
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ2ช ัน้  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น  
 

2  วดัพระธาตแุชแ่หง้ - สุดกองด ีคาเฟ่ – วดัพระธาตเุขานอ้ย – อุโมงคล์ลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์- วดั
ศรพีนัตน้ – ศาลหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง - ถนนคนเดนินา่น อาหารเชา้ / เทีย่ง /- 

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

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

 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 
 



                             

 

 
 

18.30 น. พร้อมกนัท่ีจดุนดัหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากาก

อนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท่านละ1ชุด สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ10ชัว่โมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง           วดัพระธาตุแช่แห้ง - สุดกองดี คาเฟ่ – วดัพระธาตุเขาน้อย – อุโมงค์ลลีาวดี – วดัภูมินทร์ –  

                          วดัศรีพนัต้น – ศาลหลกัเมือง วดัมิ่งเมือง - ถนนคนเดินน่าน                                                    เช้า/เที่ยง /- 
 

เช้า เดินทางถึง จังหวดัน่าน แวะจุดพกัรถเพือ่ให้ท่านได้ท าธุระส่วนตัว 
  บริการอาหารเช้า (มือ้ที ่1) 
 น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมือง

น่าน เป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมสารริกธาตุท่ีไดม้าจากสมยัสุโขทยั องค์พระธาตุบุดว้ยทองเหลืองหมดทั้ง
องค ์เป็นศิลปะการก่อสร้างท่ีมีความวจิิตรงดงามมาก มีความเช่ือกนัวา่ผูท่ี้ไดม้าสักการะองคพ์ระธาตุแช่แห้ง 
จะท าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภยัต่างๆ การงานเจริญกา้วหน้า อนุโมทนา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
สุดกองดีคาเฟ่ เป็นคาเฟ่ริมน ้าน่าน อยูใ่นตวัเมืองน่านสามารถ จิบชา กาแฟ เติมความหวานได ้นอกจากน้ียงั
มีเมนูอาหารก็มีให้เลือกสรรมากมาย พร้อมธรรมชาติรอบดา้น ท่ีสวยงาม อิสระให้ท่านเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
หรือถ่ายรูปเช็คอินสวยๆตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านสู่วดัพระธาตุเขาน้อย แลนดม์าร์คส าคญัอีกหน่ึง
แห่งของจังหวดัน่าน ตั้ งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองค์พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน 
พระพุทธรูปปางลีลาองคใ์หญ่ตั้งสง่างามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยสดงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  

 

 

 
 

 

 

 

 

วนัแรก              จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวฒันะ –  ออกเดินทางสู่จังหวดัน่าน 



                             

 

 

 

 

 

บ่าย  น าท่านเดินทาง อุโมงค์ลีลาวดี ซุ้มตน้ลีลาวดีหรือตน้ลัน่ทมอยูบ่ริเวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑ์แห่งชาติน่านท่ีข้ึน
เป็นแถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่อลงัการ ถือเป็นแลนด์มาร์กส าคญั  
ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกนั สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทศัน์ตลอดสองฝ่ังขา้งทาง จากนั้น
เดินทางสู่ วดัภูมินทร์ เดิมช่ือ วดัพรหมมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ มีอายุกวา่ 400 ปี ความสวยท่ีแปลกกวา่วดั
อ่ืนของวดัภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข 
สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะ ท่ีรวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย ์ไวใ้นอาคารเดียวกนั ใน
ส่วนจิตรกรรมฝาผนงัภายในวหิารหรือท่ีเรียกกนัวา่ ฮูปแตม้ ซ่ึงเขียนข้ึนในช่วงท่ีวดัภูมินทร์ไดรั้บการบูรณะ
คร้ังใหญ่ สมยัเจา้อนนัตวรฤทธิเดช เม่ือ พ.ศ.2410 (ปลายสมยัรัชกาลท่ี 4) และใชเ้วลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพ
ปู่ ม่านยา่ม่าน ท่ีไดรั้บฉายาวา่ ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารยส์มเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์เมืองน่าน ได้
แต่งค ากลอนอนัสุดแสนโรแมนติกเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถอ้ยค ากระซิบของปู่ ม่านย่าม่าน อิสระให้
ท่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัสีฝุ่ น เล่าเร่ืองชาดก ต านานพื้นบา้น และความเป็นอยูข่องชาวน่านในอดีต 
เสมือนเป็นการบนัทึกเร่ืองราวของจงัหวดัน่าน ผ่านงานจิตรกรรม ลงบนผนังสีฝุ่ น และบริเวณรอบๆวดั
ภูมินทร์ มีของท่ีระลึก ขนมไทย สินคา้พื้นบา้นจ าหน่ายมากมาย จากนั้นน าท่านไปสักการะเสริมความเป็น
สิริมงคลท่ี เดินทางสู่ วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภู์คา (ครองนคร
น่าน ระหวา่ง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ช่ือวดัตรงกบันามผูส้ร้าง คือพญาพนัตน้ บางสมยัเรียกวา่ วดัสลีพนัตน้ (ค า
วา่ สลี หมายถึง ตน้โพธ์ิ) ซ่ึงในอดีตมีตน้โพธ์ิใหญ่อยูด่า้นทิศเหนือและทิศใตข้องวดั ปัจจุบนัถูกโค่นเพื่อตดั
เป็นถนนแลว้ วดัศรีพนัตน้ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2505 ภายในวดัมีวหิารท่ีสวยงาม ตั้งเด่น
เป็นสง่ามีสีทองระยบิระยบั เป็นอีกวดัหน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาค
เจ็ดเศียร เฝ้าบนัได หน้าวิหารวดั สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมี
ชีวติชีวา ซ่ึงป้ันแต่งโดยช่าง ชาวน่านช่ือ นายอนุรักษ ์สมศกัด์ิ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารไดมี้การเขียน
ภาพลายเส้นประวติัของพระพุทธเจา้ และประวติั การก าเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียน
ลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง เดินทางสู่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่น
ส าคญัของวดัแห่งน้ี คือลายปูนป้ันท่ีผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต 
งดงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  น าทุกท่านเช็คอนิเข้าทีพ่กั สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางไปชอ้ป ไปชิม สัมผสัวฒันธรรมพื้นเมือง ถนน
คนเดินน่านเมืองเก่า หนา้วดัภูมินทร์ ตลาดกลางคืนท่ีน้ี เปิดแค่ 2วนั ศุกร์-เสาร์ มีของกินของอร่อยพื้นเมือง
จ านวนมาก ขอแนะน า คือ ขา้วซอยไก่ และ ขนมจีนน ้ าเง้ียวจา้ ตน้ต าหรับจากท่ีน่ี เพื่อความสะดวกในการ
เลือกทาน ส าหรับม้ือน้ีอสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  
ทีพ่กั:  โรงแรมน า้ทองน่าน หรือระดับเทียบเท่ากัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวันเดินทาง) 

วนัสาม          บ่อเกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลอืสินเธาว์ – จุดชมววิบ้านสะปัน – จุดชมววิภูคา1715 – ถนนลอยฟ้า1256- 

                      อ าเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ – วดัภูเกต็ –วดัศรีมงคล (วดัก๋ง) 

                                                                                                                                                                        เช้า/เที่ยง /เยน็ 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอบ่อเกลอื อยูห่่างจากตวัเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตร แต่เน่ืองจากเส้นทางเป็นหุบ
เขาสลบัทบัซอ้นกนัหลายลูก อาจใชเ้วลาในการเดินทางนานถึง 2ชัว่โมง ระหวา่งทางจะไดพ้บกบั ถนนลอย
ฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 เส้นทางจากเมืองน่าน มุ่งหนา้สู่อ าเภอบ่อเกลือ ระหวา่งการเดินทาง ท่านจะได้
สัมผสักบัความรู้สึก เหมือนก าลงันัง่รถอยูบ่นถนนลอยฟ้า ท่ีถูกลอ้มลอบดว้ยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอ
หมอก น าท่านไปชม บ่อเกลอื สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์องอ าเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนาม
วา่เป็นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลือของของคนพื้นเมือง ส าหรับนกัสะสม ท่ีน่ีก็มี
ผลิตภณัฑ์พื้นเมืองให้เลือกซ้ือมากมาย จากนั้นไปถ่ายรูปชิคๆ เช็คอินท่ี จุดชมวิวบ้านสะปัน อยูห่่างจากบ่อ
เกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่า และขุนเขา มีล าธารไหลผา่นตลอด
สาย ซ่ึงจุดชมวิวจะอยูบ่ริเวณหน้าวดับา้นสะปัน เม่ือมองจากมุมสูง จะเห็นเป็นวิวหมู่บา้น ถูกโอบลอ้มดว้ย
ทุ่งนา กลางหุบเขา ทศันียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก 
 
 
 



                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  
บ่าย น าท่านผา่นชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหน่ึงเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอ าเภอบ่อ

เกลือ สู่อ าเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหวา่งทางแวะชมววิสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หน่ึงในจุดชมวิวท่ีไม่
ควรพลาดเม่ือเดินทางผา่นถนนสายน้ี ยิง่ถา้ไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนาสวยสุด
ตา มุ่งหน้าสู่ อ าเภอปัว เมืองแห่งทุ่งนากลางหุบเขา แลนด์มาร์คท่ีตอ้งมา น าท่านมาเติมคาเฟอิน ถ่ายรูป
เช็คอินท่ี ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได้เม่ือมาถึงอ าเภอปัว ด่ืมกาแฟ แลบรรยากาศนาข้าว 
ผสมผสานกบัวฒันธรรมไทล้ือดั้งเดิม น าท่านไปเสริมสิริมงคลท่ี วดัภูเกต็ วดัตั้งอยูใ่นหมู่บา้นเก็ต และอยูบ่น
บนเนินเขา ซ่ึงชาวเหนือจะเรียกเขาว่า “ดอย หรือ ภู” ส่งผลให้วดัแห่งน้ีมีช่ือว่าภูเก็ต โดยตั้งช่ือตามภูมิท่ี
ตั้งอยู ่ไฮไลทข์องวดัน้ีอยูท่ี่ลานของโบสถ์ เม่ือมองออกไป จะเห็นเป็นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบลอ้มโดยทิวเขา
นอ้ยใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวดัเก่าแก่ท่ีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2395 พระสงฆท่ี์มีช่ือท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ ก๋ง ดา้นหลงัวดัมีลานชมวิว ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็น
ทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลบัซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุ้ม
และจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกัผ่อนหย่อนใจ ภายในวดัมีส่ิงท่ี
น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกร
ชาวน่านเช้ือสายไทล้ือ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัภูมินทร์และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน รวมถึง
พิพิธภณัฑม์งคลธรรมรังสี ซ่ึงรวมรวมของโบราณต่างให้ไดช้ม บรรยากาศโดยรอบของวดั เนน้ตกแต่งแบบ
ไทยลา้นนา อนุรักษข์องเก่าแก่ในอดีต ดา้นหนา้ยงัเป็นท่ีตั้งของกระท่อมไมไ้ผ ่ช่ือวา่เฮือนมะเก่า ภายในบา้น
มีขา้วของเคร่ืองใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที ่5)  
 หลงัทานอาหารเยน็น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: อูปแก้ว รีสอร์ท ปัว หรือระดับเทียบเท่ากัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวันเดินทาง) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าออกเดินทางจากอ าเภอปัว มุ่งหน้าสู่
จังหวัดแพร่ ก่อนกลับน าทุกท่านแวะ
สักการะ ไหวพ้ระ ขอพร ท่ี วัดพระธาตุช่อ
แฮ พระธาตุประจ าปีขาล (ปีเสือ) อีกหน่ึง
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ คู่บา้น 
คู่เมือง ของชาวแพร่ เดินข้ึนบนัไดไป จะ
ไดพ้บกบัความงดงามขององคพ์ระธาตุ สูง
ถึง 33 เมตร ตั้งประทบัตระการตาอยู่กลาง
ฐานบวัคว  ่า วดัพระธาตุแห่งน้ีมีสินคา้พื้นเมืองจ าหน่ายมากมาย ส าหรับท่านใดท่ีตอ้งการผา้มดัยอ้ม ทอสวยๆ
สักผนื พี่สามารถหาซ้ือไดจ้ากท่ีน่ี ราคาชาวบา้น คุณภาพส่งออก  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบั ระหว่างทาง ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ น าท่านแวะ บ้านเทียนหอม พร้อม
รับประทานอาหารกลางวนัท่ีน่ี ท่ีน่ีแนะน าให้ท่านลองชิมขนมเคก้รสส้ม รสอร่อย สามารถซ้ือกลบัไปเป็น
ของฝากได ้นอกจากขนมทานเล่น ยงัมีสินคา้เคร่ืองหนงัใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั  

 
 

วนัส่ี                    น่าน – แพร่ – วดัพระธาตุช่อแฮ – บ้านเทยีนหอม อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ 

                                                                                                                                                                          เช้า/เทีย่ง /- 



                             

 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 500 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 6ชั่วโมง) เวลา

โดยประมาณ 22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
  

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

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเป็นผู้จัดทีน่ั่งเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่น่ังตามล าดับการจองพร้อมช าระเงิน 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การ
เดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพือ่ให้ท่านท่องเทีย่วได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
 
มาตรการดูแลป้องกนัการติดเช้ือโควดิ-19 ของเรา 
 ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพน่ฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 โตะ๊อาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 บริการหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 
ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

อตัราบริการนีร้วม 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ 2ชั้น 
 ค่าบริการคนขบัรถ และค่าน ้ามนั 
 ค่าท่ีพกั 2คืน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่า 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทั

ท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุก
กรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวรัิติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 

ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

30ตลุาคม-2พฤศจกิายน 63 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 

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 



                             

 

เงื่อนไขการจอง 
มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า 
หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เงื่อนไขการยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บ 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระแลว้ และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ ารถ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่าน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 
 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ

สูญหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ ามนัท่ีไม่

คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 


