
 

 

  
  



 

 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินา่น – จงัหวดันา่น – เดอะววิ@กิว่มว่ง – ถนนหมายเลข 3 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– 

บา้นสะปัน – จุดชมววิ 1715 – วดัภูเก็ต 

 

05.30 พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิไกดน์ ำเทีย่วคอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำสะดวกในกำรเช็คอนิ 
 
07.20 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สนามบนินา่น โดยสำยกำรบนิ ไทยสไมล ์(WE) เทีย่วบนิที ่WE156 

 
08.35 เดนิทำงถงึ สนามบนินา่น จังหวัดน่ำน หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงท่องเทีย่วตำมรำยกำรทัวร ์
 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เดอะววิ@กิว่มว่ง เป็นคำเฟ่บนเชงิเขำ ใหท้่ำนไดสั้มผัสกับววิของธรรมชำตขิองเมอืงน่ำนแบบสดุลูกหู
ลูกตำ พรอ้มน่ังจบิเครือ่งดืม่ชลิ ๆ อสิระใหท้่ำนถ่ำยรูปตำมอัธยำสัย 

 

 

 
 
 
 น ำท่ำนถ่ำยรูป ถนนหมายเลข 3 หรอืถนนลอยฟ้ำ ปัว-บ่อเกลอื-สันตสิขุ เป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็นทีน่ยิม

ของนักท่องเทีย่วในกำรแวะถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึ ระหว่ำงกำรเดนิทำงมำท่องเทีย่วจงัหวัดน่ำน 



 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (1) 
 

น ำท่ำนเดนิทำงถงึ บอ่เกลอืสนิเธาวโ์บราณ เกลอืภูเขำทีม่เีพยีงแห่ง
เดียวในโลก เดมิมีชือ่เรยีกว่ำ “เมืองบ่อ” หมำยถงึ เมืองที่มีบ่อเกลือ
สนิเธำวอ์ยู่ในพื้นที่ เป็นบ่อเกลือที่มีอำยุกว่ำ 800 ปี ท่ำนจะไดสั้มผัส

วถิชีำวบำ้น ที่ประกอบอำชพีผลติเกลือภูเขำแบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถ
เลือกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูปจำกเกลอืได ้เช่น ดอกเกลอื เกลอืแกง เก
ลือสปำ ยำสีฟันเกลือ เป็นตน้ (หมำยเหตุ : งดสำธิตวิธีท ำเกลือ

ในชว่งเทศกำลเขำ้พรรษำ เนื่องจำกเป็นชว่งฤดูฝนท ำใหไ้ม่สำมำรถตำกเกลอืได)้  
 
น ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศธรรมชำตทิี่ บา้นสะปัน ตัง้อยู่ในอ ำเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่ำน  ห่ำงจำกบ่อเกลือภูเขำประมำณ  9 

กโิลเมตร  เป็นชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตัง้อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำตขิองขุนเขำ มลี ำธำรไหลผ่ำน และในช่วงหนำ้ฝนฤดูท ำนำ 
ยังสำมำรถชมววิทวิทัศน์ของนำขำ้วเขยีวขจีไดอ้กีดว้ย เรยีกไดว่้ำหำกแวะมำเทีย่วบ่อเกลือภูเขำขับรถเลยไปอกีเพียงไม่กี่
นำทกี็จะถงึหมู่บำ้นสะปัน เหมำะส ำหรับมำพักผ่อน ปล่อยชวีติใหเ้ดนิไปอย่ำงชำ้ ๆ 

 
จำกนัน้น ำท่ำนชม จุดชมววิ 1715 จุดแวะพักชมววิที่สงูห่ำงจำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอำทติยข์ ึน้และ
พระอำทติยต์กได ้โดยมรีะยะทำงห่ำงจำกทีท่ ำกำรอทุยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – บ่อเกลอื มองเห็น

ภูเขำสลับซับซอ้น  
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อ าเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ทีเ่ป็นอกีหนึง่เสน้ทำงที่เรยีกกันว่ำ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึง่อยู่

ท่ำมกลำงธรรมชำตอิันแสนสงบ พรอ้มสัมผัสกับธรรมชำตแิบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อีกทัง้ยังมภีูเขำและตน้ไมป้กคลุม
ทัง้พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมุมสงู 



 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัภูเก็ต หมำยถงึ วัดบำ้นเก็ตทีอ่ยู่บนภู หรอื ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดทีม่ภีูมทิัศน์และววิทีส่วยงำมมลีำนชม
ววิทีส่ำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มีเทอืกเขำอทุยำนแห่งชำตดิอยภูคำ ดำ้นล่ำงมีแม่น ้ำไหล

ผ่ำน ทำงวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผ่ำนท่อไหลลงไปใหก้ับฝูงปลำได ้
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ (2) 
 
ทีพ่กั ฮกั ปัว โฮเทล หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง กาแฟ บา้นไทลือ้ – วดัศรมีงคล (วดักง๋) – คาเฟ่ เฮอืนฮงัตอ่ – พระธาตุแช่แหง้ พระอารามหลวง – วดัศรพีนัตนั 
– ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล ัน่ทม – วดัม ิง่เมอืง – วดัพระธาตุชา้งค า้วรวหิาร – วดัภูมนิทร ์– ถนนคนเดนิเมอืงนา่น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ รำ้นกำแฟชือ่ดังของจังหวัดน่ำน เป็นส่วนหนึ่งของรำ้น ล ำดวนผำ้ทอ รำ้นขำย
ผำ้พืน้บำ้นทีม่ีของที่ระลกึและผำ้ทอไทลื้อ ผำ้ทอน ้ำไหล ลำยโบรำณต่ำงๆ ส ำหรับโซนรำ้นกำแฟสไตลข์องชุมชนชำวไท

ลือ้ผสมลำ้นนำ ภำยในรำ้นมเีรอืนไมเ้กำ่ที่จัดโชวเ์ครื่องไมเ้ครือ่งมอืเก่ำแกข่องชำวไทลื้อมำประดับตกแต่งสวยงำม จะมมีุม
น่ังจบิกำแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลังคำจำก สำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์ทุ่งนำ สำมำรถเลอืกน่ังชลิๆ บรรยำกำศอันเงยีบสงบ
ไดต้ำมอัธยำศัย 

 
น ำท่ำนเขำ้สู ่วดัศรมีงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่ำแก่ที่ไดรั้บพระรำชทำนวสิุงคำมสมีำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ี่มีชือ่ที่สุด
ของวัดนี้คอื หลวงปู่ก๋ง ภำยในวัดมีสิง่ทีน่่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงที่มีภำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลยีนแบบกำรวำด

ของหนำนบัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลื้อ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังที่วัดภูมนิทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัดน่ำน
โดยบรเิวณลำนชมววิ ทำงวัดไดจ้ัดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ่้ำยภำพหลำยจุด รวมถึงรำ้นกำแฟบรรยำกำศไทยๆ ให ้
พักผ่อนหย่อนใจ มทีัศนียภำพทีง่ดงำม มองเห็นทุ่งนำเขยีวขจ ีและทวิเขำของดอยภูคำเรยีงรำยสลับซับซอ้น 

 



 

 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ อ าเภอเมอืงนา่น  มสีภำพภูมปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขำ มภีูเขำในเขตอ ำเภอบ่อเกลือ เป็นยอดเขำทีส่งูทีสุ่ด

ในจังหวัด คือมคีวำมสงูถงึ 2,079 เมตร และมดีอยภูคำในเขตอ ำเภอปัว เป็นยอดเขำทีส่ ำคัญของจังหวัด มคีวำมสงู 1,980 
เมตร สว่นพืน้ทีร่ำบจะอยู่บรเิวณตอนกลำงของจังหวัด และตำมลุ่มน ้ำต่ำง ๆ แหล่งน ้ำทีส่ ำคัญของจังหวัดคอืแม่น ้ำน่ำน ซึง่มี
ตน้ก ำเนิดทำงตอนเหนือของจังหวัด แลว้ไหลลงไปยังเขือ่นสริกิติิ์ในจังหวัดอุตรดิตถ ์และบรรจบกับแม่น ้ำปิงที่จังหวัด

นครสวรรคเ์ป็นแม่น ้ำเจำ้พระยำ 
 
น ำท่ำนน่ังจบิชำกำแฟที ่เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น ซึง่เป็นรำ้นกำแฟทีร่วมเอำกำแฟจำก

แหล่งปลูกต่ำงๆของจังหวัดน่ำนมำไวท้ี่นี่ เป็นรำ้นที่มีขนำดใหญ่บรรยำกำศด ีมีมุมให ้
ถ่ำยรูป,มุมใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้่ำนสัมผัสกับบรรยำกำศสบำยๆ ร่มรืน่ 
 



 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระธาตุแช่แหง้ พระอารามหลวง พระธำตุประจ ำปีเกดิ ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดมิเป็นวัดรำษฎร ์
ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสัมพันธ ์ระหว่ำงเมืองน่ำนกับเมืองสุโขทัยในอดีต จำก
พงศำวดำรเมืองน่ำนกล่ำวว่ำ พระยำกำรเมือง เจำ้นครน่ำนไดอ้ัญเชญิพระบรมสำรีรกิธำตุจำก กรุงสโุขทัย (กระดูกขอ้มือ

ขำ้งซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภูเพยีงแชแ่หง้ 
 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภู์คำ โดยพญำพันตน้ เจำ้ผูค้รองนคร
น่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนำมผูส้รำ้ง คอืพญำพันตน้ วหิำรของวัดศรพัีนอน้ 

มคีวำมสวยงำมเป็นสง่ำดว้ยสทีองเหลืองอร่ำม และเป็นอีกวัดที่มจีติรกรรมปูนป้ันที่
สวยงำม พญำนำคเจ็ดเศียรตัง้เด่นเป็นสง่ำเฝ้ำบันได หนำ้วหิำร และภำยในวหิำร



 

ชำ่งชำวน่ำน ไดเ้ขยีนภำพลำยเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจำ้และประวัตกิำรก ำเนิดเมืองน่ำน มันเป็นภำพเขยีนลำยเสน้ลงสี

ธรรมชำตสิวยงำมและทรงคุณค่ำอย่ำงยิง่  
 

จำกนัน้น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนำ้พพิธิภัณฑแ์ห่งชำตนิ่ำน พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติ
น่ำน ตัง้อยู่ภำยในคุม้ของอดีตเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ทีม่ีตน้ลลีำวดขี ึน้เป็นแถวเรียงรำย แผ่ขยำยกิง่กำ้น โคง้เขำ้หำ

กันเป็นอโุมงค ์
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (4) 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัม ิง่เมอืง ตัง้อยู่ที่ถนนสรุยิพงศ ์เป็นที่ประดษิฐำนเสำหลักเมืองของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มเีสำ
หลักเมอืงทีเ่ป็นท่อนซงุขนำดใหญ่สองคนโอบ ต่อมำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตัง้ชือ่ว่ำ วัดมิง่เมอืง ตำมชือ่ที่เรยีก

เสำหลักเมืองว่ำ เสำมิง่เมือง ต่อมำปี 2527 ไดม้ีกำรรื้อถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วมสมัยแบบใน
ปัจจุบัน โดยตกแต่งลำยปูนป้ันที่ผนังดำ้นนอกของพระอุโบสถ มีควำมสวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมือตระกลูช่ำงเชยีง
แสน มีควำมวจิติร งดงำมมำก ภำยในมีภำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถิีชวีติของชำวเมืองน่ำน ฝีมือช่ำงทอ้งถิน่ยุค

ปัจจุบัน และในบรเิวณวัดยังเป็นที่ ประดษิฐำนเสำหลักเมือง ซึง่อยู่ในศำลำจตุรมุข ดำ้นหนำ้พระอโุบสถ เสำหลักเมอืงสูง
ประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชือ่ เมตตำ กรุณำ 
มุทติำ อเุบกขำ 

 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัพระธาตุช้างค า้วรวหิาร สรำ้งขึน้โดยพญำภูเข่ง เจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำน อำยุมำกกว่ำ 600 ปี 
ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดียช์ำ้งค ้ำ ทรงลังกำ สูง

ตระหง่ำนมีรูปป้ันรูปชำ้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมอืนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็น
ศลิปะทีน่่ำนรับผ่ำนอำณำจักรสโุขทัย มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลักษณ์ 
 

 
 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัภูมนิทร ์เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็นวัดที่

แปลกกว่ำวัดอื่น ๆ คือ โบสถแ์ละวหิำรสรำ้งเป็นอำคำรหลังเดียวกัน
ประตูไมท้ัง้สี่ทศิ แกะสลักลวดลำยโดยช่ำงฝีมือลำ้นนำสวยงำมมำก 
นอกจำกนี้ฝำผนังยังแสดงถงึชวีติและ วัฒนธรรมของยุคสมัยทีผ่่ำนมำ

ตำมพงศำวดำรของเมอืงน่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็น
พระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธำนจตุรพักตร์ นำคสะดุง้ขนำดใหญ่
แห่แหนพระอุโบสถเทนิไวก้ลำงล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรม

ศลิปกรไดสั้นนิษฐำนว่ำ เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศ



 

ไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลำงประดษิฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก ดำ้นประตูทัง้สีท่ ิศ หันเบื้อง
พระปฤษฏำงค ์ชนกันประทับ น่ังบนฐำนชุกช ีเป็นพระพุทธรูปปำงมำรวชัิย ผูท้ี่ไปชมควำมงำมของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่ำจะ
เดนิขึน้บันไดทศิใด จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกดำ้น  ภำยในจะมีภำพจติรกรรมฝำผนังชือ่ดัง "ปู่ม่ำนย่ำม่ำน หรือ 
หนุ่มกระซบิ" ผลงำนของหนำนบัวผัน จติรกรทอ้งถิน่เชือ้สำยไทลื้อ เป็นภำพชำยหญงิคู่หนึ่งก ำลังกระซบิอยู่ และเป็นภำพ
ทีรู่จ้ักกันในชือ่ "กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นทีน่ยิมกันในหมู่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งมำถ่ำยรูปกับภำพจติรกรรมฝำผนังนี้ 
 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิเมอืงนา่น 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงนา่น หรอื ถนนคนเดนิกาดข่วงเมอืงนา่น เปิดทุกวันศุกร-์อำทติย ์ ตัง้แต่ 17.00 
– 22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหว่ำงลำนข่วงเมือง หนำ้ศูนยบ์รกิำรนักท่องเที่ยว ไปถงึสำมแยกถนนจัทรประโชต ิ
ใหท้่ำนเลือกซือ้อำหำรมำกมำย มีทัง้อำหำรพื้นเมือง ผักผลไม ้หรือเสือ้ผำ้พื้นเมือง ของฝำกของที่ระลกึแฮนด์เมดต่ำงๆ

จำกจังหวัดน่ำนของไดจ้ำกทีน่ี่ ในรำคำย่อมเยำ อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นตำมอัธยำศัย 
 
ทีพ่กั น า้ทองนา่น หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม วดัพระธาตุเขานอ้ย – สนามบนินา่น – สนามบนิสุววรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระธาตุเขานอ้ย องคพ์ระธำตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึง่อยู่ดำ้นตะวันตกของตัวเมอืงน่ำน สรำ้ง

ในสมัยเจำ้ปู่แข็ง เมือ่ปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตุเป็นเจดยีก์่ออฐิถือปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระ
เกศำธำตุขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไดรั้บกำรบูรณปฏสัิงขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจำ้สรุยิพงศผ์รติเดชฯ ระหว่ำง
ปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่ำงชำวพม่ำ จำกวัดพระธำตุเขำนอ้ย สำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัวเมอืงน่ำน ปัจจุบัน

บรเิวณลำนชมทิวทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่ำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บนฐำน
ดอกบัวสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนัก 27 บำท 

 

 
 

 ไดเ้วลำอันสมควรน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู ่สนามบนินา่น เพือ่เดนิทำงกลับกรุงเทพฯ 
 
12.40 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสำยกำรบนิ ไทยสไมล ์(WE) เทีย่วบนิที ่WE155 



 

14.00 เดนิทำงถงึ สนำมบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ ... พรอ้มควำมประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 9,999 2,000 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 11,999 2,000 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 9,999 2,000 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 11,999 2,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 11,999 2,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2563 8,999 2,000 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 9,999 2,000 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 11,999 2,000 

01 – 03 มกราคม 2564 
(ปีใหม่) 

12,999 3,000 

08 – 10 มกราคม 2564 9,999 2,000 

15 – 17 มกราคม 2564 9,999 2,000 

20 – 22 มกราคม 2564 8,999 2,000 

22 – 24 มกราคม 2564 9,999 2,000 

29 – 31 มกราคม 2564 9,999 2,000 

05 – 07 กุมภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 

12 – 14 กุมภาพนัธ ์2564 11,999 2,000 

17 – 19 กุมภาพนัธ ์2564 8,999 2,000 

19 – 21 กุมภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 

26 – 28 กุมภาพนัธ ์2564 11,999 2,000 

05 – 07 มนีาคม 2564 9,999 2,000 

12 – 14 มนีาคม 2564 9,999 2,000 



 

19 – 21 มนีาคม 2564 9,999 2,000 

24 – 26 มนีาคม 2564 8,999 2,000 

*คา่ทวัรข์า้งตน้เป็นราคาของต ัว๋เครือ่งบนิเช็คเมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2563* 

ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 
เมือ่ออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาโปรโมช ัน่ 

 

* 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 ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต า่ 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น า้มนัทีไ่มค่งที ่อาจมกีารปรบัราคาคา่โดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิจากราคาที่

ก าหนด 
และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 น ้ำหนักสัมภำระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

 ค่ำตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำร 

 น ้ำหนักกระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กก./ท่ำน (กรณีเปลีย่นเป็นสำยกำรบนิอืน่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งซือ้น ้ำหนักกระเป๋ำใตท้อ้งเครือ่งเอง) 
 ค่ำรถบัสปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำอำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็น

ส ำคัญ 
 ค่ำโรงแรมที่พักระดับมำตรำฐำนตำมที่รำยกำรระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีที่พัก 3 ท่ำน เป็นกำรนอนเตียงเสรมิ 1 ท่ำน) 

ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสมเดมิ

โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคัญ 
 ค่ำจำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
 ค่ำประกันอบัุตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพื่อคุม้ครอง

สขุภำพกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต ค่ำซักรีด มนิิบำรใ์นหอ้ง รวมถงึ

ค่ำอำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร และ ค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
  ค่ำใชจ้่ำยที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ิไดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรือกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสุดวสัิยอื่น 
เป็นตน้ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

 ค่ำสัมภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งกรณีทีเ่ดนิทำงดว้ยสำยกำรบนิอืน่ 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท  

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั  กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรือช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำ

กรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำนักท่องเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 



 

3. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำล
ประกำศในปีนัน้ๆถอืว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของทำงบรษัิท 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งกำรขอยกเลิกกำรเดนิทำง หรือเลื่อนกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจอง
กับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมลล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิค่ำบรกิำรคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรที่
ตอ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิค่ำบรกิำรดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน หรือหักค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่ำทัวร ์50% และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 

โรงแรมทีพั่ก ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่ำทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดินทำงหรือใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ 

และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคญั 
4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิ

ของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิติ  อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสยีหำย

ของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเท่ำนัน้  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


