ั้
เดินทางโดยรถโค้ชปร ับอากาศ2ชน
ว ันที่
1
2
3
4

รายละเอียดท่องเทีย
่ ว
่ ังหว ัดน่าน
พร้อมก ันทีจ
่ ด
ุ น ัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งว ัฒนะ เวลา 18.30น. - ออกเดินทางสูจ
่ ห้ง - สุดกองดี คาเฟ่ – ว ัดพระธาตุเขาน้อย – อุโมงค์ลล
ว ัดพระธาตุแชแ
ี าวดี – ว ัดภูมน
ิ ทร์ - ว ัด
ศรีพ ันต้น – ศาลหล ักเมือง ว ัดมิง่ เมือง - ถนนคนเดินน่าน อาหารเชา้ / เทีย
่ ง /ิ เธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน – จุดชมวิวภูคา1715 บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลือสน
้ – ว ัดภูเก็ต –ว ัดศรีมงคล(ว ัดก๋ง)
ถนนลอยฟ้า1256 – อาเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลือ
อาหารเชา้ / เทีย
่ ง/เย็น
่ แฮ – บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ
น่าน – แพร่ – ว ัดพระธาตุชอ
้
อาหารเชา / เทีย
่ ง/-

ิ ธิเ์ ป็นผูจ
หมายเหตุ: ทางบริษ ัทขอสงวนสท
้ ัดทีน
่ ง่ ั เท่านน
ั้

วันแรก
18.30 น.

จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้ งวัฒนะ – ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่ าน
พร้ อมกันที่จดุ นัดหมาย ปั๊ ม Shell แม็คโครแจ้ งวัฒนะ เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกให้ ทุกท่าน มีการพ่ นยาฆ่ าเชือ้ ในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริ การแจกหน้ ากาก
อนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ท่านละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดน่ าน (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ10ชัว่ โมง) อิสระให้ ทุกท่ านพักผ่ อนบนรถตามอัธยาศัย

วันทีส่ อง

วัดพระธาตุแช่ แห้ ง - สุ ดกองดี คาเฟ่ – วัดพระธาตุเขาน้ อย – อุโมงค์ ลลี าวดี – วัดภูมินทร์ –
วัดศรีพนั ต้ น – ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง - ถนนคนเดินน่ าน
 เช้ า/เที่ยง /-

เช้ า

เดินทางถึง จังหวัดน่ าน แวะจุดพักรถเพือ่ ให้ ท่านได้ ทาธุระส่ วนตัว
 บริการอาหารเช้ า (มือ้ ที่ 1)
นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่ แห้ ง เป็ นพระธาตุประจาคนเกิ ดปี เถาะ (ปี กระต่าย) เป็ นพระธาตุคู่บา้ นคู่เมือง
น่าน เป็ นสถานที่บรรจุพระบรมสารริ กธาตุที่ได้มาจากสมัยสุ โขทัย องค์พระธาตุบุดว้ ยทองเหลื องหมดทั้ง
องค์ เป็ นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมาก มีความเชื่อกันว่าผูท้ ี่ได้มาสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง
จะทาให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ การงานเจริ ญก้าวหน้า อนุ โมทนา จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่
สุ ดกองดีคาเฟ่ เป็ นคาเฟ่ ริ มน้ าน่าน อยูใ่ นตัวเมืองน่านสามารถ จิบชา กาแฟ เติมความหวานได้ นอกจากนี้ ยงั
มีเมนู อาหารก็มีให้เลื อกสรรมากมาย พร้ อมธรรมชาติรอบด้าน ที่สวยงาม อิสระให้ท่านเลื อกซื้ อเครื่ องดื่ ม
หรื อถ่ายรู ปเช็คอินสวยๆตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านสู่ วดั พระธาตุเขาน้ อย แลนด์มาร์ คสาคัญอีกหนึ่ง
แห่ ง ของจัง หวัด น่ า น ตั้ง อยู่ บ นยอดดอยเขาน้อ ยมี อ งค์ พ ระพุ ท ธมหาอุ ต มมงคลนัน ทบุ รี ศ รี เ มื อ งน่ า น
พระพุทธรู ปปางลีลาองค์ใหญ่ต้ งั สง่างามอยูบ่ นยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม

เทีย่ ง

 อาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 2)

บ่ าย

นาท่านเดินทาง อุโมงค์ ลีลาวดี ซุ ้มต้นลีลาวดีหรื อต้นลัน่ ทมอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติน่านที่ข้ ึน
เป็ นแถวเรี ยงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ตน้ ไม้ยงิ่ ใหญ่อลังการ ถือเป็ นแลนด์มาร์ กสาคัญ
ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรู ปสวยๆเช็คอินกัน สามารถเดิ นเพลิ นๆ ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั่ งข้างทาง จากนั้น
เดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็ นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความสวยที่แปลกกว่าวัด
อื่ น ของวัด ภู มิ น ทร์ คื อ เป็ นพระอุ โ บสถและพระวิ ห ารสร้ า งเป็ นอาคารหลัง เดี ย วกัน เป็ นทรงจัตุ ร มุ ข
สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดี ย ์ ไว้ในอาคารเดี ยวกัน ใน
ส่ วนจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหรื อที่เรี ยกกันว่า ฮูปแต้ม ซึ่ งเขียนขึ้นในช่วงที่วดั ภูมินทร์ ได้รับการบูรณะ
ครั้งใหญ่ สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิ เดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) และใช้เวลาซ่ อมนานถึง 7 ปี ภาพ
ปู่ ม่านย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิ บรักบรรลือโลก อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์เมืองน่าน ได้
แต่งคากลอนอันสุ ดแสนโรแมนติกเป็ นภาษาเหนื อเพื่อบรรยายถ้อยคากระซิ บของปู่ ม่านย่าม่าน อิสระให้
ท่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังสี ฝุ่น เล่าเรื่ องชาดก ตานานพื้นบ้าน และความเป็ นอยูข่ องชาวน่านในอดี ต
เสมื อนเป็ นการบันทึกเรื่ องราวของจังหวัดน่ าน ผ่านงานจิ ตรกรรม ลงบนผนังสี ฝุ่น และบริ เวณรอบๆวัด
ภูมินทร์ มีของที่ระลึก ขนมไทย สิ นค้าพื้นบ้านจาหน่ ายมากมาย จากนั้นนาท่านไปสักการะเสริ มความเป็ น
สิ ริมงคลที่ เดินทางสู่ วัดศรี พันต้ น สร้ างโดยพญาพันต้น เจ้าผูค้ รองนครน่ าน แห่ งราชวงศ์ภูคา (ครองนคร
น่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชื่อวัดตรงกับนามผูส้ ร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรี ยกว่า วัดสลีพนั ต้น (คา
ว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์ ) ซึ่ งในอดีตมีตน้ โพธิ์ ใหญ่อยูด่ า้ นทิศเหนื อและทิศใต้ของวัด ปั จจุบนั ถูกโค่นเพื่อตัด
เป็ นถนนแล้ว วัดศรี พนั ต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาเมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวหิ ารที่สวยงาม ตั้งเด่น
เป็ นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็ นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้ นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาค
เจ็ดเศียร เฝ้ าบันได หน้าวิหารวัด สี ทองเหลื องอร่ ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมี
ชีวติ ชีวา ซึ่ งปั้ นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่ อ นายอนุ รักษ์ สมศักดิ์ หรื อ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียน
ภาพลายเส้ นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกาเนิ ด เมืองน่ าน โดยช่ างชาวน่ าน เป็ นภาพ เขี ยน
ลายเส้นลงสี ธรรมชาติสวยงามและทรงคุ ณค่าอย่างยิ่ง เดิ นทางสู่ เสาหลักเมืองน่ าน ณ วัดมิ่งเมือง จุ ดเด่ น
สาคัญของวัดแห่ งนี้ คื อลายปูนปั้ นที่ ผนังด้านนอกอุ โบสถ ออกแบบโดยช่ างฝี มื อจากเชี ยงแสน ประณี ต
งดงามมาก

เย็น

วันสาม

นาทุกท่ านเช็ คอินเข้ าทีพ่ กั สมควรแก่เวลานาทุกท่านเดินทางไปช้อป ไปชิ ม สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ถนน
คนเดินน่ านเมืองเก่ า หน้าวัดภูมินทร์ ตลาดกลางคืนที่น้ ี เปิ ดแค่ 2วัน ศุกร์ -เสาร์ มีของกิ นของอร่ อยพื้นเมือง
จานวนมาก ขอแนะนา คือ ข้าวซอยไก่ และ ขนมจีนน้ าเงี้ ยวจ้า ต้นตาหรับจากที่นี่ เพื่อความสะดวกในการ
เลือกทาน สาหรับมื้อนี้อสิ ระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั : โรงแรมนา้ ทองน่ าน หรือระดับเทียบเท่ากัน
(ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5 วันก่ อนวันเดินทาง)
บ่ อเกลือ – ถนนลอยฟ้า1081 – บ่ อเกลือสิ นเธาว์ – จุดชมวิวบ้ านสะปัน – จุดชมวิวภูคา1715 – ถนนลอยฟ้า1256อาเภอปัว – ร้ านกาแฟบ้ านไทลือ้ – วัดภูเก็ต –วัดศรีมงคล (วัดก๋ ง)
 เช้ า/เที่ยง /เย็น

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 3)
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอบ่ อเกลือ อยูห่ ่ างจากตัวเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตร แต่เนื่ องจากเส้นทางเป็ นหุ บ
เขาสลับทับซ้อนกันหลายลูก อาจใช้เวลาในการเดินทางนานถึง 2ชัว่ โมง ระหว่างทางจะได้พบกับ ถนนลอย
ฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 เส้นทางจากเมืองน่าน มุ่งหน้าสู่ อาเภอบ่อเกลือ ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้
สัมผัสกับความรู ้สึก เหมือนกาลังนัง่ รถอยูบ่ นถนนลอยฟ้ า ที่ถูกล้อมลอบด้วยภูเขา ท่ามกลางป่ าใหญ่ และไอ
หมอก นาท่านไปชม บ่ อเกลือ สิ นเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งไฮไลท์ของอาเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนาม
ว่าเป็ นนาเกลือกลางหุ บเขา ท่านจะได้เห็นกระบวนการทาเกลือของของคนพื้นเมือง สาหรับนักสะสม ที่นี่ก็มี
ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองให้เลือกซื้ อมากมาย จากนั้นไปถ่ายรู ปชิ คๆ เช็คอินที่ จุดชมวิวบ้ านสะปั น อยูห่ ่ างจากบ่อ
เกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร ชุ มชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่ า และขุนเขา มีลาธารไหลผ่านตลอด
สาย ซึ่ งจุดชมวิวจะอยูบ่ ริ เวณหน้าวัดบ้านสะปั น เมื่อมองจากมุมสู ง จะเห็นเป็ นวิวหมู่บา้ น ถูกโอบล้อมด้วย
ทุ่งนา กลางหุ บเขา ทัศนียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก

เทีย่ ง
บ่ าย

 รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 4)
นาท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหนึ่ งเส้นทางที่งดงาม เป็ นเส้นทางจากอาเภอบ่อ
เกลือ สู่ อาเภอปั ว ภาพฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่ งในจุดชมวิวที่ไม่
ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้ ยิง่ ถ้าไปช่วงฤดูฝน หรื อปลายฝนต้นหนาวจะได้เห็นหมอกหนาสวยสุ ด
ตา มุ่งหน้าสู่ อาเภอปั ว เมืองแห่ งทุ่งนากลางหุ บเขา แลนด์มาร์ คที่ตอ้ งมา นาท่ านมาเติ มคาเฟอิ น ถ่ ายรู ป
เช็ ค อิ นที่ ร้ า นกาแฟบ้ า นไทลื้อ ไฮไลท์ที่ พ ลาดไม่ ไ ด้เมื่ อมาถึ ง อาเภอปั ว ดื่ ม กาแฟ แลบรรยากาศนาข้า ว
ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทลื้อดั้งเดิม นาท่านไปเสริ มสิ ริมงคลที่ วัดภูเก็ต วัดตั้งอยูใ่ นหมู่บา้ นเก็ต และอยูบ่ น
บนเนิ นเขา ซึ่ งชาวเหนื อจะเรี ยกเขาว่า “ดอย หรื อ ภู” ส่ งผลให้วดั แห่ งนี้ มีชื่อว่าภูเก็ต โดยตั้งชื่ อตามภูมิที่
ตั้งอยู่ ไฮไลท์ของวัดนี้ อยูท่ ี่ลานของโบสถ์ เมื่อมองออกไป จะเห็นเป็ นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบล้อมโดยทิวเขา
น้อยใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ วัดศรี มงคล (ก๋ ง) เป็ นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้ คือ หลวงปู่ ก๋ ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่ งมีทศั นี ยภาพที่งดงาม มองเห็น
ทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรี ยงรายสลับซับซ้อน โดยบริ เวณลานชมวิว ทางวัดได้จดั ทาเป็ นซุ ้ม
และจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้ านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกั ผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่
น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกร
ชาวน่ านเชื้ อสายไทลื้ อ ซึ่ งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วดั ภูมินทร์ และวัดหนองบัวของจังหวัดน่ าน รวมถึ ง
พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่ งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบ
ไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็ นที่ต้ งั ของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่ อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้าน
มีขา้ วของเครื่ องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มือ้ ที่ 5)
หลังทานอาหารเย็นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั แรม
ทีพ่ กั : อูปแก้ ว รีสอร์ ท ปัว หรือระดับเทียบเท่ากัน
(ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5 วันก่ อนวันเดินทาง)

วันสี่

น่ าน – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – บ้ านเทียนหอม อุตรดิตถ์ - กรุ งเทพฯ
 เช้ า/เทีย่ ง /-

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 6)
น าออกเดิ น ทางจากอ าเภอปั ว มุ่ ง หน้ า สู่
จั ง หวั ด แพร่ ก่ อ นกลั บ น าทุ ก ท่ า นแวะ
สักการะ ไหว้พระ ขอพร ที่ วัดพระธาตุช่อ
แฮ พระธาตุประจาปี ขาล (ปี เสื อ) อีกหนึ่ ง
สถานที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ซึ่ งเป็ นวัดเก่ าแก่ คู่บา้ น
คู่เมื อง ของชาวแพร่ เดิ นขึ้ นบันไดไป จะ
ได้พบกับความงดงามขององค์พระธาตุ สู ง
ถึง 33 เมตร ตั้งประทับตระการตาอยู่กลาง
ฐานบัวคว่า วัดพระธาตุแห่งนี้มีสินค้าพื้นเมืองจาหน่ายมากมาย สาหรับท่านใดที่ตอ้ งการผ้ามัดย้อม ทอสวยๆ
สักผืน พี่สามารถหาซื้ อได้จากที่นี่ ราคาชาวบ้าน คุณภาพส่ งออก
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางกลับ ระหว่างทาง ผ่ านจังหวัดอุตรดิตถ์ นาท่านแวะ บ้ านเทียนหอม พร้อม
รับประทานอาหารกลางวันที่นี่ ที่นี่แนะนาให้ท่านลองชิมขนมเค้กรสส้ม รสอร่ อย สามารถซื้ อกลับไปเป็ น
ของฝากได้ นอกจากขนมทานเล่น ยังมีสินค้าเครื่ องหนังให้ท่านได้เลือกซื้ อตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 7)
จากนั้นเดิ นทางต่อมุ่งหน้าสู่ กรุ งเทพมหานคร ระยะทาง 500 กิ โลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 6ชั่วโมง) เวลา
โดยประมาณ 22.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***********************
หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เป็ นผู้จัดทีน่ ั่งเท่ านั้น โดยจัดสรรที่นั่งตามลาดับการจองพร้ อมชาระเงิน

หมายเหตุ: รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การ
เดินทางช่ วงเทศกาลหรื อวันหยุด ต่ างๆ เป็ นต้ น โดยมิต้อ งแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดยทางผู้จัดจะปรั บเปลี่ยนโดยคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ ของท่านเป็ นหลัก เพือ่ ให้ ท่านท่องเทีย่ วได้ ครบถ้ วนตามโปรแกรม
มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา
 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 ฉี ดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นงั่ แบบเว้นระยะห่าง ใช้ชอ้ นกลาง (Social Distancing)
 ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้ องกันและยับยั้งการแพร่ ระบาดของโควิด-19
 บริ การหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก 2-6
ปี
ไม่เสริมเตียง

พ ักเดีย
่ ว/เดินทาง
คนเดียว เพิม
่

ทีน
่ ง่ ั

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

ไม่มรี าคาเด็ก

เงือ
่ นไขการจอง

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สาเนาบัตรประชาชน ** กรุ ณาส่ งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา หรื อส่ งพร้อมยอดคงเหลือ **
อัตราบริการนีร้ วม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น
 ค่าบริ การคนขับรถ และค่าน้ ามัน
 ค่าที่พกั 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรื อเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ขา้ งต้น
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริ ษทั ฯประกันภัยที่บริ ษทั
ทาไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุ ขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุก
กรณี ต้องมีใบเสร็ จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ามินิบาร์ ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้น
 ค่าใช้จา่ ยและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวติ ส่ วนตัว และประกันสุ ขภาพ
 ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรื ออาหารสาหรับมุสลิม
 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง
มัดจาท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา
หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกการจองหรื อยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดที่ลูกค้าชาระแล้ว และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง(ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ยดึ เงินเต็มจานวน
*กรณี มีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่ามัดจารถ โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่าน
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คาสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือ
 การควบคุมของทางบริ ษทั หรื อค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การ
สู ญหาย ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯนอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯกากับเท่านั้น
 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูต่ ามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ ามันที่ไม่
คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริ การใดบริ การหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่สามารถเรี ยกร้องค่าบริ การคืนได้ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

