมนูที่เป็นซกิเนเจอรก็์คอื “พซิ่า

เห็ด” นอกจากจะมอีาหารและทีพ่ักแลว้ ยังมจีุดในทา่นไดนั้ง้ชมววิสดุลกูหลููกตา ดึม่ด ่ากับบรรยากาศสโลไลฟ์  
 

 
 

น าท่านเขา้สู่ วดัศรมีงคล (วดัก๋ง) เป็นวัดเกา่แก่ที่ไดร้ับพระราชทานวสิุงคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ี่มีชือ่ที่สุด

ของวัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋ ภายในวัดมสีิง่ที่น่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงที่มภีาพจติรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลยีนแบบการวาดของ
หนานบัวผัน จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีวั่ดภมูนิทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัดน่านโดยบรเิวณ

ลานชมววิ ทางวัดไดจั้ดท าเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้ักผ่อนหย่อนใจ มี
ทัศนียภาพทีง่ดงาม มองเห็นทุง่นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลับซับซอ้น 

 



 

 
 
น าท่านเขา้สู ่อ าเภอเมอืงน่าน  มสีภาพภูมปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขา มีภูเขาในเขตอ าเภอบ่อเกลอื เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุใน

จังหวัด คอืมคีวามสงูถงึ 2,079 เมตร และมดีอยภูคาในเขตอ าเภอปัว เป็นยอดเขาที่ส าคัญของจังหวัด มคีวามสงู 1,980 เมตร 
สว่นพืน้ทีร่าบจะอยูบ่รเิวณตอนกลางของจังหวัด และตามลุ่มน ้าตา่ง ๆ แหล่งน ้าทีส่ าคัญของจังหวัดคอืแม่น ้าน่าน ซึง่มตีน้ก าเนดิ

ทางตอนเหนือของจังหวัด แลว้ไหลลงไปยังเขือ่นสริกิติิใ์นจังหวัดอุตรดติถ์ และบรรจบกับแม่น ้าปิงที่จังหวัดนครสวรรคเ์ป็น
แมน่ ้าเจา้พระยา 

 

 



 

 

น าท่านเดนิทางสู ่บา้นนาก๋างโตง้ จุดเช็กอนิสวย ๆ แห่งใหม่ของเมืองน่าน มีทัง้คาเฟ่ รา้นอาหารและที่พักไวร้องรับ โดยมี
ความโดดเด่นอยู่ตรงที่การออกแบบสิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ ซึง่เนน้การใชวั้สดุธรรมชาตทิี่หาไดจ้ากทอ้งถิน่มาเสรมิเตมิแต่งใหม้ี

ความทันสมัยสวยงาม กลิน่อายแบบมนิิมอลผสมญี่ปุ่ นหน่อย ๆ ดูอบอุ่น น่าพักผ่อน รายลอ้มไปดว้ยทอ้งไร่ทอ้งนาสีเขียว 

อากาศเย็นสบาย มจีุดใหน่ั้งเลน่พักผอ่นอยูโ่ดยรอบ 
 

 

 



 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (4) 
 

น าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุแช่แหง้ พระอารามหลวง พระธาตุประจ าปีเกดิ ปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย) เดมิเป็นวัดราษฎร ์

ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต จาก
พงศาวดารเมอืงน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจา้นครน่านไดอั้ญเชญิพระบรมสารรีกิธาตุจาก กรุงสโุขทัย (กระดูกขอ้มอืขา้ง

ซา้ย) มาประดษิฐานไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ 
 

 
 
น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุเขานอ้ย องคพ์ระธาตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ย ซึง่อยู่ดา้นตะวันตกของตัวเมืองน่าน สรา้งใน

สมัยเจา้ปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธาตุเป็นเจดยีก์่ออฐิถือปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดร้ับการบูรณปฏสิังขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจา้สุรยิพงศผ์รติเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 

2449-2454 โดยช่างชาวพม่า จากวัดพระธาตุเขานอ้ย สามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัวเมอืงน่าน ปัจจุบันบรเิวณลาน

ชมทวิทัศน์ ประดษิฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรศีรนี่าน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร 
บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิเมอืงนา่น 
 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงน่าน หรอื ถนนคนเดนิกาดข่วงเมอืงน่าน เปิดทุกวันศุกร์-อาทติย ์ ตัง้แต่ 17.00 – 

22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผากอง ระหวา่งลานข่วงเมอืง หนา้ศูนยบ์รกิารนักท่องเทีย่ว ไปถงึสามแยกถนนจัทรประโชต ิใหท้่าน
เลอืกซือ้อาหารมากมาย มีทัง้อาหารพื้นเมือง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผา้พื้นเมือง ของฝากของที่ระลกึแฮนด์เมดต่างๆจากจังหวัด

น่านของไดจ้ากทีน่ี่ ในราคายอ่มเยา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอัธยาศัย 
 

ทีพ่กั ชมนา รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

วนัทีส่าม วดัศรพีนัตนั – วดัมิง่เมอืง – วดัพระธาตชุา้งค า้วรวหิาร – ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล ัน่ทม – เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น – 

วดัภูมนิทร ์– พระอุโบสถจตุรมขุ – สนามบนินา่น – สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัศรพีนัตนั แห่งราชวงศภ์ูคา โดยพญาพันตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน เป็นผูส้รา้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนามผูส้รา้ง 
คือพญาพันตน้ วหิารของวัดศรีพันอน้ มีความสวยงามเป็นสง่าดว้ยสีทองเหลืองอร่าม และเป็นอีกวัดที่มีจติรกรรมปูนป้ันที่

สวยงาม พญานาคเจ็ดเศยีรตัง้เด่นเป็นสง่าเฝ้าบันได หนา้วหิาร และภายในวหิารชา่งชาวน่าน ไดเ้ขยีนภาพลายเสน้ประวัตขิอง

พระพุทธเจา้และประวัตกิารก าเนดิเมอืงน่าน มันเป็นภาพเขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคณุคา่อยา่งยิง่  
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยู่ที่ถนนสรุยิพงศ ์เป็นที่ประดษิฐานเสาหลักเมอืงของจังหวัดน่าน เดมิเป็นวัดรา้ง มเีสาหลัก

เมอืงทีเ่ป็นท่อนซงุขนาดใหญ่สองคนโอบ ต่อมาเจา้ครองนครน่านสถาปนาวัดใหม่ตัง้ชือ่ว่า วัดมิง่เมอืง ตามชือ่ทีเ่รยีกเสาหลัก
เมืองว่า เสามิง่เมือง ต่อมาปี 2527 ไดม้ีการรือ้ถอนและสรา้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน โดย

ตกแต่งลายปูนป้ันทีผ่นังดา้นนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวจิติรบรรจงมาก เป็นฝีมอืตระกลูชา่งเชยีงแสน มีความวจิติร 
งดงามมาก ภายในมีภาพจติรกรรมฝาผนังแสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของชาวเมอืงน่าน ฝีมอืชา่งทอ้งถิน่ยุคปัจจุบัน และในบรเิวณวัด

ยังเป็นที่ ประดษิฐานเสาหลักเมอืง ซึง่อยู่ในศาลาจตรุมุข ดา้นหนา้พระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับ

ดว้ยไมแ้กะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตรม์ชีือ่ เมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา 
 

 
 



 

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุช้างค ้าวรวหิาร สรา้งขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจา้ผูค้รองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี 

ประกอบดว้ยวหิารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาไทย ภายในวัดยังประดิษฐานเจดีย์ชา้งค ้า ทรงลังกา สูง
ตระหง่านมีรูปป้ันรูปชา้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐานรองรับไวด้า้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็น

ศลิปะทีน่่านรับผา่นอาณาจักรสโุขทัย มคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 

 
จากนัน้น าทา่นแวะถ่ายรูปกับ ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนา้พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตนิ่าน พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตนิ่าน 

ตัง้อยู่ภายในคุม้ของอดตีเจา้ผูค้รองนครน่าน (หอค า) ที่มีตน้ลลีาวดขีึน้เป็นแถวเรียงราย แผ่ขยายกิง่กา้น โคง้เขา้หากันเป็น
อโุมงค ์

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (6) 
 

 
 

น าท่านน่ังจบิชากาแฟที่ เฮอืนฮงัต่อ กาแฟน่าน ซึง่เป็นรา้นกาแฟที่รวมเอากาแฟจาก

แหล่งปลูกต่างๆของจังหวัดน่านมาไวท้ี่นี่  เป็นรา้นที่มีขนาดใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให ้
ถา่ยรูป,มมุใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้า่นสมัผัสกับบรรยากาศสบายๆ ร่มรืน่ 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร์" เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น ๆ คือ 
โบสถ์และวิหารสรา้งเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไมทั้ ้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดย

ชา่งฝีมอืลา้นนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถงึชวีติและ วัฒนธรรมของยุคสมัย



 

ทีผ่่านมาตามพงศาวดารของเมอืงน่าน ความงามของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร ์

นาคสะดุง้ขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไวก้ลางล าตัวนาค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศลิปกรไดส้ันนิษฐานว่า เป็นพระ
อโุบสถจตรุมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลางประดษิฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หันพระพักตรอ์อก 

ดา้นประตูทัง้สีท่ศิ หันเบือ้งพระปฤษฏางค ์ชนกันประทับ น่ังบนฐานชกุช ีเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัย ผูท้ี่ไปชมความงามของ 

พระอุโบสถนี้ไม่ว่าจะเดนิขึน้บันไดทศิใด จะพบพระพักตรข์องพระพุทธรูปทุกดา้น  ภายในจะมภีาพจติรกรรมฝาผนังชือ่ดัง "ปู่
ม่านย่าม่าน หรอื หนุ่มกระซบิ" ผลงานของหนานบัวผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สายไทลือ้ เป็นภาพชายหญงิคู่หนึง่ก าลังกระซบิอยู ่
และเป็นภาพที่รูจ้ักกันในชือ่ "กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นที่นิยมกันในหมู่นักท่องเที่ยวที่ตอ้งมาถ่ายรูปกับภาพจิตรกรรมฝา
ผนังนี้ 

 

น าทา่นเดนิทางซือ้ของฝาก หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินา่น เพือ่เดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
 

19.10 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ นกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD179 
20.25 เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

13 – 15 เมษายน 2564 10,999 1,500 

 

 
* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ีส้ าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 9 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
เนือ่งจากพเีรยีดเดนิทางเป็นชว่งเทศกาล อาจมสีถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการปิด หรอืไมส่ามารถเขา้ชมได ้

ซึง่อยูน่อกเหนอืการควบคมุ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิง์ด หรอืเปลีย่นแปลงรายการโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกทวัรเ์ป็นหลกั 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม / โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 



 

 น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กก./ทา่น (กรณีเปลีย่นเป็นสายการบนิอืน่ ผูเ้ดนิทางตอ้งซือ้น ้าหนักกระเป๋าใตท้อ้งเครือ่งเอง) 

 คา่รถบัสปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดย
ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ

คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็น

ตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีทีเ่ดนิทางดว้ยสายการบนิอืน่ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน หรือหักค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  



 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  


