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มาตราการดแูลป้องกนั การตดิเชือ้โควดิ-19  

- ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทกุครัง้ 

- โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจ ารถบสั ตลอดการเดนิทาง  

- จัดผังทีน่ั่ง ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

 

วนัที ่1  กรงุเทพฯ (-/-/-)  

20.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ปัม้ปตท. กม.25 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. (google 

map : https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยัแบบผา้ บรกิารจดุเช็ค

อณุหภมูริา่งกายกอ่นการเดนิทาง และมคัคเุทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั 

COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง (พน่ฆา่เชือ้ยานพาหนะ และตรวจเช็คอณุหภมูพินกังานคบ

ขบัรถกอ่นการเดนิทาง)  

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลา หาก

ทา่นมาไมท่นั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

วนัที ่2  อ าเภอเมอืงนา่น - วดัภมูนิทร ์– พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น – วดัพระธาตชุา้งค า้วรวหิาร – วดัศรี

พนัตน้ – วดัมิง่เมอืง – เสาหลกัเมอืง – รา้นของหวานป้านิม่ – ถนนคนเดนิ (B/L/-) 

08.00 – 09.30น.      แวะจดุพักรถ เพือ่ใหท้า่นไดท้ าธรุะสว่นตวั และรับประทานอาหารเชา้แบบ set box(1) 

10.00น.  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัภมูนิทร ์เดมิมชีือ่วา่ “วัดพรหมมนิทร”์ จดุเดน่ของวดันีค้อื "พระอโุบสถ

จตรุมขุ” สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะ ทีร่วมเอาโบสถ ์วหิาร และเจดยี ์ไวใ้น

อาคารเดยีวกนั ในลักษณะการจ าลองแผนภมูจัิกรวาลตามความเชือ่แหง่พทุธศาสนา โดยมพีระ

ประธานจตรุทศิปางมารวชิยั 4 องค ์หันหนา้ออกสูป่ระตทูัง้ 4 ทศิ ประดษิฐฐ์านอยูภ่ายใน มเีรือ่งเลา่

กนัวา่ หากใครจะไปกราบขอพรพระจตรุทศิ ใหพ้ยายามสงัเกตหนา้องคพ์ระ 1 ในทัง้สีท่ศิ ซึง่จะมี

อยูเ่พยีงทศิเดยีวเทา่นัน้ ทีห่นา้องคพ์ระประธานจะมลีกัษณะยิม้แยม้มากกวา่ทัง้ 3 ทศิทีเ่หลอื ก็ให ้

กราบขอพรยงัทศินัน้แลว้จะไดส้มปรารถนาตามทีต่ัง้ใจ ภาพจติกรรมฝาผนังทีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษใน

วัดภมูนิทรแ์หง่นีก้็คอื ภาพ “กระซบิบนัลอืโลก” หรอืภาพ “ปู่ มา่น ยา่มา่น” ซึง่เป็นค าเรยีกชาย

ผูห้ญงิชาวไทลือ้สมยัโบราณ ในลักษณะกระซบิสนทนากนั 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


 

 

 

 

11.00 จากนัน้ น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น เดมิเป็นทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครน่าน 

เรยีกวา่ "หอค า" ภายในจัดแสดงศลิปะโบราณวตัถตุา่งๆ ประวตัศิาสตร ์และชวีติความเป็นอยูข่อง

ชาวพืน้เมอืงภาคเหนอื และชาวเขาเผา่ตา่งๆ สิง่ส าคญัทีส่ดุคอื "งาชา้งด า" ซึง่ไมท่ราบประวตัคิวาม

เป็นมา สนันษิฐานวา่ เป็นงาขา้งซา้ย มสีนี ้าตาลเขม้ไปทางด า งาชา้งด านี ้ถอืเป็นของคูบ่า้นคูเ่มอืง

ของจังหวดัน่าน ดา้นหนา้พพิธิภณัฑ ์มซีุม้ตน้ลลีาวดทีีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผข่ยายกิง่กา้นโคง้ โนม้

เอยีงเขา้หากนักลายเป็นอโุมงคต์น้ไมย้ ิง่ใหญส่วยงาม เรยีกไดว้า่เป็นซกิเนอเจอรอ์กี 1 จดุของ 

จังหวดัน่าน 



 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง บรกิารอาหารเหนอื เชน่เมนูแกงฮงัเล น ้าพรกิ

หนุ่ม เป็นตน้  

13.30 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตชุา้งค า้วรวหิาร เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตไุวภ้ายใน 

นับเป็น ปชูนยีสถานส าคญั เป็นเจดยีท์ีไ่ดรั้บอทิธพิลทางดา้นศลิปะสโุขทัย ภายในวดัประดษิฐาน 

เจดยีช์า้งค ้า ซึง่เป็นศลิปสมยัสโุขทัย อายปุระมาณพทุธศตวรรษที ่20 รอบเจดยีม์รีปูปัน้ชา้งปนูปัน้

เพยีงครึง่ตวั 



 

 

 

 

14.30  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัศรพีนัตน้ ตัง้อยูท่ี ่ถนนเจา้ฟ้า ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จังหวดัน่าน 

ดา้นทศิตะวันตกเฉียงใต ้ของเขตเทศบาลเมอืงน่าน สรา้งโดยพญาพันตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แหง่

ราชวงศภ์คูาภายในวดัมวีหิารทีส่วยงาม ตัง้เดน่เป็นสงา่มสีทีองระยบิระยบั เป็นอกีวดัหนึง่ในจังหวัด

น่านทีม่จีติรกรรมปนูปัน้ทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศยีร เฝ้าบนัได หนา้วหิารวัด สี

ทองเหลอืงอรา่มสวยงามตระการตา มคีวามสวยงามมาก  ดอูอ่นโยนมชีวีติชวีา ซึง่ปัน้แตง่โดยชา่ง 

ชาวน่านชือ่ นายอนุรักษ์ สมศักดิ ์หรอื "สลา่รง" และภายในวหิารไดม้กีารเขยีนภาพลายเสน้ประวตั ิ

ของพระพทุธเจา้ และประวตั ิการก าเนดิ เมอืงน่าน โดยชา่งชาวน่าน เป็นภาพ เขยีนลายเสน้ลงสี

ธรรมชาตสิวยงามและทรงคณุคา่อยา่งยิง่ 

15.30  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยูท่ีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐานเสาหลกัเมอืงของจงัหวดั

นา่น ประวัตขิองวัดมิง่เมอืง คอื เดมิเป็นวดัรา้ง มเีสาหลกัเมอืงทีเ่ป็นทอ่นซงุขนาดใหญส่องคนโอบ 

พบทีซ่ากวหิาร ในราวปี 2400 เจา้อนันตวรฤทธเิดช เจา้ครองนครน่านสถาปนาวดั ใหม ่ตัง้ชือ่วา่ วดั



 

 

 

มิง่เมอืง ตามชือ่ทีเ่รยีกเสาหลักเมอืงวา่ เสามิง่เมอืง ตอ่มาปี 2527ไดม้กีารรือ้ถอนและสรา้งอโุบสถ

หลังใหมเ่ป็น แบบลา้นนารว่มสมยัแบบในปัจจบุนั 

 

16.30 น าทา่นทานขนมหวาน ณ รา้นของหวานป้านิม่ รา้นทีต่อ้งหา้มพลาด ในการมาน่าน โดยเฉพาะบวั

ลอยไขห่วาน 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้เครือ่งดืม่หรอืของหวาน ฟร ี1 อยา่ง  

ค ่า เทีย่วชม ถนนคนเดนิเมอืงน่าน ถนนแหง่นีต้ัง้อยูข่า้งๆ วดัภมูนิทร ์จดุเริม่ตน้จะอยูบ่รเิวณสีแ่ยกวัด

พระธาตชุา้งค ้า บนถนนผากอง ระหวา่งลานขว่งเมอืง หนา้ศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว ไปถงึสามแยก

ถนนจัทรประโชต ิ(เปิดใหบ้รกิารเฉพาะวันศกุร ์– อาทติย ์เทา่นัน้) 

   อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว  

ทีพ่ัก    พักโรงแรมบา้นน่าน/โรงแรมเวยีงแกว้ หรอืเทยีบเทา่ (1) 

 

วนัที ่3  อ าเภอเมอืงนา่น – อ าเภอปวั – อทุยานแหง่ดอยภคูา - บอ่เกลอืสนิเธาว ์ - รา้นล าดวนผา้ทอ  - รา้น

กาแฟบา้นไทลือ้  - วดัภเูก็ต (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.30 น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอปัว โดยจะมกีารเปลีย่นเป็นรถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ ัง่ เพือ่ความ

สะดวกและคลอ่งตวัในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

09.30 น าทา่นเดนิทางสู ่ดอยภคูา เป็นป่าทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ทีม่ทีัง้พชืพรรณและสตัวป่์าทีม่ี

ความส าคญัตอ่ระบบนเิวศน ์รวมทัง้เป็นแหลง่ก าเนดิของแมน่ ้าหลายสาย เชน่ แมน่ ้าน่าน ล าน ้าปัว 

ล าน ้าวา้ ทีค่อยหลอ่เลีย้งชวีติของชาวจังหวดัน่าน และยงัมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์กลา่วคอื



 

 

 

เป็นทีเ่ชือ่กนัวา่เทอืกเขาดอยภคูาเป็นเมอืงเกา่ของบรรพบรุษุของคนเมอืงน่าน แวะสกัการะ ศาล

เจา้พอ่ภคูา บรเิวณนีย้งัม ีตน้ภคูา Bretschneidera Sinensi พันธุไ์มท้ีไ่ดช้ ือ่วา่หายากทีส่ดุในโลก

ชนดิหนึง่ เคยพบในมณฑลยนูนานของจนี กอ่นจะสญูพนัธุไ์ป และมกีารคน้พบอกีครัง้ในประเทศ

ไทยทีด่อยภคูา จังหวดัน่าน พันธุไ์มช้นดินีจ้งึหลงเหลอือยูใ่นโลกเพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ทีป่ระเทศ

ไทยในรอบหนึง่ปี ชมพภูคูาจะออกดอกสชีมพเูป็นชอ่สวย สดใสเฉพาะในชว่งเดอืนกมุภาพันธ์

เทา่นัน้ซึง่เป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ นอกจากนี้ีบ้นดอยภคูายงัมทีวิทศันแ์ละธรรมชาตทิีส่วยงามหลาย

แหง่ 

 

10:30 น. น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั บอ่เกลอืสนิเธาว ์ มชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเกลอืบนภเูขาทีไ่มม่ทีีใ่ด

เหมอืน เกลอืสนิเธาวเ์พือ่บรโิภคและจ าหน่ายเป็นรายไดอ้กีทางหนึง่ บอ่เกลอืนีม้มีาแตโ่บราณและ

น าไปจ าหน่ายยงักรงุสโุขทัย เชยีงใหม ่เชยีงตงุ หลวงพระบาง รวมถงึสบิสองปันนาจนีตอนใต ้

ปัจจบุนัการจะน าเกลอืจากบอ่  ขึน้มาตม้ท าเกลอืใชว่า่จะกระท ากนัไดง้า่ยๆ ชาวบา้นจะตอ้งท าพธิี

เลีย้งผเีมอืงและเจา้รักษาบอ่เกลอืคอื เจา้ซางค า กนักอ่น โดยจะท าทกุปีในวันแรม 8 ค ่าเดอืน 5 



 

 

 

หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัวา่ "งานแกม้" ในสมยักอ่นเคยท ากนัถงึ 7 วัน แตปั่จจบุนัลดลงมา เหลอื

เพยีง 3 วัน เทา่นัน้ 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ รา้นอาหาร 

13.00 น.  น าทา่นเดนิทางไปยงั รา้นล าดวนผา้ทอ  รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหล ลาย

โบราณ ชือ่ดังแหง่ปัว  อ าเภอปัวถอืวา่เป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทลือ้อยูม่ากทีส่ดุชาวไทลือ้มปีระเพณีและ

วัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ เรือ่งการแตง่กายแบบพืน้บา้น ไดแ้กผ่า้ทอไทลือ้  

นับวา่เป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของอ าเภอนี ้ผา้ทอสว่นใหญเ่มือ่ทอมาแลว้ก็มกีารจ าหน่ายเป็น

ผลติภณัฑช์มุชน ภายในม ีรา้นกาแฟบา้นไทลือ้ เป็นอกีหนึง่รา้น เก ๋ไก ๋ ตดิรมินาขา้วแฝงไปดว้ย

บรรยากาศแบบไทลือ้ดัง้เดมิ ใหท้า่นอสิระในการเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ และถา่ยภาพ เลอืกซือ้ของฝาก

ไดต้ามอทัธยาศัย 



 

 

 

 

15.00  น าทา่นเดนิทางสู ่ เป็นวดัทีอ่ยูใ่น อ.ปัว จ.น่านวดัแหง่นี ้เป็นวัดทีม่วีวิทวิทศันส์วย เนือ่งจากตัง้อยู่

บนเนนิเขาจงึเห็นววิในมมุสงู เห็นววิไดก้วา้ง ลานชมววิของวัดจะเห็นทุง่นา รา้นตบูนาไทลือ้ รา้น

กาแฟชือ่ดังของอ าเภอปัว และล าธารอยูด่า้นลา่ง  สว่นดา้นหลังเป็น อทุยานดอยภคูา ในตอนเชา้

วัดนีเ้ป็นจดุชมววิพระอาทติยข์ึน้ มอีโุบสถทรงลา้นนาประยกุต ์จติรกรรม ฝาผนังสามมติ ิเป็นที่

ประดษิฐาน “หลวงพอ่แสนปัว หรอื หลวงพอ่พทุธเมตตา” ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิ

ตะวันออก บรเิวณวดัมตีน้ดกิเดยีม ตน้ไมห้ายาก และเป็นตน้ไมแ้ปลก เมือ่มคีนมาสมัผัสทีล่ าตน้ ใบ

ทีบ่รเิวณยอดจะสัน่ไหว คลา้ยกบัมลีมพัดผา่น เป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่ว 



 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น(5) ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่ัก  พักโรงแรมปัวเดอววิ บตูคิ รสีอรท์/ฮกัปัว โฮเทล หรอืเทยีบเทา่ (2) 

 

วนัที ่4  วดัศรมีงคล – วดัพระธาตแุชแ่หง้ – จงัหวดัแพร ่- วดัพระธาตสุโุทนมงคลครี ี– ของฝากอ.เดน่ชยั – 

กรงุเทพฯ             (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00    น าทา่นเดนิทางสู ่วดัศรมีงคล (กง๋) ตัง้อยูท่ีต่ าบลยม อ าเภอทา่วังผา จังหวดัน่าน  เป็นวัดเกา่แก่ที่

ไดรั้บพระราชทานวสิงุคามสมีาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุของวัดนีค้อื หลวงปู่ กง๋  

ดา้นหลังวัดมลีานชมววิ ซึง่มทีัศนยีภาพทีง่ดงาม มองเห็นทุง่นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูา

เรยีงรายสลับซบัซอ้น บรเิวณนาขา้วมทีีพั่กและรา้นกาแฟฮกันน่าน มสีะพานไมไ้ผเ่ชือ่มจากตัววัด

สามารถลงไปเดนิเลน่ถา่ยภาพได ้โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวัดไดจั้ดท าเป็นซุม้และจดุชมววิให ้

ถา่ยภาพหลายจดุ รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพั้กผอ่นหยอ่นใจ  ภายในวดัมสี ิง่ทีน่่าสนใจ 

ทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบัวผัน จติรกร



 

 

 

ชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ดัภมูนิทรแ์ละวดัหนองบวัของจังหวดัน่าน  

รวมถงึพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรังส ีซึง่รวมรวมของโบราณตา่งๆใหไ้ดช้ม 

 

 

10.30    น าทา่นเดนิทางสู ่พระบรมธาตแุชแ่หง้ เป็นศลิปะการกอ่สรา้ง ทีม่คีวามวจิติรงดงาม อกีแหง่หนึง่ 

ของภาคเหนอื ทีเ่ป็นศลิปะ การกอ่สรา้ง ทีไ่ดรั้บอทิธพิล การกอ่สรา้งมาจากเจดยีพ์ระธาตหุรภิณุ

ไชย โดยมลีักษณะโดยรอบๆ ของ องคพ์ระธาต ุคอืจะม ีการบรุอบองค ์ดว้ยทองจังโกในสว่น ของ

ทางเดนิ ขึน้สูง่องคพ์ระธาตนัุน้ จะเป็นตวัพญานาค หนา้บนัเหนอืประตทูางเขา้ลกัษณะของการปัน้ 

จะเป็นลายนาคเกีย้วทีเ่ป็น เอกลกัษณ์เฉพาะของ ชา่งฝีมอืและของ ศลิปะ ของจังหวัดน่านโดย

แทจ้รงิ ชาวเมอืงลา้นนามคีวามเชือ่กนั วา่การ ไดเ้ดนิทางไปสกัการบชูากราบไหวน้มสัการองคพ์ระ

ธาตแุซแ่หง้ หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัวา่ การชธูาต ุแลว้นัน้จะท าไดรั้บ อานสิงคอ์ยา่งแรงกลา้ ท า

ใหช้วีติอยูด่ ีมสีขุ ปราศจากโรคภยัตา่งๆ หนา้ทีก่ารงานเจรญิกา้วหนา้ เป็นตน้ 



 

 

 

 

กลางวัน.  รับประทานอาหารกลางวัน(7) ณ รา้นอาหาร 

13.30น. น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตสุโุทนมงคลครี ีเป็นวดัทีส่วยงามตามลกัษณะของสถาปัตยกรรม

ลา้นนาแบบผสมผสาน ทีห่ลวงพอ่มนตร ีหรอืทีช่าวบา้นเรยีกวา่ ครบูานอ้ย เจา้อาวาสวัด ไดจ้ าลอง

รปูแบบมาจากวดัส าคญัๆของภาคเหนอื และจากประเทศอืน่ไดแ้ก ่พมา่ จนี และลาว โดยเลอืกเอา

จดุเดน่ ของแตล่ะแหง่มารวบรวมไวท้ีว่ดันี ้ เป็นการผสมผสานทีล่งตวั ท าใหม้ลีักษณะตา่งจากวดั

ทั่วไป นอกจากจะน าเอาสดุยอดงานดา้นพทุธศลิป์ ของลา้นนา ทีม่ชี ือ่เสยีงมารวมกนัไวท้ีเ่ดยีวแลว้ 

ยงัระดมชา่งฝีมอืชัน้ยอดทีเ่รยีกวา่"สลา่"ของภาคเหนอืมารว่มกนักอ่สรา้งจนแลว้เสร็จ โดยมหีลวง

พอ่มนตรคีวบคมุ ออกแบบ และลงมอืกอ่สรา้งดว้ยตัวเอง 



 

 

 

 

จากนัน้ แวะซือ้ของฝาก จาก อ าเภอเดน่ชยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอทัธยาศัย 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

01.00น.   เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

อตัราคา่บรกิาร 

วันทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคา เสรมิเตยีง 

พัก 3 คน 

ราคา 

พักเดีย่ว เพิม่ 

04 - 07 กนัยายน 2563 4,999 4,999 1,500 

18 - 21 กนัยายน 2563 4,999 4,999 1,500 

02 - 05 ตลุาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

10 - 13 ตลุาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

22 - 25 ตลุาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

06 - 09 พฤศจกิายน 2563 4,999 4,999 1,500 

20 - 23 พฤศจกิายน 2563 4,999 4,999 1,500 



 

 

 

04 - 07 ธันวาคม 2563 4,999 4,999 1,500 

**ไมม่รีาคาเด็ก ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิ** 
   

เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรับการท าประกนัการเดนิทาง 
***** รบกวนสง่พรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ ***** 

ขอ้ส าคญั  

- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์า่นละ 400 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 9 คน ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง  

- กรณีกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางไม่ถงึ 25 ทา่น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เปลีย่นจากรถบัสปรับอากาศ เป็น รถตูป้รับอากาศ และจะมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิอกีทา่นละ 1,000 บาท โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 



 

 

  



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

- รถบสัปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ / รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 

- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิทา่นละ 
1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่ทีพั่กจ านวน 2 คนื ตามโปรแกรม  
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 400 บาท  
 
เง ือ่นไขการจอง 

- มัดจ าทา่นละ 2,000 บาท หลังจากสง่เอกสารการยนืยันการจอง 1 วัน เชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิมัดจ าในวันถัดไป 
กอ่นเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตหิากไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด 

และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรียดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ 
(WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดมทีีน่ั่งจ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  

- กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมัดจ าใหท้า่นได ้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ก็
ตาม 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
* กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

* คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพ
การจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ (ถา้ม)ี 
ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้

ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 



 

 

 

- -ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าการยนืยันทกุ

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี
ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ 

และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร ์ 

- กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพั่ก ทางบรษัิทจะจัดทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับ
ลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ รา้นอาหารทีร่ะบใุนโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงเนือ่งจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพั่ก บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พักได ้โดยจะจัดโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 
** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 



 

 

 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


