
 

  

STN-1 น่าน แพร่ 
(4D2N)   

 



 

  

เดินทางถึง จ.น่าน เยือนดินแดนแห่งขุนเขาแสนโรแมนติก อบอวลด้วยกล่ินอายของศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เหมาะกับใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ในวันหยุดสุดๆ 

กรุงเทพฯ จุดนัดพบ  – น่าน 1 

- - - 

20.00 น. คณะพร้อมกัน 

ณ จุดนัดพบ ป๊ัมน้ำมันเอสโซใ่กล้กับเซ็นทรัลบางนา 
โดยมีทมีงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ จุดนัดพบ   20.30 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ จุดนดัพบ    22.00 น. 
 

รถตู้ปรับอากาศ VIP รถใหม่ สะอาด ปลอดภัย มีเครื่องฟอกอากาศ ติดต้ังระบบGPS 

 20.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.น่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.)  

 
น่าน – วัดมิ่งเมือง เสาพระหลักเมือง - วัดศรีมงคล - กาแฟบ้านไทลื้อ – ตูบนาไทลื้อ - กำแพงเมืองปัว – 

ถนนคนเดินปีว 
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เช้า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาการเดินทาง อิสระรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ จุดพกัรถ 

 

 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุก อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคำ่ตามอัธยาศัย 

พักที่ Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุก อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคำ่ตามอัธยาศัย 

พักที่ Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุก อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคำ่ตามอัธยาศัย 

พักที่ Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเท่า 

 

สักการะเสาพระหลักเมือง  
 

ณ วัดมิ่งเมือง 
ซึ่งได้รับการสถาปนาวัดใหม่ จากเดิมที ่เป็นวัดร้างได้

บูรณะใหม่ในปี พ.ศ. 2527 เน่ืองจากทรุดโทรมเป็นอย่าง

มาก โดยตัวอาคารเป็นฝีมือของช่างพื้นบ้านของเมือง

น่านและงานลวดลายปูนปั ้นจากช่างเชียงแสน ภายในมี

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา

ของเมืองน่านตั้งแต่สมัยพญาภูคาเจ้าเมืองน่านองค์ปฐม 

บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดมิ่งเมือง เป็นที่ตั้งของ

เสาพระหลักเมืองน่าน (เดิมเร ียก เสามิ ่งเม ือง) ซ่ึง

ประดิษฐานอยู ่ในศาลาจตุรมุขสีขาวที่มีลวดลายปูนปั้น

วิจิตรงดงาม มียอดพรหมสี่หน้าเป็นตัวอาคาร เสาหลัก

เมืองมีความสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะ

ลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักสวยงาม 



 

 

  

วัดศรีมงคล ไหว้พระ ชมทุ่งนาเขียวขจีที่บ้านก๋ง วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  
พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมองเห็นทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน 

บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟ มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิวทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้ มและจุดชมวิวให้

ถ่ายภาพหลายจุด บรรยากาศไทยๆให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่าน

เชื้อสายไทลื้อ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสีซ่ึงรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม 

ตูบนาไทลื้อ เป็นทั้งที่พักโดยใช้ชื่อว่า ตูบนาไทลื้อ ส่วนร้านกาแฟ
ตั้งอยู่ติดกับที่พัก ชื่อว่าตูบนากาแฟ  ในบรรยากาศริมทุ่งนา สามารถ

มาพักผ่อนนอนตูบบนไทล้ือ จิบกาแฟริมทุ่งนา  เดินเล่นบนสะพานไม้ไผ่ 

ให้อาหารปลา ทานข้าวแบบขันโตก แต่งตัวไทลื้อถ่ายรูปสุดเก๋ 

กาแฟบ้านไทลื้อ 
  

 

สุดยอดร้านกาแฟวิวทุ่งนาระดับตำนาน 
ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ 

ร้านขายผ้าพื้นบ้าน บรรยากาศสุดฟิน

ริมทุ ่งนาสีเขียวขจี ถึงแม้จะเป็นร้าน

เล็กๆ แต่เมื่อผสมผสานการตกแต่งร้าน

สไตล์ชาวบ้าน บวกกับวิวของทุ่งนาแล้ว

ก็ทำให้ร ้านกาแฟนี ้กลายเป็นร้านสุด

พิเศษสำหรับคนรักธรรมชาติจริง ๆ 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนขู้าวซอยอาหารพื้นมือง(1) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)  
 

เดินทางสู่ วัดภูเก็ต ตามจริงแล้ววัดภูเก็ต ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซ่ึงทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้ง

ชื่อว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภูหรือดอย วัดภูเก็ตเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนา

ที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหน่ึง ด้านล่างวัดมีแม่น้ำไหลผ่าน ภายในวัด

มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวบ้านาเคารพนับถือ 

กำแพงเมืองปัว สัญลักษณ์เมืองเก่ากวา่ 700 ปี ของเวียงวรนคร (เมืองพลัว) กำแพงเมืองเก่าอยู่ใกล้กับวัดพระธาตุเบ็งสกัดเป็นอีกจุดที่เหมาะแก่

การไปถ่ายรูปที่ไม่อยากให้พลาด และอีกหน่ึงไฮไลท์ที่ต้องไปเยือนก็คือ... ถนนคนเดินปีว หรือ “เตียวกาดแลงเมืองปัว” เรียกว่าเป็นสีสันยามเย็นของปัวเลย
ทีเดียว ที่นี่มีทั้งอาหารพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมือง การแสดงมะเก่า (รำวงมะเก่า และ เต้นบาสโลบ) อิสระให้ท่านเดินเล่น พักผ่อน เลือกซ้ือของกินของฝากตามอัธยาศัยไป

กับบรรยากาศสบายๆที่มาพร้อมความสวยงามของวัฒนธรรมไทยล้านนา 

พักที่ ฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า 
ค่ำ... บริการอาหารค่ำ เมนูอาหารเช็ต(2) 

 

วัดภูเก็ต - ถนนลอยฟ้า – หมู่บ้านสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - วัดภูมินทร์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน   3 
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สัมผัสไอหมอกหน้าฝน ”ถนนลอยฟ้า” ตั้งอยู่ที่ 1256 ตำบลภูคา อำเภอปัว เป็นถนนที่สวยที่สุดอีกที่หนึ่งในประเทศไทย ซ่ึงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอัน

แสนสงบ พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มอิ่มตลอดทั้งเส้นทาง นำท่านมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านสะปัน ชุมชนสงบ โอบล้อมด้วยขุนเขา หมู่บ้านน้ีตั้งอยู่ใน
อำเภอบ่อเกลือ เป็นชุมชนเล็กๆแสนสงบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิ วทัศน์ของนาข้าว

เขียวขจีได้อีกด้วย เหมาะอย่างย่ิงสำหรับมาพักผ่อนปล่อยชีวิตให้เดินไปอย่างช้าๆ 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนอูาหารเช็ต(4) 

 



  

 

วัดภูมินทร์ ตำนานภาพ เสียงกระซิบรักบนัลือโลก” 
   

วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” เป็นวัดหลวงตั้งอยู่ในเขตพระนคร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2139 ต่อมาอีกประมาณ 300 ปี มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยเจ้า

อนันตวรฤทธ์ิเดช เมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) ใช้เวลาซ่อมแซมนานถึง 7 ปี ความสวยแปลกของวัดภูมินทร์ ที่เป็นหนึ่งเดียว คือ  เป็นวัดที่สร้างทรง

จัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่  2 ตัว แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัว  ตรงใจกลางพระอุโบสถจัตุรมุข ประดิษฐาน

พระพุทธรูปขนาดใหญ่  4 องค์ หันพรพักตร์ออกด้านประตูทั้งส่ีทิศหันเบื้องปฤษฏาค์ชนกัน ประดับน่ังบนฐานซุกชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย อีกจุดหน่ึงที่น่าใจ

และควรชี้ชวนกันไปชมคือ จิตรกรรมฝาผนังหรือ “ฮูบแต้ม” ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ พุทธชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต 

ตลอดผนังทั้ง 4 ด้าน วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ. 2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) ใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี ถ้า

พิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ เช่น ภาพของ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อใน

สมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้ออย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่น้ีมีความประณีตมาก และได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งาม

เป็นเย่ียมของวัดภูมินทร์ มีการใช้สีแดง ฟ้าดำ น้ำตาลเข้มเป็นปื้นใหญ่ๆคล้ายภาพสมัยใหม่ 

บ่อเกลือโบราณ 

อัศจรรย์เกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก 

แหล่งเกลือสินเธาว์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน อายุเก่าแก่

กว่า 800 ปี ที่ชาวบ้านยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการทำ

เกลือโบราณเอาไว้ด้วยวิธีการ “ต้ม” โดยจะตักน้ำเกลือขึ้น

จากบ่อมาพักไว้ในภาชนะขนาดใหญ่ แล้วต้มในกระทะ

ประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้น้ำค่อยๆระเหยไปจนเกลือตก

ผลึก จากน้ันตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้เหนือกระทะเพื่อให้

สะเด็ดน้ำ จนน้ำในกระทะใกล้แห้งหมด จึงตักน้ำเกลือจาก

บ่อมาใส่ลงไปใหม่ ทำแบบนี้ซ้ำไปมาเรื่อยๆ แต่เนื่องจาก

เป็นเกลือสินเธาว์จึงไม่มีสารไอโอดีนเหมือนกับเกลือสมทุร 

จึงต้องเติมสารไอโอดีนเสียก่อนถึงจะบริโภคได้ดี 



 

  

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)  
 

สโลว์ไลฟ์ชิลๆ เที่ยวน่านแบบเนิบๆ ”ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน” 
ตั้งอยู่ข้างๆวัดภูมินทร์ จุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณส่ีแยกวัดพระธาตุช้างค้ำ บนถนนผากองระหว่าง

ลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที ่ยวไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ  ที่นี่มีของขายที่

น่าสนใจมากมาย ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกที่ทำให้นึกถึงเมืองน่าน เช่นรูปภาพปู่ม่านย่าม่าน (กระ

ซิปรัก), เส้ือยืดลายต่างๆ ของแฮนด์เมดต่างๆรวมไปถึงของอร่อยของเมืองน่านที่น่าลองชิมทั้งน้ัน

เลย นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจาก สถาบันการศึกษาท้องถ่ิน

ต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะของท้องถ่ินให้คงอยู่ 

ซุ้มลีลาวด ี

อีกจุดเช็คอินของน่านที ่ไม่ควรพลาด ซุ้ม

ลีลาวดีนี ้ต ั ้งอยู ่ภายในพิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติน่าน อยู ่ใกล้ๆกับ ข่วงเมืองน่าน

หรือวัดภูมินทร์นั่นเอง ซุ้มลีลาวดีที่ต้นโค้ง

งอเข ้าหากันเหมือนอุโมงค์ดอกไม้ และมี

สนามหญ้ากว้างๆให้เดินเล่น อิสระให้ท่านได้

ถ่ายภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ซุ้มลีลาวดี – วัดศรีพันต้น - จุดชมวิวพระธาตุเขาน้อย – แพร่ – ตลาดสด100ปี - กรุงเทพฯ 4 

B - - 

ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาแห่งความสุข  

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  

ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน   

 พักที่ โรงแรมน้ำทองน่าน หรือเทียบเท่า 
 



 

  
ชมความงามอุโบสถสีทอง... วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้างคือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น 

(คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ ์) ซึ ่งในอดีตมีต้นโพธิ ์ใหญ่อยู ่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ว วัดศรี พันต้นได้รับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงามตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้ นที่สวยงามโดยเฉพาะ

พญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหาร วัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่างชาวน่านชื่อ นาย

อนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการกำเนิดเมืองน่าน โดยช่างชาวน่านเป็นภาพ เขียน

ลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างย่ิง จากน้ันเดินทางสู่ จุดชมวิวพระธาตุเขาน้อย จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งวิวล้านนาตะวันออก 

มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 250 เมตร หน้าวัดเป็นทางขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น เมื่อขึ้นไปยืนบนยอดเขาจะมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองน่านได้อย่างชัดเจน 

สร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ในส่วนขององค์พระธาตุโดยตลอด จนกระทั่งมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุ

ริยพงษ์ผริเดชฯโดยช่างชาวพม่า และได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2523 ด้วยความเป็นวัดที่อยู่บนเขาสูง จุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่ตรงลานปูน 

พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือพระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 ถือเป็นจุดเดียวที่มองเห็นเมืองน่านจากมุมสูง จุดน้ียังแสดงให้

เห็นถึงลักษณะการตั้งเมืองของภาคเหนือที่มักเลือกทำเลที่ตั้งบนที่ราบลุ่มและหุบเขา วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน 

สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง 

เดินทางสู่ จ.แพร่ เมืองล้านนาเก่าแก่ที่มากไปด้วยเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์อันยาว เมื่อเข้ามาถึง
ตัวเมืองแพร่จะได้พบกับบรรยากาศของบ้านเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้าคาเฟ่ที่เรียงรายอยู่ริมถนน อีกทั้งยัง

ได้ตระการตากับวัดวาอารามที่งดงาม ทั้งนี้เมืองแพร่นั้นไม่ขาดในเรื่องของธรรมชาติที่ส วยงามและ

บริสุทธ์ิ ทำให้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคเหนือที่คู่ควรแห่งการแวะเวียนมาเที่ยวสัมผัส  

อิสระช้อปปิ้งและเลือกซ้ือของฝากที่ ตลาดสด100ปี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "กาดห้วยอ้อ" 
เป็นตลาดขายอาหารสด พืชผักผลไม้ กับข้าวพื้นเมือง ขนมหวาน ของกินของฝากอีกมากมาย 

โดยเฉพาะท่านที่ต้องการหาของฝาก ที่นี่เป็นแหล่งรวมของฝากจำพวกใส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกต่างๆ 

หลากหลายเจ้าให้ได้เลือกซ้ือหากัน  

 เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาการเดินทาง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศยั ณ ตลาดสด100ป ี
 

เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุก อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคำ่ตามอัธยาศัย 

พักที่ Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

(ราคาต่อท่าน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 

สูงสุด - ต่ำสุด 

29 ตุลาคม – 01 พฤศจกิายน 2563 4,777 2,500 33℃ - 22℃ 

05 – 08 พฤศจิกายน 2563 5,777 2,500 33℃ - 22℃ 

12 – 15 พฤศจิกายน 2563 5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

19 – 22 พฤศจิกายน 2563 5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

26 – 29 พฤศจิกายน 2563 5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

04 – 07 ธันวาคม 2563 

(วันคล้ายวันเฉลิม ร.9) 

5,777 2,500 31℃ - 20℃ 

05 – 08 ธันวาคม 2563 

(วันคล้ายวันเฉลิม ร.9) 

5,777 2,500 30℃ - 19℃ 

09 – 12 ธันวาคม 2563 

(วันรัฐธรรมนูญ) 

5,777 2,500 30℃ - 19℃ 

10 – 13 ธันวาคม 2563 

(วันรัฐธรรมนูญ) 

5,777 2,500 30℃ - 19℃ 

17 – 20 ธันวาคม 2563 5,777 2,500 29℃ - 16℃ 

24 – 27 ธันวาคม 2563 5,777 2,500 29℃ - 16℃ 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 4 ท่านข้ึนไป 

สมาชิก 7 ท่านข้ึนไปสามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับและไกด์นำเที่ยว 400 บาท /ทริป/ท่าน** 

**ไม่มีราคาเด็ก คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ทุกกรณี** 

 

 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถงึความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก 

 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 

22.00 น. เดินทางกลับถึง จุดนัดพบ ป๊ัมน้ำมันเอสโซใ่กล้กับเซ็นทรัลบางนา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 



  



 

 

 

 

เมื่อท่านจองทัวร์และชำเงินระมัดจำแล้ว หมายถึงทา่นยอมรบัข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจา้หน้าที่ก่อนทำการจอง 

 

เงื่อนไขการชำระเงินและข้อกำหนดในการรับบริการ  

- ชำระเต็มจำนวน หลังการจองภายใน 2 วัน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่น  

ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านทีจ่องทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด 

- มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆแทนบริษัทฯ และไม่รับฝากส่ิงของใดๆ ทั้งส้ิน 

 

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง 

- เมื่อท่านชำระค่าทวัร์กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลง รับทราบยอมรับเง่ือนไขทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทุกกรณี แต่สามารถ 

เปล่ียน ผู้เดินทางได้ โดยแจ้งไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนำเที่ยว หรือ เล่ือน การเดินทางโดยแจ้งไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันนำเที่ยว  

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 

 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือตามมาตรการความปลอดภัย 

- ขออนุญาต รบกวนผู้ร่วมเดินทางสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

- ขออนุญาต ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การข้ึน-ลง รถทุกครั้ง 

- ขออนุญาต งดรับประทานอาหาร - ขนม ทุกชนิดบนรถ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม มินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท ์ค่าอินเตอร์เน็ต  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีน้ำมันทีท่างสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 

- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร ์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

- ชาวต่างชาติต้องชำระพิ่ม 500 บาท/ท่าน 

 


