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วนัแรก ปัม้น ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ฝั่งตรงขำ้มมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ – อ ำเภอปวั จงัหวดันำ่น 

 

20.00 น. พรอ้มกนั ณ ปัม้น ้ำมัน ปตท. วภิำวดขีำออก  

 
21.00 น. น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่อ ำเภอปวั จงัหวดันำ่น เป็นจังหวดัเล็กๆตดิชำยแดน ไทย-ลำว แหลง่ทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่จะเป็น

กำรท่องเทีย่วทำงศลิปวัฒนธรรม เชน่ โบรำณสถำน วัด พระธำตุ ซึง่เป็นสถำปัตยกรรมแบบไทลือ้-ลำ้นนำ รวมทัง้ม ี

ภำพเขยีนฝำผนัง และแหลง่ทอ่งเทีย่วทำงธรรมชำต ิ(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยประมำณ 11 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง จงัหวดันำ่น – ปวั – วดัภูเก็ต – คำเฟ่ กำแฟไทลือ้ – ถนนโคง้เลข 3 ถนนหมำยเลข 1081 – บอ่เกลอืสนิเธำว ์

โบรำณ – จดุชมววิ 1715 อุทยำนแหง่ชำตดิอยภูคำ – ปวั 

 
เชำ้ พรอ้มบรกิำรอำหำรเชำ้ SET BOX ขำ้วเหนยีวหมู (1) 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัภูเก็ต หมำยถงึ วัดบำ้นเก็ตทีอ่ยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต เป็นวัดทีม่ภีูมทิัศน์และววิทีส่วยงำมมี

ลำนชมววิทีส่ำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุง่นำแลว้มเีทอืกเขำอทุยำนแห่งชำตดิอยภูคำ ดำ้นลำ่ง
มแีม่น ้ำไหลผ่ำน ทำงวัดไดจ้ัดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผ่ำนทอ่ไหลลงไปใหก้ับฝูงปลำ

ได ้

 

 
 



 

 

 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สู ่รำ้นกำแฟบำ้นไทลือ้ รำ้นกำแฟชือ่ดังของจังหวัดน่ำน เป็นสว่นหนึง่ของรำ้น ล ำดวนผำ้ทอ รำ้น

ขำยผำ้พืน้บำ้นทีม่ขีองทีร่ะลกึและผำ้ทอไทลือ้ ผำ้ทอน ้ำไหล ลำยโบรำณตำ่งๆ ส ำหรับโซนรำ้นกำแฟสไตลข์องชมุชน
ชำวไทลือ้ผสมลำ้นนำ ภำยในรำ้นมีเรือนไมเ้ก่ำทีจ่ัดโชวเ์ครื่องไมเ้ครื่องมือเก่ำแก่ของชำวไทลือ้มำประดับตกแต่ง

สวยงำม จะมมีุมน่ังจบิกำแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลังคำจำก สำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์ทุ่งนำ สำมำรถเลอืกน่ังชลิๆ 

บรรยำกำศอนัเงยีบสงบไดต้ำมอธัยำศยั 
 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อ ำเภอบอ่เกลอื โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1081 ชว่งหลักกโิลเมตรที ่38-39 ถนนชว่งนี้
จะโคง้เป็นเลข 3 เป็นกำรสรำ้งถนนทีล่ัดลำะตำมแนวธรรมชำตขิองเสน้ทำงนี้ หนึ่งเสน้ทำงทีส่วยงำม และเป็นทีน่ยิม

ของนักทอ่งเทีย่วในกำรแวะถำ่ยรูป 

 

 
 
 

 
 

เดนิทำงถงึ บ่อเกลอืสนิเธำวโ์บรำณ เกลอืภูเขำทีม่เีพียง

แหง่เดยีวในโลก เดมิมชีือ่เรยีกวำ่ “เมอืงบอ่” หมำยถงึ เมอืง
ทีม่บีอ่เกลอืสนิเธำวอ์ยูใ่นพืน้ที ่เป็นบอ่เกลอืทีม่อีำยุกวำ่ 800 

ปี ท่ำนจะไดส้ัมผัสวถิีชำวบำ้น ทีป่ระกอบอำชพีผลติเกลือ
ภูเขำแบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูป

จำกเกลอืได ้เช่น ดอกเกลอื เกลอืแกง เกลอืสปำ ยำสฟัีน
เกลือ เป็นตน้ (หมำยเหตุ : งดสำธติวธิีท ำเกลอืในช่วง

เทศกำลเขำ้พรรษำ เนือ่งจำกเป็นชว่งฤดฝูนท ำใหไ้ม่สำมำรถ

ตำกเกลอืได)้ 
 

 
 



 

 

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั (2) 

 
 

 

 
จำกนั้นน ำท่ำนชม จุดชมววิ 1715 จุดแวะพักชมววิทีสู่ง

หำ่งจำกระดบัน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอำทติยข์ึน้
และพระอำทิตย์ตกได ้โดยมีระยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำร

อุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – บ่อ

เกลอื มองเห็นภเูขำสลบัซบัซอ้น  
 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อ ำเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 

1256 ทีเ่ป็นอกีหนึง่เสน้ทำงทีเ่รยีกกันวำ่ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึง่
อยูท่ำ่มกลำงธรรมชำตอินัแสนสงบ พรอ้มสมัผัสกับธรรมชำติ

แบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อกีทัง้ยังมภีูเขำและตน้ไมป้ก

คลมุทัง้พืน้ที ่ซึง่เห็นไดจ้ำกภำพมมุสงู 
 

 
เย็น บรกิำรอำหำรค ำ่ (3) 

 

ทีพ่กั ฮกัปวั โฮเทล หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ำม  วดัศรมีงคล (กง๋) – เฮอืนฮงัตอ่ กำแฟนำ่น – พระธำตุแช่แหง้ – วดัศรพีนัตนั – วดัมิง่เมอืง – ซุม้ ตน้ลลีำวด ี

–วดัพระธำตชุำ้งค ำ้วรวหิำร – วดัภูมนิทร ์– วดัพระธำตเุขำนอ้ย – ถนนคนเดนิเมอืงนำ่น 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (4) 
 

น ำทำ่นเขำ้สู ่วดัศรมีงคล (ก๋ง) เป็นวัดเกำ่แกท่ีไ่ดรั้บพระรำชทำนวสิงุคำมสมีำตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชี ือ่
ทีส่ดุของวดันีค้อื หลวงปู่ กง๋ ภำยในวัดมสี ิง่ทีน่่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงทีม่ภีำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลยีนแบบ

กำรวำดของหนำนบัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลือ้ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังทีว่ัดภูมนิทรแ์ละวัดหนองบัวของ

จังหวดัน่ำน 
 



 

 

 

 
 

โดยบรเิวณลำนชมววิ ทำงวัดไดจั้ดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ำยภำพหลำยจุด รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศไทยๆ ให ้
พักผอ่นหยอ่นใจ มทีศันยีภำพทีง่ดงำม มองเห็นทุง่นำเขยีวขจ ีและทวิเขำของดอยภคูำเรยีงรำยสลบัซบัซอ้น 

 

น ำทำ่นเขำ้สู ่อ ำเภอเมอืงนำ่น  มสีภำพภูมปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภูเขำ มภีูเขำในเขตอ ำเภอบอ่เกลอื เป็นยอดเขำทีส่งู
ทีส่ดุในจังหวัด คอืมคีวำมสงูถงึ 2,079 เมตร และมดีอยภูคำในเขตอ ำเภอปัว เป็นยอดเขำทีส่ ำคัญของจังหวัด มคีวำม

สงู 1,980 เมตร สว่นพืน้ทีร่ำบจะอยูบ่รเิวณตอนกลำงของจังหวัด และตำมลุม่น ้ำตำ่ง ๆ แหลง่น ้ำทีส่ ำคัญของจังหวัดคอื
แม่น ้ำน่ำน ซึง่มตีน้ก ำเนิดทำงตอนเหนือของจังหวัด แลว้ไหลลงไปยังเขือ่นสริกิติ ิใ์นจังหวัดอุตรดติถ ์และบรรจบกับ

แมน่ ้ำปิงทีจ่ังหวดันครสวรรคเ์ป็นแมน่ ้ำเจำ้พระยำ 
 

น ำทำ่นน่ังจบิชำกำแฟที ่เฮอืนฮงัตอ่ กำแฟนำ่น ซึง่เป็นรำ้นกำแฟทีร่วมเอำกำแฟจำกแหลง่ปลกูตำ่งๆของจังหวัดน่ำน

มำไวท้ีน่ี ่เป็นรำ้นทีม่ขีนำดใหญ่บรรยำกำศด ีมมีุมใหถ้่ำยรูป,มุมใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้ำ่นสมัผัสกับบรรยำกำศสบำยๆ ร่ม
รืน่ 

 



 

 

 

 
 

 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พระธำตแุชแ่หง้ พระอำรำมหลวง พระธำตปุระจ ำปีเกดิ 

ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดมิเป็นวัดรำษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง 
เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงเมืองน่ำนกับเมือง

สโุขทัยในอดตี จำกพงศำวดำรเมอืงน่ำนกล่ำวว่ำ พระยำกำรเมอืง เจำ้นคร

น่ำนไดอ้ญัเชญิพระบรมสำรรีกิธำตจุำก กรุงสโุขทัย (กระดกูขอ้มอืขำ้งซำ้ย) 
มำประดษิฐำนไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภ์ูคำ โดยพญำพันตน้ เจำ้ผู ้

ครองนครน่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนำมผูส้รำ้ง คอืพญำพันตน้ วหิำร
ของวดัศรพัีนอน้ มคีวำมสวยงำมเป็นสง่ำดว้ยสทีองเหลอืงอร่ำม และเป็นอกี

วดัทีม่จีติรกรรมปนูปัน้ทีส่วยงำม พญำนำคเจ็ดเศยีรตัง้เดน่เป็นสง่ำเฝ้ำบันได 

หนำ้วหิำร และภำยในวหิำรชำ่งชำวน่ำน ไดเ้ขยีนภำพลำยเสน้ประวัตขิอง
พระพุทธเจำ้และประวัตกิำรก ำเนดิเมอืงน่ำน มันเป็นภำพเขยีนลำยเสน้ลงสี

ธรรมชำตสิวยงำมและทรงคณุคำ่อยำ่งยิง่  
 

 

 
 

จำกนั้นน ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ ซุม้ตน้ลลีำวดหีรอืตน้ล ัน่ทม บริเวณหนำ้
พพิธิภัณฑแ์ห่งชำตน่ิำน พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำตน่ิำน ตัง้อยู่ภำยในคุม้ของอดตีเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ทีม่ตีน้

ลลีำวดขีึน้เป็นแถวเรยีงรำย แผข่ยำยกิง่กำ้น โคง้เขำ้หำกนัเป็นอโุมงค ์
 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั (5) 

 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยู่ทีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐำนเสำหลักเมอืงของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มี

เสำหลกัเมอืงทีเ่ป็นทอ่นซงุขนำดใหญส่องคนโอบ ตอ่มำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหม่ตัง้ชือ่วำ่ วัดมิง่เมอืง ตำมชือ่
ทีเ่รยีกเสำหลักเมอืงวำ่ เสำมิง่เมอืง ตอ่มำปี 2527 ไดม้กีำรรือ้ถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วมสมัย

แบบในปัจจบุนั โดยตกแตง่ลำยปนูปัน้ทีผ่นังดำ้นนอกของพระอโุบสถ มคีวำมสวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมอืตระกลู



 

 

 

ชำ่งเชยีงแสน มคีวำมวจิติร งดงำมมำก ภำยในมภีำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของชำวเมอืงน่ำน ฝีมอืชำ่ง

ทอ้งถิน่ยคุปัจจบุนั และในบรเิวณวดัยังเป็นที ่ประดษิฐำนเสำหลักเมอืง ซึง่อยู่ในศำลำจตรุมุข ดำ้นหนำ้พระอุโบสถ เสำ
หลักเมอืงสงูประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตรม์ชี ือ่ 

เมตตำ กรุณำ มทุติำ อเุบกขำ 

 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัพระธำตุชำ้งค ำ้วรวหิำร สรำ้งขึน้โดยพญำภูเขง่ เจำ้ผูค้รองนครเมอืงน่ำน อำยุมำกกวำ่ 600 ปี 

ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดยีช์ำ้งค ้ำ ทรงลังกำ 
สงูตระหง่ำนมรีูปปั้นรูปชำ้งครึง่ตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมอืนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 

เชอืก เป็นศลิปะทีน่่ำนรับผำ่นอำณำจักรสโุขทยั มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลกัษณ์ 

 
 

 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วดัพรหมมนิทร"์ เป็น

วัดทีแ่ปลกกว่ำวัดอืน่ ๆ คอื โบสถแ์ละวหิำรสรำ้งเป็นอำคำร
หลังเดียวกันประตูไมท้ั ้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลำยโดย

ชำ่งฝีมอืลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้ฝำผนังยังแสดงถงึ

ชวีติและ วัฒนธรรมของยุคสมัยทีผ่่ำนมำตำมพงศำวดำร
ของเมอืงน่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระ

อโุบสถทรงจตรุมุข พระประธำนจตุรพักตร ์นำคสะดุง้ขนำด
ใหญ่แห่แหนพระอโุบสถเทนิไวก้ลำงล ำตัวนำค พระอโุบสถ

จตรุมขุนีก้รมศลิปกรไดส้นันษิฐำนวำ่ เป็นพระอโุบสถจตรุมุข

หลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลำง
ประดษิฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์

ออก ดำ้นประตูทัง้สี่ทิศ หันเบื้องพระปฤษฏำงค์ ชนกัน
ประทับ น่ังบนฐำนชกุช ีเป็นพระพุทธรูปปำงมำรวชิยั ผูท้ีไ่ป

ชมควำมงำมของ พระอุโบสถนี้ไม่ว่ำจะเดนิขึน้บันไดทศิใด 
จะพบพระพักตรข์องพระพุทธรูปทกุดำ้น  
 

 
 

ภำยในจะมภีำพจติรกรรมฝำผนังชือ่ดัง "ปู่ ม่ำนย่ำม่ำน หรือ 
หนุ่มกระซบิ" ผลงำนของหนำนบัวผัน จิตรกรทอ้งถิน่เชือ้
สำยไทลือ้ เป็นภำพชำยหญิงคู่หนึ่งก ำลังกระซบิอยู่ และ

เป็นภำพทีรู่จั้กกันในชือ่ "กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นที่
นยิมกนัในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมำถ่ำยรูปกับภำพจติรกรรม

ฝำผนังนี ้
 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัพระธำตุเขำนอ้ย องคพ์ระธำตตุัง้อยู่บนยอดดอยเขำนอ้ย ซึง่อยู่ดำ้นตะวันตกของตัวเมอืงน่ำน 
สรำ้งในสมัยเจำ้ปู่ แข็ง เมือ่ปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตเุป็นเจดยีก์อ่อฐิถอืปนูทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยใน

บรรจพุระเกศำธำตขุององคส์มเด็จพระสมัมำสมัพุทธเจำ้ไดรั้บกำรบรูณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจำ้สรุยิพงศผ์รติ
เดชฯ ระหวำ่งปี พ.ศ. 2449-2454 โดยชำ่งชำวพม่ำ จำกวัดพระธำตเุขำนอ้ย สำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัว

เมอืงน่ำน ปัจจุบันบรเิวณลำนชมทวิทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดมมงคลนันทบุรีศรน่ีำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำง
ประทำนพร บนฐำนดอกบวัสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนัก 27 บำท 



 

 

 

 
 

เย็น อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั ณ ถนนคนเดนิเมอืงนำ่น 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ ถนนคนเดนิเมอืงน่ำน หรือ ถนนคนเดนิกำดขว่งเมอืงน่ำน เปิดทุกวันศุกร์-อำทติย์  ตัง้แต ่

17.00 – 22.00 น. ตัง้อยู่บนบนถนนผำกอง ระหว่ำงลำนข่วงเมือง หนำ้ศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว ไปถึงสำมแยก
ถนนจัทรประโชต ิใหท้ำ่นเลอืกซือ้อำหำรมำกมำย มทีัง้อำหำรพื้นเมอืง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผำ้พืน้เมอืง ของฝำกของที่

ระลกึแฮนดเ์มดตำ่งๆจำกจังหวดัน่ำนของไดจ้ำกทีน่ี ่ในรำคำยอ่มเยำ อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ตำมอธัยำศยั 
 

ทีพ่กั โรงแรมน ำ้ทองนำ่น หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ ี ่ จงัหวดันำ่น – วดัพระธำตชุอ่แฮ จงัหวดัแพร ่– กรุงเทพฯ 

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (6) 

 

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สูจั่งหวัดแพร่ เพื่อใหท้่ำนสักกำระขอพร ณ วดัพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง วัดศักดิส์ทิธิ์
เกำ่แก่คูบ่ำ้นคูเ่มอืงจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธำตปุระจ ำปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีขำล ส ำหรับชือ่พระธำตชุอ่แฮนัน้มคีวำม

เชือ่ดัง้เดมิวำ่ ขนุลวัะอำ้ยกอ้มไดน้ ำผำ้แพรมำถวำยพระพุทธเจำ้ และตอ่มำชำวบำ้นไดน้ ำผำ้แพรชัน้ดทีอจำกสบิสองปัน
นำมำผูกบชูำพระธำต ุค ำวำ่ชอ่แฮ จงึหมำยถงึ “ชอ่แพร” น่ันเอง พระธำตชุอ่แฮ ซึง่พบวำ่เขยีนเป็นอักษรธรรมวำ่ "ชอ่

แฮ" และ "ชอ่แร" ซึง่อำ่นวำ่ "ชอ่แฮ" ทัง้สองอยำ่งนัน้มคีวำมหมำยวำ่ “ธงสำมเหลีย่มท ำดว้ยแพร” 



 

 

 

 
 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงกลบั กรุงเทพฯ 

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั (7) 

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

 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 
   

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

04 – 07 ธนัวำคม 2563 
(วนัพอ่) 

4,999 1,500 

10 – 13 ธนัวำคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนญู) 

4,999 1,500 



 

 

 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 

5,999 2,000 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 

6,999 2,000 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 

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 25 ทำ่น ตอ่ 1 คนัรถบสั กรณีผูโ้ดยสำรไม่
ครบตำมจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

 



 

 

 

 ้  ้   ้  ้
  ้  

 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คำ่รถบสัปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุโดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลกูคำ้

เป็นส ำคญั 
 คำ่โรงแรมทีพั่กระดบัมำตรำฐำนตำมทีร่ำยกำรระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทำ่น หรอื 3 ทำ่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทำ่น Triple 

ว่ำง) ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคุณภำพและควำม
เหมำะสมเดมิโดยค ำนงึถงึประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั 



 

 

 

 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

 ค่ำประกันอุบัตเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม์) กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพื่อ

คุม้ครองสขุภำพกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มนิิบำร์ในหอ้ง 

รวมถงึคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
  คำ่ใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำร

ปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุ

สดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 400 บำท  

 

เง ือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์เป็นจ ำนวน 2,500 บำทตอ่ทำ่น พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน 
เพือ่ส ำรองทีน่ ัง่ 

2. กท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่ตอ้งช ำระเงนิค่ำบรกิำรส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของทำ่นถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่

วำ่กรณีใดๆ ใหถ้อืวำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทวัรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

 
เง ือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1. นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำง
หนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลลห์รอืเดนิทำง
มำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคืนทีบ่ริษัทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิค่ำบริกำรคนืโดยแนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้ม

หลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจหลักฐำนกำรช ำระเงนิคำ่บรกิำรตำ่งๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น

โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทวัรเ์ต็มจ ำนวน ของคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ และหักคำ่ใชจ้่ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก ่คำ่

ยำนพำหนะ รำ้นอำหำร โรงแรมทีพั่ก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆและคำ่ธรรมเนียม
ทำ่นละ 1,000 บำท 

**ในกรณีทีว่นัเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร์ 40% และหักค่ำใชจ้่ำยทีจ่่ำยจริง ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 
โรงแรมทีพั่ก คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคำ่ทวัรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด** 
เง ือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่  

1. ทวัรน์ีส้ ำหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกทำ่นไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 

3. ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 
ภมูอิำกำศ และเวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส ำคญั 
4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำก

ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำย

หรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้  
 

 

 



 

 

 

โปรดทรำบ 

 
1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคำ้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกำสใหลู้กคำ้ท่ำนอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลูกคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เชน่ มลีูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำงกระทันหัน ภัย

ธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวร์อืน่ในรำคำและชว่งเวลำใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวำ่บรษัิทฯไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถใน

กำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไมย่กเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลกูคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตำม
เงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. กำรยืน่ขอวซี่ำแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยื่นขอวซี่ำแบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซี่ำก่อนกำรเดนิทำง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำ รของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่งนัน้ๆของสถำนฑตู (
ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อย่ำงรวดเร็วกอ่น

ช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี
5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลกูคำ้ไม่ปฏบิัตติำมและวซีำ่ไม่

ผำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในกำรยืน่วซี่ำทีส่ถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หำกลูกคำ้ตอ้งกำรเจำ้หนำ้ทีดู่แล

เฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น  

7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วซีำ่ในทกุกรณี หำ
กวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหล้กูคำ้เป็นรำยบคุคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิกำรเดนิทำง
ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุล หำกลกูคำ้ไม่ได ้
รับอนุญำตใหเ้ขำ้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หำกลูกคำ้ไม่ใชห้รือไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำรใชบ้รกิำร

นัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ำ่ทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน   )ยกเวน้คำ่วซีำ่  (ก รณีลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจำกในปัจจบุนั พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้ลดควำมเสีย่งโดยแบง่

สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอืลำ่ชำ้  หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย 

อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึกำรประกันสขุภำพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกันสขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์บัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ ำเนินกำรทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำง

บญัชเีทำ่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่ง ในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

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

 


