
    

 

 

Code: DI05-Nan-ITH72-42-Sep-Dec-3999-A201014 

นา่น 4 วนั 2 คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระซบิรกั...บอกฮกั...นา่น 
พกัเมอืงนา่น 1คนื ปวั 1คนื  

น่าน ดนิแดนแหง่ขนุเขาวถิชีวีติสโลวไ์ลฟ์สกัการะพระธาตศุักดิส์ทิธิน่์าน-แพรเ่ชค็อนิจดุชมววิสดุสวยถา่ยรปูคา่เฟ่สดุชคิ
สดูอากาศบรสิทุธิช์มววิทวิทัศนส์วยงามสะดดุตา 

ราคาเริม่ตน้ 3,999 บาท 
เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ2ช ัน้  

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 18.30น. - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น 
 

2 วดัพระธาตแุชแ่หง้ - สดุกองด ีคาเฟ่– วดัพระธาตเุขานอ้ย –อโุมงคล์ลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์- วดัศรพีนั
ตน้ –ศาลหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง - ถนนคนเดนินา่นอาหารเชา้ / เทีย่ง/- 

 



    

 

 

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

4 นา่น – แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ – บา้นเทยีนหอมอตุรดติถ ์- กรงุเทพฯ 
อาหารเชา้ / เทีย่ง/- 

หมายเหต:ุ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ 

 
 

วนัแรก         จดุนดัหมายปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น 
 
 
18.30 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมายปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย

ความสะดวกใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก
อนามยัและเจลแอลกอฮอลท์า่นละ1ชุดสมควรแกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จงัหวดันา่น (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ10ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

 
วนัทีส่อง      วดัพระธาตแุชแ่หง้ - สดุกองด ีคาเฟ่– วดัพระธาตเุขานอ้ย – อโุมงคล์ลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์– 
วดัศรพีนัตน้ – ศาลหลกัเมอืงวดัมิง่เมอืง - ถนนคนเดนินา่น เชา้/เทีย่ง /- 
 
เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันา่นแวะจดุพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ําธุระสว่นตวั 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง 

4-7 กนัยายน 63 3,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,500 36 

9-12 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

10-13ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

22-25 ตลุาคม 63 3,999 1,500 36 

30ตลุาคม-2พฤศจกิายน 63 3,999 1,500 36 

4-7 ธันวาคม 63 4,999 1,500 36 

9-12 ธันวาคม 63 4,999 1,500 36 

30 ธันวาคม-2มกราคม 64 5,999 1,500 36 

31 ธันวาคม-3มกราคม 64 5,999 1,500 36 

 



    

 

 

 บรกิารอาหารเชา้(มือ้ที ่1) 
 นําทา่นเดนิทางสู่ พระธาตแุชแ่หง้ เป็นพระธาตปุระจําคนเกดิปีเถาะ(ปีกระตา่ย) เป็นพระธาตุ

คูบ่า้นคูเ่มอืงน่าน เป็นสถานทีบ่รรจพุระบรมสารรกิธาตทุีไ่ดม้าจากสมยัสโุขทัย องคพ์ระธาตบุดุว้ย
ทองเหลอืงหมดทัง้องค ์เป็นศลิปะการกอ่สรา้งทีม่คีวามวจิติรงดงามมาก มคีวามเชือ่กนัวา่ผูท้ีไ่ดม้า
สกัการะองคพ์ระธาตแุชแ่หง้ จะทําใหช้วีติอยูด่ ีมสีขุ ปราศจากโรคภยัตา่งๆ การงานเจรญิกา้วหนา้ 
อนุโมทนา  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ สดุกองดคีาเฟ่ เป็นคาเฟ่รมิน้ําน่าน อยูใ่นตัวเมอืงน่านสามารถ จบิชา กาแฟ 
เตมิความหวานได ้นอกจากนีย้งัมเีมนูอาหารก็มใีหเ้ลอืกสรรมากมาย พรอ้มธรรมชาตริอบดา้น ทีส่วยงาม 
อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้เครือ่งดืม่หรอืถา่ยรปูเชค็อนิสวยๆตามอธัยาศัย  
สมควรแกเ่วลานําทา่นสู่ วดัพระธาตเุขานอ้ย แลนดม์ารค์สําคัญอกีหนึง่แหง่ของจังหวัดน่านตัง้อยูบ่น
ยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพทุธมหาอตุมมงคลนันทบรุศีรเีมอืงน่าน พระพทุธรปูปางลลีาองคใ์หญต่ัง้สงา่
งามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยสดงดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง อาหารกลางวนั(มือ้ที ่2) 
บา่ย  นําทา่นเดนิทาง อโุมงคล์ลีาวดซีุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลั่นทมอยูบ่รเิวณดา้นหนา้พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตน่ิานที่

ข ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผข่ยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอโุมงคต์น้ไมย้ ิง่ใหญอ่ลังการ ถอืเป็นแลนด์
มารก์สําคัญ ใหท้า่นเก็บภาพ ถา่ยรปูสวยๆเชค็อนิกนั สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิทวิทัศนต์ลอดสองฝ่ังขา้ง
ทาง  
จากนัน้เดนิทางสู ่ วดัภมูนิทร์เดมิชือ่ วัดพรหมมนิทรเ์ป็นวัดหลวงเกา่แก ่มอีายกุวา่ 400 ปีความสวยที่
แปลกกวา่วัดอืน่ของวัดภมูนิทร ์คอื เป็นพระอโุบสถและพระวหิารสรา้งเป็นอาคารหลังเดยีวกนั เป็นทรง
จัตรุมขุ สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ ทีร่วมเอาโบสถ ์วหิาร และเจดยี ์ไวใ้นอาคาร
เดยีวกนัในสว่นจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรอืทีเ่รยีกกนัวา่ ฮปูแตม้ ซึง่เขยีนขึน้ในชว่งทีว่ัดภมูนิทร์
ไดรั้บการบรูณะครัง้ใหญ ่สมยัเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ.2410 (ปลายสมยัรัชกาลที ่4) และใชเ้วลา
ซอ่มนานถงึ 7 ปีภาพปู่ มา่นยา่มา่น ทีไ่ดรั้บฉายาวา่ ภาพกระซบิรักบรรลอืโลก อาจารยส์มเจตน ์วมิล
เกษม ปราชญเ์มอืงน่าน ไดแ้ตง่คํากลอนอนัสดุแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนอืเพือ่บรรยายถอ้ยคํากระซบิ

 



    

 

 

ของปู่ มา่นยา่มา่น อสิระใหท้า่นชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น เลา่เรือ่งชาดก ตํานานพืน้บา้น และ
ความเป็นอยูข่องชาวน่านในอดตี เสมอืนเป็นการบนัทกึเรือ่งราวของจังหวัดน่าน ผา่นงานจติรกรรม ลงบน
ผนังสฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆวัดภมูนิทร ์มขีองทีร่ะลกึ ขนมไทย สนิคา้พืน้บา้นจําหน่ายมากมาย 
จากนัน้นําทา่นไปสกัการะเสรมิความเป็นสริมิงคลทีเ่ดนิทางสู ่ วดัศรพีนัตน้สรา้งโดยพญาพันตน้ เจา้ผู ้
ครองนครน่าน แหง่ราชวงศภ์คูา (ครองนครน่าน ระหวา่ง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชือ่วัดตรงกบันามผูส้รา้ง 
คอืพญาพันตน้ บางสมยัเรยีกวา่ วัดสลพัีนตน้ (คําวา่ สล ีหมายถงึ ตน้โพธิ)์ ซึง่ในอดตีมตีน้โพธิใ์หญอ่ยู่
ดา้นทศิเหนอืและทศิใตข้องวัด ปัจจบุนัถกูโคน่เพือ่ตัดเป็นถนนแลว้ วัดศรพัีนตน้ไดรั้บพระราชทาน
วสิงุคามสมีาเมือ่ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมวีหิารทีส่วยงาม ตัง้เดน่เป็นสงา่มสีทีองระยบิระยบั เป็นอกีวัด
หนึง่ในจังหวัดน่านทีม่จีติรกรรมปนูปัน้ทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศยีร เฝ้าบนัได หนา้วหิารวัด สี

ทองเหลอืงอรา่มสวยงามตระการตา มคีวามสวยงามมาก  ดอูอ่นโยนมชีวีติชวีา ซึง่ปัน้แตง่โดยชา่ง ชาว
น่านชือ่ นายอนุรักษ์ สมศักดิ ์หรอื "สลา่รง" และภายในวหิารไดม้กีารเขยีนภาพลายเสน้ประวัตขิอง
พระพทุธเจา้ และประวัต ิการกําเนดิ เมอืงน่าน โดยชา่งชาวน่าน เป็นภาพ เขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาติ
สวยงามและทรงคณุคา่อยา่งยิง่ 
เดนิทางสู่เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัมิง่เมอืง จดุเดน่สําคัญของวัดแหง่นี ้คอืลายปนูปัน้ทีผ่นังดา้นนอก
อโุบสถ ออกแบบโดยชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงามมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

เย็น นําทกุทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั สมควรแกเ่วลานําทกุทา่นเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สมัผัสวัฒนธรรมพืน้เมอืง 
ถนนคนเดนินา่นเมอืงเกา่หนา้วัดภมูนิทร ์ตลาดกลางคนืทีน่ี ้เปิดแค ่2วัน ศกุร-์เสาร ์มขีองกนิของอรอ่ย
พืน้เมอืงจํานวนมาก ขอแนะนํา คอื ขา้วซอยไก ่และ ขนมจนีน้ําเงีย้วจา้ ตน้ตําหรับจากทีน่ีเ่พือ่ความ
สะดวกในการเลอืกทาน สําหรับมือ้นีอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั:โรงแรมนํา้ทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัสาม        บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปนั – จดุชมววิภคูา1715 – 
ถนนลอยฟ้า1256 – อําเภอปวั– รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัภเูก็ต –วดัศรมีงคล(วดักง๋) 
เชา้/เทีย่ง /เย็น 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

นําทา่นเดนิทางสูอํ่าเภอบอ่เกลอือยูห่า่งจากตัวเมอืงน่านประมาณ 80กโิลเมตร แตเ่นือ่งจากเสน้ทางเป็น
หบุเขาสลับทับซอ้นกนัหลายลกู อาจใชเ้วลาในการเดนิทางนานถงึ 2ชัว่โมงระหวา่งทางจะไดพ้บกบั 
ถนนลอยฟ้าถนนหลวงหมายเลข  1081เสน้ทางจากเมอืงน่าน มุง่หนา้สูอํ่าเภอบอ่เกลอื ระหวา่งการ
เดนิทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความรูส้กึ เหมอืนกําลังน่ังรถอยูบ่นถนนลอยฟ้า ทีถ่กูลอ้มลอบดว้ยภเูขา 
ทา่มกลางป่าใหญ ่และไอหมอก  
นําทา่นไปชมบอ่เกลอื สนิเธาว ์ภเูขาโบราณ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องอําเภอบอ่เกลอื ถกูขนานนาม
วา่เป็นนาเกลอืกลางหบุเขา ทา่นจะไดเ้ห็นกระบวนการทําเกลอืของของคนพืน้เมอืงสําหรับนักสะสม ทีน่ี่
ก็มผีลติภณัฑพ์ืน้เมอืงใหเ้ลอืกซือ้มากมายจากนัน้ไปถา่ยรปูชคิๆ เชค็อนิที่ จดุชมววิบา้นสะปนั อยูห่า่ง
จากบอ่เกลอืภเูขาประมาณ 9กโิลเมตรชมุชนเล็กๆ ทา่มกลางธรรมชาต ิผนืป่า และขนุเขา มลํีาธารไหล
ผา่นตลอดสายซึง่จดุชมววิจะอยูบ่รเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมือ่มองจากมมุสงู จะเห็นเป็นววิหมูบ่า้น ถกู
โอบลอ้มดว้ยทุง่นา กลางหบุเขา ทัศนยีภาพสมบรูณ์สวยงามมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั(มือ้ที ่4) 

 



    

 

 

บา่ย นําทา่นผา่นชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึง่เสน้ทางทีง่ดงาม เป็นเสน้ทางจาก
อําเภอบอ่เกลอื สูอํ่าเภอปัว ภาพฝันในมา่นหมอก ระหวา่งทางแวะชมววิสวยๆ ณ จดุชมววิ 1715หนึง่ใน
จดุชมววิทีไ่มค่วรพลาดเมือ่เดนิทางผา่นถนนสายนี ้ย ิง่ถา้ไปชว่งฤดฝูน หรอืปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็น
หมอกหนาสวยสดุตา มุง่หนา้สู ่อําเภอปวัเมอืงแหง่ทุง่นากลางหบุเขา แลนดม์ารค์ทีต่อ้งมา  

 นําทา่นมาเตมิคาเฟอนิ ถา่ยรปูเชค็อนิที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่มาถงึอําเภอปัว 
ดืม่กาแฟ แลบรรยากาศนาขา้ว ผสมผสานกบัวัฒนธรรมไทลือ้ดัง้เดมิ  

 นําทา่นไปเสรมิสริมิงคลที ่ วดัภเูก็ตวัดตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นเก็ต และอยูบ่นบนเนนิเขา ซึง่ชาวเหนอืจะเรยีก
เขาวา่ “ดอย หรอื ภ”ู สง่ผลใหว้ัดแหง่นีม้ชี ือ่วา่ภเูก็ต โดยตัง้ชือ่ตามภมูทิีต่ัง้อยู ่ไฮไลทข์องวัดนีอ้ยูท่ีล่าน
ของโบสถ ์เมือ่มองออกไป จะเห็นเป็นววิทุง่นาเขยีวขจ ีโอบลอ้มโดยทวิเขานอ้ยใหญ ่ 

 จากนัน้เดนิทางสู่ วดัศรมีงคล (กง๋) เป็นวัดเกา่แกท่ีไ่ดรั้บพระราชทานวสิงุคามสมีาตัง้แตปี่ พ.ศ.2395 
พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุของวัดนีค้อื หลวงปู่ กง๋ ดา้นหลังวัดมลีานชมววิ ซึง่มทีัศนยีภาพทีง่ดงาม มองเห็นทุง่
นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลับซบัซอ้น โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวัดไดจั้ดทําเป็นซุม้
และจดุชมววิใหถ้า่ยภาพหลายจดุ รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพั้กผอ่นหยอ่นใจ ภายในวัดมสี ิง่ที่
น่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบวัผัน จติร
กรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ัดภมูนิทรแ์ละวัดหนองบวัของจังหวัดน่าน 
รวมถงึพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรังส ีซึง่รวมรวมของโบราณตา่งใหไ้ดช้ม บรรยากาศโดยรอบของวัด เนน้
ตกแตง่แบบไทยลา้นนา อนุรักษ์ของเกา่แกใ่นอดตี ดา้นหนา้ยงัเป็นทีต่ัง้ของกระทอ่มไมไ้ผ ่ชือ่วา่เฮอืน
มะเกา่ ภายในบา้นมขีา้วของเครือ่งใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถา่ยภาพได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



    

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น(มือ้ที ่5) 
 หลงัทานอาหารเย็นนําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม  

ทีพ่กั: อปูแกว้ รสีอรท์ ปวัหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัสี ่        นา่น – แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ – บา้นเทยีนหอม อตุรดติถ ์- กรงุเทพฯ 
เชา้/เทีย่ง /- 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 นําออกเดนิทางจากอําเภอปัวมุง่หนา้สูจ่งัหวดัแพร ่กอ่นกลับนําทกุทา่นแวะสกัการะ ไหวพ้ระ ขอพร ที ่
วดัพระธาตชุอ่แฮ พระธาตปุระจําปีขาล (ปีเสอื) อกีหนึง่สถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นวัดเกา่แก ่คูบ่า้น คู่
เมอืง ของชาวแพร ่เดนิขึน้บนัไดไป จะไดพ้บกบัความงดงามขององคพ์ระธาต ุสงูถงึ 33 เมตร ตัง้ประทับ
ตระการตาอยูก่ลางฐานบวัควํ่า วัดพระธาตแุหง่นีม้สีนิคา้พืน้เมอืงจําหน่ายมากมาย สําหรับทา่นใดที่
ตอ้งการผา้มดัยอ้ม ทอสวยๆสกัผนื พีส่ามารถหาซือ้ไดจ้ากทีน่ี ่ราคาชาวบา้น คณุภาพสง่ออก  

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับ ระหวา่งทาง ผา่นจงัหวดัอตุรดติถ์ นําทา่นแวะ บา้นเทยีนหอม
พรอ้มรับประทานอาหารกลางวันทีน่ี ่ทีน่ีแ่นะนําใหท้า่นลองชมิขนมเคก้รสสม้ รสอรอ่ย สามารถซือ้
กลับไปเป็นของฝากได ้นอกจากขนมทานเลน่ ยงัมสีนิคา้เครือ่งหนังใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั(มือ้ที ่7) 
 จากนัน้เดนิทางตอ่มุง่หนา้สูก่รงุเทพมหานคร ระยะทาง 500กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6ชัว่โมง) เวลา

โดยประมาณ 22.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพมหานครโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

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

หมายเหตุ: ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่เทา่น ัน้ โดยจดัสรรทีน่ ัง่ตามลําดบัการจองพรอ้มชําระเงนิ  
 



    

 

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร , การ
เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉดีพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
 บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขการจอง 
 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ 
• คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น้ํามัน 
• คา่ทีพั่ก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่  
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย  
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
• คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้

(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)  ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสาํหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 
มัดจําทา่นละ 2,500 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอื
ชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 



    

 

 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ +คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอเก็บ 60% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจํารถ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 
• ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้
• เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

 



    

 

 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

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

 


