


 

วนัแรก ปั้มน ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก – อ ำเภอปัว จงัหวดันำ่น 

 

20.00 น. พรอ้มกัน ณ ป้ัมน ้ำมัน ปตท. วภิำวดขีำออก  

 
21.00 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสู ่อ ำเภอปัว จงัหวดันำ่น เป็นจังหวัดเล็กๆตดิชำยแดน ไทย-ลำว แหล่งท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะเป็นกำร

ท่องเที่ยวทำงศลิปวัฒนธรรม เชน่ โบรำณสถำน วัด พระธำตุ ซึง่เป็นสถำปัตยกรรมแบบไทลื้อ-ลำ้นนำ รวมทัง้ม ีภำพเขยีน

ฝำผนัง และแหล่งท่องเทีย่วทำงธรรมชำต ิ(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยประมำณ 11 ช่ัวโมง) 
 

วนัทีส่อง จงัหวดัน่ำน – ปัว – วดัภูเก็ต – คำเฟ่ กำแฟไทลือ้ – ถนนโคง้เลข 3 ถนนหมำยเลข 1081 – บ่อเกลอืสนิเธำว์

โบรำณ – จุดชมววิ 1715 อุทยำนแหง่ชำตดิอยภูคำ – ปัว 

 

เชำ้ พรอ้มบรกิำรอำหำรเชำ้ SET BOX (1)  
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัภูเก็ต หมำยถงึ วัดบำ้นเก็ตทีอ่ยู่บนภู หรอื ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดทีม่ภีูมทิัศน์และววิทีส่วยงำมมลีำนชม

ววิทีส่ำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุ่งนำแลว้มเีทอืกเขำอทุยำนแห่งชำตดิอยภูคำ ดำ้นล่ำงมแีม่น ้ำไหล
ผ่ำน ทำงวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผ่ำนท่อไหลลงไปใหก้ับฝูงปลำได ้

 

 
 

 

 



 

 
จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ รำ้นกำแฟบำ้นไทลือ้ รำ้นกำแฟชือ่ดังของจังหวัดน่ำน เป็น
สว่นหนึง่ของรำ้น ล ำดวนผำ้ทอ รำ้นขำยผำ้พืน้บำ้นทีม่ขีองทีร่ะลกึและผำ้ทอไทลือ้ 

ผำ้ทอน ้ำไหล ลำยโบรำณต่ำงๆ ส ำหรับโซนรำ้นกำแฟสไตลข์องชมุชนชำวไทลื้อ
ผสมลำ้นนำ ภำยในรำ้นมเีรอืนไมเ้กำ่ทีจ่ัดโชวเ์ครื่องไมเ้ครือ่งมอืเกำ่แกข่องชำวไท
ลื้อมำประดับตกแต่งสวยงำม จะมีมุมน่ังจบิกำแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลังคำจำก 

สำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์ทุ่งนำ สำมำรถเลือกน่ังชลิๆ บรรยำกำศอันเงยีบสงบได ้
ตำมอัธยำศัย 
 

 
 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อ ำเภอบ่อเกลอื โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1081 ชว่งหลักกโิลเมตรที ่38-39 ถนนช่วงนี้จะ
โคง้เป็นเลข 3 เป็นกำรสรำ้งถนนที่ลัดลำะตำมแนวธรรมชำตขิองเสน้ทำงนี้ หนึ่งเสน้ทำงที่สวยงำม และเป็นที่นิยมของ

นักท่องเทีย่วในกำรแวะถ่ำยรูป 
 

 
 
 

 
เดนิทำงถงึ บอ่เกลอืสนิเธำวโ์บรำณ เกลอืภูเขำทีม่เีพยีงแห่งเดยีวในโลก เดมิมี
ชือ่เรยีกว่ำ “เมอืงบ่อ” หมำยถงึ เมอืงทีม่บ่ีอเกลอืสนิเธำวอ์ยู่ในพืน้ที ่เป็นบ่อเกลือ

ทีม่ีอำยุกว่ำ 800 ปี ท่ำนจะไดสั้มผัสวถิีชำวบำ้น ที่ประกอบอำชพีผลติเกลอืภูเขำ
แบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูปจำกเกลือได ้เชน่ ดอกเกลือ 
เกลือแกง เกลือสปำ ยำสีฟันเกลือ เป็นตน้ (หมำยเหตุ : งดสำธิตวิธีท ำเกลือ

ในชว่งเทศกำลเขำ้พรรษำ เนื่องจำกเป็นชว่งฤดูฝนท ำใหไ้ม่สำมำรถตำกเกลอืได)้ 
 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั (2) 



จำกนั้นน ำท่ำนชม จุดชมววิ 1715 จุดแวะพักชมววิที่สูงห่ำงจำกระดับน ้ำทะเล 

1715 เมตร เป็นจุดชมพระอำทิตยข์ ึน้และพระอำทิตย์ตกได ้โดยมีระยะทำงห่ำง
จำกที่ท ำกำรอุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ 8 กิโลเมตร เสน้ทำง ปัว – บ่อเกลือ 
มองเห็นภูเขำสลับซับซอ้น  
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อ ำเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1256 ที่เป็นอีกหนึ่ง
เสน้ทำงที่เรยีกกันว่ำ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึง่อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำตอิันแสนสงบ พรอ้ม

สัมผัสกับธรรมชำติแบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อีกทัง้ยังมีภูเขำและตน้ไมป้ก
คลุมทัง้พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมุมสงู 
 

เย็น บรกิำรอำหำรค ำ่ (3) 
 
ทีพ่กั ชมพูภูคำ รสีอรท์ หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม วดัศรมีงคล (กง๋) – เฮอืนฮงัตอ่ กำแฟน่ำน – พระธำตุแช่แหง้ – วดัศรพีนัตนั – วดัม ิง่เมอืง – ซุม้ ตน้ลลีำวด ี– 

วดัพระธำตุชำ้งค ำ้วรวหิำร – วดัภูมนิทร ์– วดัพระธำตุเขำนอ้ย – ถนนคนเดนิเมอืงนำ่น 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (4) 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ วดัศรมีงคล (กง๋) เป็นวัดเก่ำแก่ทีไ่ดรั้บพระรำชทำนวสิงุคำมสมีำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ี่มีชือ่ที่สุด

ของวัดนี้คอื หลวงปู่กง๋ ภำยในวัดมีสิง่ทีน่่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงทีม่ีภำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลียนแบบกำรวำด
ของหนำนบัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลื้อ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังที่วัดภูมนิทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัดน่ำน
โดยบรเิวณลำนชมวิว ทำงวัดไดจ้ัดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ่้ำยภำพหลำยจุด รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศไทยๆ ให ้

พักผ่อนหย่อนใจ มทีัศนียภำพทีง่ดงำม มองเห็นทุ่งนำเขยีวขจ ีและทวิเขำของดอยภูคำเรยีงรำยสลับซับซอ้น 
 

 
 
 

 



 

น ำท่ำนเขำ้สู ่อ ำเภอเมอืงน่ำน  มีสภำพภูมปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขำ มีภูเขำใน
เขตอ ำเภอบ่อเกลอื เป็นยอดเขำที่สงูที่สดุในจังหวัด คอืมีควำมสงูถงึ 2,079 เมตร 
และมดีอยภูคำในเขตอ ำเภอปัว เป็นยอดเขำทีส่ ำคัญของจังหวัด มีควำมสูง 1,980 

เมตร สว่นพื้นทีร่ำบจะอยู่บรเิวณตอนกลำงของจังหวัด และตำมลุ่มน ้ำต่ำง ๆ แหล่ง
น ้ำทีส่ ำคัญของจังหวัดคอืแม่น ้ำน่ำน ซึง่มตีน้ก ำเนดิทำงตอนเหนือของจังหวัด แลว้
ไหลลงไปยังเขื่อนสิริกติิ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และบรรจบกับแม่น ้ำปิงที่จังหวัด

นครสวรรคเ์ป็นแม่น ้ำเจำ้พระยำ 
 
น ำท่ำนน่ังจบิชำกำแฟที ่เฮอืนฮงัตอ่ กำแฟนำ่น ซึง่เป็นรำ้นกำแฟทีร่วมเอำกำแฟ

จำกแหล่งปลูกต่ำงๆของจังหวัดน่ำนมำไวท้ี่นี่ เป็นรำ้นที่มขีนำดใหญ่บรรยำกำศด ี
มมีุมใหถ่้ำยรูป,มุมใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้่ำนสัมผัสกับบรรยำกำศสบำยๆ ร่มรืน่ 
 

 
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่พระธำตุแช่แหง้ พระอำรำมหลวง พระธำตุประจ ำปีเกดิ ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดมิเป็นวัดรำษฎร ์

ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสัมพันธ ์ระหว่ำงเมืองน่ำนกับเมืองสุโขทัยในอดีต จำก
พงศำวดำรเมอืงน่ำนกล่ำวว่ำ พระยำกำรเมือง เจำ้นครน่ำนไดอ้ัญเชญิพระบรมสำรีรกิธำตุจำก กรุงสุโขทัย (กระดูกขอ้มือ
ขำ้งซำ้ย) มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภูเพยีงแชแ่หง้ 

 



 
 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภู์คำ โดยพญำพันตน้ เจำ้ผูค้รองนคร
น่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนำมผูส้รำ้ง คอืพญำพันตน้ วหิำรของวัดศรพัีนอน้ 
มคีวำมสวยงำมเป็นสง่ำดว้ยสทีองเหลอืงอร่ำม และเป็นอกีวัดทีม่จีติรกรรมปูนป้ันที่

สวยงำม พญำนำคเจ็ดเศียรตัง้เด่นเป็นสง่ำเฝ้ำบันได หนำ้วหิำร และภำยในวหิำร
ช่ำงชำวน่ำน ไดเ้ขยีนภำพลำยเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจำ้และประวัตกิำรก ำเนิด
เมอืงน่ำน มันเป็นภำพเขยีนลำยเสน้ลงสธีรรมชำตสิวยงำมและทรงคุณค่ำอย่ำงยิง่  
 
จำกนั้นน ำท่ ำนแวะถ่ำยรูปกับ ซุ้มต้นลีลำวดีหรือต้นล ั่นทม  บริเวณหนำ้
พพิธิภัณฑแ์ห่งชำตนิ่ำน พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำตนิ่ำน ตัง้อยู่ภำยในคุม้ของอดีต

เจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ที่มีตน้ลีลำวดีขึน้เป็นแถวเรียงรำย แผ่ขยำยกิง่กำ้น 
โคง้เขำ้หำกันเป็นอโุมงค ์

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั (5) 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัม ิง่เมอืง ตัง้อยู่ที่ถนนสรุยิพงศ ์เป็นที่ประดษิฐำนเสำหลักเมืองของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มีเสำ
หลักเมอืงที่เป็นท่อนซุงขนำดใหญ่สองคนโอบ ต่อมำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตัง้ชือ่ว่ำ วัดมิง่เมอืง ตำมชือ่ที่เรยีก
เสำหลักเมืองว่ำ เสำมิ่งเมือง ต่อมำปี 2527 ไดม้ีกำรรื้อถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วมสมัยแบบใน

ปัจจุบัน โดยตกแต่งลำยปูนป้ันที่ผนังดำ้นนอกของพระอุโบสถ มีควำมสวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมือตระกูลช่ำงเชยีง
แสน มีควำมวจิติร งดงำมมำก ภำยในมีภำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถิีชวีติของชำวเมืองน่ำน ฝีมือช่ำงทอ้งถิน่ยุค
ปัจจุบัน และในบรเิวณวัดยังเป็นที่ ประดษิฐำนเสำหลักเมอืง ซึง่อยู่ในศำลำจตุรมุข ดำ้นหนำ้พระอุโบสถ เสำหลักเมืองสูง

ประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตำ กรุณำ 
มุทติำ อเุบกขำ 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระธำตุช้ำงค ำ้วรวหิำร สรำ้งขึน้โดยพญำภูเข่ง เจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำน อำยุมำกกว่ำ 600 ปี 
ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดียช์ำ้งค ้ำ ทรงลังกำ สูง



ตระหง่ำนมรูีปป้ันรูปชำ้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็น

ศลิปะทีน่่ำนรับผ่ำนอำณำจักรสโุขทัย มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลักษณ์ 
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร์" เป็นวัดที่แปลกกว่ำวัดอื่น ๆ คือ โบสถแ์ละวหิำรสรำ้งเป็นอำคำร

หลังเดียวกันประตูไมท้ัง้สีท่ศิ แกะสลักลวดลำยโดยช่ำงฝีมือลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้ฝำผนังยังแสดงถงึชวีติและ 
วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่ำนมำตำมพงศำวดำรของเมืองน่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระอุโบสถทรง
จตุรมุข พระประธำนจตุรพักตร์ นำคสะดุง้ขนำดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไวก้ลำงล ำตัวนำค พระอุโบสถจตุรมุขนี้ก รม

ศลิปกรไดสั้นนิษฐำนว่ำ เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลำงประดษิฐำนพระพุทธรูป
ขนำดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก ดำ้นประตูทัง้สี่ทิศ หันเบื้องพระปฤษฏำงค์ ชนกันประทับ น่ังบนฐำนชุกชี เป็น
พระพุทธรูปปำงมำรวชัิย ผูท้ี่ไปชมควำมงำมของ พระอโุบสถนี้ไม่ว่ำจะเดนิขึน้บันไดทศิใด จะพบพระพักตรข์องพระพุทธรูป

ทุกดำ้น  
 

 
 

ภำยในจะมีภำพจติรกรรมฝำผนังชือ่ดัง "ปู่ม่ำนย่ำม่ำน หรอื หนุ่มกระซบิ" ผลงำน
ของหนำนบัวผัน จิตรกรทอ้งถิ่นเชื้อสำยไทลื้อ เป็นภำพชำยหญิงคู่หนึ่งก ำลัง
กระซบิอยู่ และเป็นภำพทีรู่จ้ักกันในชือ่ "กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นที่นิยมกัน
ในหมู่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งมำถ่ำยรูปกับภำพจติรกรรมฝำผนังนี้ 
 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัพระธำตุเขำนอ้ย องคพ์ระธำตุตัง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย 

ซึง่อยู่ดำ้นตะวันตกของตัวเมอืงน่ำน สรำ้งในสมัยเจำ้ปู่แข็ง เมือ่ปี พ.ศ. 2030 องค์
พระธำตุเป็นเจดียก์อ่อฐิถือปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระ
เกศำธำตุขององคส์มเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไดรั้บกำรบูรณปฏสัิงขรณ์ครัง้ใหญ่

ในสมัยพระเจำ้สุรยิพงศผ์รติเดชฯ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่ำงชำวพม่ำ 
จำกวัดพระธำตุเขำนอ้ย สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่ำน 
ปัจจุบันบรเิวณลำนชมทวิทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดมมงคลนันทบุรศีรีน่ำน 

ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บนฐำนดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศำท ำ
จำกทองค ำหนัก 27 บำท 



 
 

เย็น อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั ณ ถนนคนเดนิเมอืงนำ่น 
 

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู ่ถนนคนเดนิเมอืงนำ่น หรือ ถนนคนเดนิกำดข่วงเมอืงนำ่น เปิดทุกวันศุกร์-อำทติย ์ ตัง้แต่ 17.00 
– 22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหว่ำงลำนขว่งเมอืง หนำ้ศูนยบ์รกิำรนักท่องเที่ยว ไปถงึสำมแยกถนนจัทรประโชต ิ
ใหท้่ำนเลือกซือ้อำหำรมำกมำย มีทัง้อำหำรพื้นเมือง ผักผลไม ้หรือเสือ้ผำ้พื้นเมือง ของฝำกของที่ระลกึแฮนด์เมดต่ำงๆ

จำกจังหวัดน่ำนของไดจ้ำกทีน่ี่ ในรำคำย่อมเยำ อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นตำมอัธยำศัย 
 
ทีพ่กั ชมนำ รสีอรท์ หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่ จงัหวดันำ่น – วดัพระธำตุช่อแฮ จงัหวดัแพร ่– กรุงเทพฯ 

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (6) 

 
จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่จงัหวัดแพร่ เพื่อใหท้่ำนสักกำระขอพร ณ วดัพระธำตุช่อแฮ 
พระอำรำมหลวง วัดศักดิส์ทิธิเ์กำ่แกคู่่บำ้นคู่เมอืงจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธำตุ

ประจ ำปีเกดิของผูท้ี่เกดิปีขำล ส ำหรับชื่อพระธำตุช่อแฮนั้นมีควำมเชือ่ดัง้เดิมว่ำ 
ขนุลัวะอำ้ยกอ้มไดน้ ำผำ้แพรมำถวำยพระพุทธเจำ้ และต่อมำชำวบำ้นไดน้ ำผำ้แพร
ชัน้ดีทอจำกสบิสองปันนำมำผูกบูชำพระธำตุ ค ำว่ำช่อแฮ จงึหมำยถงึ “ช่อแพร” 

น่ันเอง พระธำตุช่อแฮ ซึง่พบว่ำเขยีนเป็นอักษรธรรมว่ำ "ช่อแฮ" และ "ชอ่แร" ซึง่
อำ่นว่ำ "ชอ่แฮ" ทัง้สองอย่ำงนัน้มคีวำมหมำยว่ำ “ธงสำมเหลีย่มท ำดว้ยแพร”  
 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงกลับ กรุงเทพฯ 
 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั (7) 

 
20.30 น. เดนิทำงถงึ ปั๊มน ำ้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิำวด ี(ตรงขำ้ม ม.หอกำรคำ้ไทย) โดยสวัสดภิำพ 
 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 



 ้
 ้  

 ้  ้
  ้  

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

01 – 04 ตุลำคม 2563 4,999 1,500 

10 – 13 ตุลำคม 2563 
(วนัคลำ้ยวนัสวรรคต ร.๙) 

5,599 1,500 

15 – 18 ตุลำคม 2563 5,599 1,500 

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 5,599 1,500 

05 – 08 พฤศจกิำยน 2563 5,599 1,500 

12 – 15 พฤศจกิำยน 2563 5,599 1,500 

19 – 22 พฤศจกิำยน 2563 5,599 1,500 

26 – 29 พฤศจกิำยน 2563 5,599 1,500 

04 – 07 ธนัวำคม 2563 
(วนัพอ่) 

5,999 1,500 

09 – 12 ธนัวำคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

5,999 1,500 

17 – 20 ธนัวำคม 2563 5,999 1,500 

24 – 27 ธนัวำคม 2563 5,999 2,000 

25 – 28 ธนัวำคม 2563 5,999 2,000 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 
(ปีใหม)่ 

6,999 2,000 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 
(ปีใหม)่ 

6,999 2,000 

 
* กรณีพกั 3 ทำ่น/หอ้ง ทำงโรงแรมจะท ำกำรเสรมิเตยีงไดเ้ทำ่น ัน้ * 

 

** รำคำทวัรน์ีส้ ำหรบันกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเทำ่น ัน้ นกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำตมิคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 500 บำท/ทำ่น ** 
 

***คำ่บรกิำรขำ้งตน้ ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่วทำ่นละ 400 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 

 

กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวนข ัน้ต ำ่ 6 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสำรไมค่รบ

ตำมจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 
 

อัตรำค่ำบรกิำรนี้รวม 
 ค่ำรถตู ้VIP ตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำอำหำรตำมทีร่ำยกำรระบุ โดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็น

ส ำคัญ 



 ค่ำโรงแรมที่พักระดับมำตรำฐำนตำมที่รำยกำรระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่ำน หรือ 3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่ำน Triple 

ว่ำง) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คียงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำมเหมำะสม
เดมิโดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคัญ 
 ค่ำจำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 ค่ำประกันอุบัตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภำพกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต ค่ำซักรดี มนิบิำร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่ำอำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร และ ค่ำพำหนะต่ำงๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
  ค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ

อบัุตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรือกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสัิยอื่น 

เป็นตน้ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

  ค่ำทปิไกดน์ ำเทีย่ว ท่ำนละ 400 บำท  

 
เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำค่ำทวัร ์เป็นจ ำนวน 1,500 บำทต่อท่ำน พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่
ส ำรองทีน่ ัง่ 

2. กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิค่ำบรกิำรส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้ือ

ว่ำนักท่องเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

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

 
เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรือเลื่อนกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน

เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจอง
กับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไม่รับยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิค่ำบรกิำรคืน โดยแนบ
หนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรที่
ตอ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิค่ำบรกิำรดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่ำทัวรเ์ต็มจ ำนวน หรอืหักค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทำงตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดินทำง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ้่ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 
โรงแรมทีพั่ก ค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่ว ค่ำบรกิำร หรอืค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่ำทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดินทำงหรือใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่ำบรกิำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ 

และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคัญ 
4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิ

ของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิติ  อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรอืเสยีหำย

ของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเท่ำนัน้  

 


