


 

วนัแรก ปั้มน ำ้มนั ปตท. วภิำวดขีำออก ฝั่งตรงขำ้มมหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ – อ ำเภอปัว จงัหวดันำ่น 

 

20.00 น. พรอ้มกัน ณ ป้ัมน ้ำมัน ปตท. วภิำวดขีำออก  

 
21.00 น. น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่อ ำเภอปัว จงัหวดันำ่น เป็นจังหวัดเล็กๆตดิชำยแดน ไทย-ลำว แหลง่ทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่จะเป็นกำร

ทอ่งเทีย่วทำงศลิปวัฒนธรรม เชน่ โบรำณสถำน วัด พระธำต ุซึง่เป็นสถำปัตยกรรมแบบไทลือ้-ลำ้นนำ รวมทัง้ม ีภำพเขยีน

ฝำผนัง และแหลง่ทอ่งเทีย่วทำงธรรมชำต ิ(ใชร้ะยะเวลำเดนิทำงโดยประมำณ 11 ชัว่โมง) 
 

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

โบรำณ – จุดชมววิ 1715 อุทยำนแหง่ชำตดิอยภูคำ – ปัว 

 

เชำ้ พรอ้มบรกิำรอำหำรเชำ้ SET BOX ขำ้วเหนยีวหมู (1) 
 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัภูเก็ต หมำยถงึ วัดบำ้นเก็ตทีอ่ยูบ่นภ ูหรอื ดอย วัดภเูก็ต เป็นวัดทีม่ภีมูทิัศน์และววิทีส่วยงำมมลีำนชม

ววิทีส่ำมำรถมองไดก้วำ้งถงึ 180 องศำ สำมำรถเห็นววิทุง่นำแลว้มเีทอืกเขำอทุยำนแหง่ชำตดิอยภคูำ ดำ้นลำ่งมแีม่น ้ำไหล
ผ่ำน ทำงวัดไดจั้ดใหเ้ป็นเขตอภัยทำน สำมำรถใหอ้ำหำรจำกลำนขำ้งบน ผ่ำนทอ่ไหลลงไปใหก้ับฝูงปลำได  ้

 

 
 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สู ่รำ้นกำแฟบำ้นไทลือ้ รำ้นกำแฟชือ่ดังของจังหวัดน่ำน เป็นสว่นหนึ่งของรำ้น ล ำดวนผำ้ทอ รำ้นขำย
ผำ้พืน้บำ้นทีม่ขีองทีร่ะลกึและผำ้ทอไทลือ้ ผำ้ทอน ้ำไหล ลำยโบรำณต่ำงๆ ส ำหรับโซนรำ้นกำแฟสไตลข์องชมุชนชำวไท



ลือ้ผสมลำ้นนำ ภำยในรำ้นมเีรอืนไมเ้กำ่ทีจั่ดโชวเ์ครือ่งไมเ้ครือ่งมอืเกำ่แกข่องชำวไทลือ้มำประดับตกแต่งสวยงำม จะมมีุม

น่ังจบิกำแฟเป็นกระทอ่มมงุดว้ยหลังคำจำก สำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์ทุง่นำ สำมำรถเลอืกน่ังชลิๆ บรรยำกำศอันเงยีบสงบ
ไดต้ำมอัธยำศัย 
 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อ ำเภอบอ่เกลอื โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 1081 ชว่งหลักกโิลเมตรที ่38-39 ถนนชว่งนี้จะ
โคง้เป็นเลข 3 เป็นกำรสรำ้งถนนที่ลัดลำะตำมแนวธรรมชำตขิองเสน้ทำงนี้ หนึ่งเสน้ทำงที่สวยงำม และเป็นทีน่ิยมของ
นักทอ่งเทีย่วในกำรแวะถำ่ยรปู 

 

 
 
 
 

 
เดนิทำงถงึ บ่อเกลอืสนิเธำวโ์บรำณ เกลือภูเขำทีม่เีพยีง
แหง่เดยีวในโลก เดมิมชีือ่เรยีกวำ่ “เมอืงบอ่” หมำยถงึ เมอืง

ทีม่บีอ่เกลอืสนิเธำวอ์ยูใ่นพืน้ที ่เป็นบอ่เกลอืทีม่อีำยกุวำ่ 800 
ปี ท่ำนจะไดส้ัมผัสวถิีชำวบำ้น ที่ประกอบอำชพีผลติเกลือ

ภูเขำแบบโบรำณ ท่ำนสำมำรถเลอืกซือ้ผลติภัณฑแ์ปรรูป
จำกเกลือได ้เชน่ ดอกเกลอื เกลอืแกง เกลอืสปำ ยำสฟัีน
เกลือ เป็นตน้ (หมำยเหตุ : งดสำธติวธิีท ำเกลือในช่วง

เทศกำลเขำ้พรรษำ เนื่องจำกเป็นชว่งฤดฝูนท ำใหไ้มส่ำมำรถ
ตำกเกลอืได)้ 
 

 
 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั (2) 

 
 
 



 

จำกนั้นน ำท่ำนชม จุดชมววิ 1715 จุดแวะพักชมววิที่สูง
หำ่งจำกระดับน ้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอำทติยข์ ึน้
และพระอำทิตย์ตกได ้โดยมีระยะทำงห่ำงจำกที่ท ำกำร

อุทยำนแห่งชำตดิอยภูคำ 8 กโิลเมตร เสน้ทำง ปัว – บ่อ
เกลอื มองเห็นภเูขำสลับซบัซอ้น  
 

 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่อ ำเภอปัว โดยใชเ้สน้ทำงถนนหมำยเลข 
1256 ทีเ่ป็นอกีหนึ่งเสน้ทำงทีเ่รยีกกันว่ำ “ถนนลอยฟ้ำ” ซึง่

อยูท่ำ่มกลำงธรรมชำตอิันแสนสงบ พรอ้มสมัผัสกับธรรมชำติ
แบบเต็มอิม่ตลอดทัง้เสน้ทำง อกีทัง้ยังมภีูเขำและตน้ไมป้ก
คลมุทัง้พืน้ที ่ซ ึง่เห็นไดจ้ำกภำพมมุสงู 

 
 

เย็น บรกิำรอำหำรค ำ่ (3) 
 
ทีพ่กั ฮกัปัว โฮเทล หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำม  วดัศรมีงคล (กง๋) – เฮอืนฮงัตอ่ กำแฟนำ่น – พระธำตแุชแ่หง้ – วดัศรพีนัตนั – วดัม ิง่เมอืง – ซุม้ ตน้ลลีำวด ี–

วดัพระธำตชุำ้งค ำ้วรวหิำร – วดัภูมนิทร ์– วดัพระธำตเุขำนอ้ย – ถนนคนเดนิเมอืงนำ่น 

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (4) 

 
น ำทำ่นเขำ้สู ่วดัศรมีงคล (กง๋) เป็นวัดเกำ่แกท่ีไ่ดรั้บพระรำชทำนวสิงุคำมสมีำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุ

ของวัดนี้คอื หลวงปู่ กง๋ ภำยในวัดมสี ิง่ทีน่่ำสนใจ ทัง้วหิำรหลวงทีม่ภีำพจติรกรรมฝำผนังอันงดงำม โดยเลยีนแบบกำรวำด
ของหนำนบัวผัน จติรกรชำวน่ำนเชือ้สำยไทลือ้ ซึง่วำดภำพจติรกรรมฝำผนังทีวั่ดภมูนิทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัดน่ำน 
 

 



 

โดยบรเิวณลำนชมววิ ทำงวัดไดจั้ดท ำเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ำยภำพหลำยจุด รวมถงึรำ้นกำแฟบรรยำกำศไทยๆ ให ้
พักผ่อนหยอ่นใจ มทีัศนียภำพทีง่ดงำม มองเห็นทุง่นำเขยีวขจ ีและทวิเขำของดอยภคูำเรยีงรำยสลับซบัซอ้น 
 

น ำทำ่นเขำ้สู ่อ ำเภอเมอืงนำ่น  มสีภำพภมูปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภเูขำ มภีเูขำในเขตอ ำเภอบอ่เกลอื เป็นยอดเขำทีส่งูทีส่ดุ
ในจังหวัด คอืมคีวำมสงูถงึ 2,079 เมตร และมดีอยภคูำในเขตอ ำเภอปัว เป็นยอดเขำทีส่ ำคัญของจังหวัด มคีวำมสงู 1,980 
เมตร สว่นพืน้ทีร่ำบจะอยูบ่รเิวณตอนกลำงของจังหวัด และตำมลุม่น ้ำตำ่ง ๆ แหลง่น ้ำทีส่ ำคัญของจังหวัดคอืแม่น ้ำน่ำน ซึง่

มตีน้ก ำเนดิทำงตอนเหนือของจังหวัด แลว้ไหลลงไปยังเขือ่นสริกิติ ิใ์นจังหวัดอุตรดติถ ์และบรรจบกับแม่น ้ำปิงทีจั่งหวัด
นครสวรรคเ์ป็นแมน่ ้ำเจำ้พระยำ 
 

น ำทำ่นน่ังจบิชำกำแฟที ่เฮอืนฮงัตอ่ กำแฟนำ่น ซึง่เป็นรำ้นกำแฟทีร่วมเอำกำแฟจำกแหลง่ปลูกต่ำงๆของจังหวัดน่ำนมำ
ไวท้ีน่ี่ เป็นรำ้นทีม่ขีนำดใหญ่บรรยำกำศด ีมมีมุใหถ้ำ่ยรปู,มมุใหน่ั้งชลิๆเยอะ ใหท้ำ่นสมัผัสกับบรรยำกำศสบำยๆ รม่รืน่ 
 

 
 
 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่พระธำตแุชแ่หง้ พระอำรำมหลวง พระธำตปุระจ ำปีเกดิ 

ปีเถำะ (ปีนักษัตรกระต่ำย) เดมิเป็นวัดรำษฎร ์ปัจจุบันเป็นพระอำรำมหลวง 
เป็นอนุสรณ์ของควำมรักและควำมสมัพันธ ์ระหวำ่งเมอืงน่ำนกับเมอืงสโุขทัย
ในอดตี จำกพงศำวดำรเมอืงน่ำนกล่ำวว่ำ พระยำกำรเมอืง เจำ้นครน่ำนได ้

อัญเชญิพระบรมสำรีรกิธำตุจำก กรุงสุโขทัย (กระดูกขอ้มือขำ้งซำ้ย) มำ
ประดษิฐำนไวท้ีด่อยภเูพยีงแชแ่หง้ 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัศรพีนัตนั แห่งรำชวงศภ์ูคำ โดยพญำพันตน้ เจำ้ผู ้
ครองนครน่ำน เป็นผูส้รำ้ง ซึง่ชือ่วัดตรงกับนำมผูส้รำ้ง คอืพญำพันตน้ วหิำร
ของวัดศรพัีนอน้ มคีวำมสวยงำมเป็นสง่ำดว้ยสทีองเหลอืงอร่ำม และเป็นอกี

วัดทีม่จีติรกรรมปนูป้ันทีส่วยงำม พญำนำคเจ็ดเศยีรตัง้เดน่เป็นสง่ำเฝ้ำบันได 
หนำ้วหิำร และภำยในวหิำรช่ำงชำวน่ำน ไดเ้ขยีนภำพลำยเสน้ประวัตขิอง
พระพทุธเจำ้และประวัตกิำรก ำเนิดเมอืงน่ำน มันเป็นภำพเขยีนลำยเสน้ลงสี

ธรรมชำตสิวยงำมและทรงคณุคำ่อยำ่งยิง่  
 

 
 



 

จำกนัน้น ำทำ่นแวะถำ่ยรปูกับ ซุม้ตน้ลลีำวดหีรอืตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนำ้พพิธิภัณฑแ์หง่ชำตน่ิำน พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติ
น่ำน ตัง้อยูภ่ำยในคุม้ของอดตีเจำ้ผูค้รองนครน่ำน (หอค ำ) ทีม่ตีน้ลลีำวดขี ึน้เป็นแถวเรยีงรำย แผ่ขยำยกิง่กำ้น โคง้เขำ้หำ
กันเป็นอโุมงค ์

 
เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั (5) 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัม ิง่เมอืง ตัง้อยูท่ีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐำนเสำหลักเมอืงของจังหวัดน่ำน เดมิเป็นวัดรำ้ง มเีสำ
หลักเมอืงทีเ่ป็นทอ่นซงุขนำดใหญ่สองคนโอบ ตอ่มำเจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวัดใหมต่ัง้ชือ่วำ่ วัดมิง่เมอืง ตำมชือ่ทีเ่รยีก
เสำหลักเมืองว่ำ เสำมิง่เมอืง ต่อมำปี 2527 ไดม้กีำรรือ้ถอนและสรำ้งอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบลำ้นนำร่วมสมัยแบบใน

ปัจจุบัน โดยตกแตง่ลำยปนูป้ันทีผ่นังดำ้นนอกของพระอุโบสถ มคีวำมสวยงำมวจิติรบรรจงมำก เป็นฝีมอืตระกูลชำ่งเชยีง
แสน มคีวำมวจิติร งดงำมมำก ภำยในมภีำพจติรกรรมฝำผนังแสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของชำวเมอืงน่ำน ฝีมอืชำ่งทอ้งถิน่ยุค
ปัจจุบัน และในบรเิวณวัดยังเป็นที ่ประดษิฐำนเสำหลักเมอืง ซึง่อยู่ในศำลำจตุรมุข ดำ้นหนำ้พระอุโบสถ เสำหลักเมอืงสงู

ประมำณ 3 เมตร ฐำนประดับดว้ยไมแ้กะลวดลำย ลงรักปิดทอง ยอดเสำแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตรม์ชีือ่ เมตตำ กรุณำ 
มทุติำ อเุบกขำ 

 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่วดัพระธำตุชำ้งค ำ้วรวหิำร สรำ้งขึน้โดยพญำภูเข่ง เจำ้ผูค้รองนครเมืองน่ำน อำยุมำกกว่ำ 600 ปี 
ประกอบดว้ยวหิำรขนำดใหญ่ ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบลำ้นนำไทย ภำยในวัดยังประดษิฐำนเจดยีช์ำ้งค ้ำ ทรงลังกำ สงู

ตระหง่ำนมรีปูป้ันรปูชำ้งครึง่ตัวประดับอยูโ่ดยรอบ ลักษณะเหมอืนฐำนรองรับไวด้ำ้นละ 6 เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก เป็น
ศลิปะทีน่่ำนรับผ่ำนอำณำจักรสโุขทัย มคีวำมสวยงำมเป็นเอกลักษณ์ 
 

 
 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัภูมนิทร ์เดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ เป็น

วัดทีแ่ปลกกวำ่วัดอืน่ ๆ คอื โบสถแ์ละวหิำรสรำ้งเป็นอำคำร
หลังเดียวกันประตูไมท้ั ้งสี่ท ิศ แกะสลักลวดลำยโดย
ชำ่งฝีมอืลำ้นนำสวยงำมมำก นอกจำกนี้ฝำผนังยังแสดงถงึ

ชวีติและ วัฒนธรรมของยคุสมัยทีผ่่ำนมำตำมพงศำวดำรของ
เมืองน่ำน ควำมงำมของ พระอุโบสถจตุรมุข เป็นพระ
อโุบสถทรงจตุรมุข พระประธำนจตุรพักตร ์นำคสะดุง้ขนำด

ใหญ่แหแ่หนพระอโุบสถเทนิไวก้ลำงล ำตัวนำค พระอุโบสถ
จตรุมขุนี้กรมศลิปกรไดส้นันษิฐำนวำ่ เป็นพระอโุบสถจตุรมุข

หลังแรกของ ประเทศไทยพระอุโบสถ ตรงใจกลำง
ประดษิฐำนพระพทุธรปูขนำดใหญ่ 4 องค ์หันพระพักตรอ์อก 
ดำ้นประตทูัง้สีท่ศิ หันเบือ้งพระปฤษฏำงค ์ชนกันประทับ น่ัง

บนฐำนชุกช ีเป็นพระพุทธรูปปำงมำรวชิัย ผูท้ีไ่ปชมควำม
งำมของ พระอโุบสถนี้ไมว่ำ่จะเดนิขึน้บันไดทศิใด จะพบพระ
พักตรข์องพระพทุธรปูทกุดำ้น  
 
 
 

ภำยในจะมภีำพจติรกรรมฝำผนังชือ่ดัง "ปู่ ม่ำนย่ำม่ำน หรอื 
หนุ่มกระซบิ" ผลงำนของหนำนบัวผัน จิตรกรทอ้งถิน่เชือ้
สำยไทลือ้ เป็นภำพชำยหญงิคูห่นึง่ก ำลังกระซบิอยู ่และเป็น

ภำพทีรู่จั้กกันในชือ่ "กระซบิรักบันลอืโลก" และเป็นทีน่ิยม
กันในหมู่นักท่องเทีย่วทีต่อ้งมำถ่ำยรูปกับภำพจิตรกรรมฝำ
ผนังนี้ 

 
 
น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัพระธำตเุขำนอ้ย องคพ์ระธำตตุัง้อยูบ่นยอดดอยเขำนอ้ย ซึง่อยูด่ำ้นตะวันตกของตัวเมอืงน่ำน สรำ้ง

ในสมัยเจำ้ปู่ แข็ง เมือ่ปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธำตเุป็นเจดยีก์อ่อฐิถอืปนูทัง้องค ์เป็นศลิปะพมำ่ผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระ
เกศำธำตขุององคส์มเด็จพระสมัมำสมัพทุธเจำ้ไดรั้บกำรบรูณปฏสิงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในสมัยพระเจำ้สรุยิพงศผ์รติเดชฯ ระหว่ำง

ปี พ.ศ. 2449-2454 โดยชำ่งชำวพมำ่ จำกวัดพระธำตเุขำนอ้ย สำมำรถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัวเมอืงน่ำน ปัจจุบัน
บรเิวณลำนชมทวิทัศน์ ประดษิฐำนพระพุทธมหำอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่ำน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปำงประทำนพร บนฐำน
ดอกบัวสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศำท ำจำกทองค ำหนัก 27 บำท 



 
 
เย็น อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั ณ ถนนคนเดนิเมอืงนำ่น 
 

จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สู ่ถนนคนเดนิเมอืงนำ่น หรอื ถนนคนเดนิกำดขว่งเมอืงนำ่น เปิดทุกวันศุกร-์อำทติย ์ ตัง้แต่ 17.00 
– 22.00 น. ตัง้อยูบ่นบนถนนผำกอง ระหวำ่งลำนขว่งเมอืง หนำ้ศนูยบ์รกิำรนักท่องเทีย่ว ไปถงึสำมแยกถนนจัทรประโชต ิ
ใหท้ำ่นเลอืกซือ้อำหำรมำกมำย มทีัง้อำหำรพืน้เมอืง ผักผลไม ้หรอืเสือ้ผำ้พืน้เมอืง ของฝำกของทีร่ะลกึแฮนด์เมดต่ำงๆ

จำกจังหวัดน่ำนของไดจ้ำกทีน่ี่ ในรำคำยอ่มเยำ อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ตำมอัธยำศัย 
 
ทีพ่กั โรงแรมน ำ้ทองนำ่น หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่ จงัหวดันำ่น – วดัพระธำตชุอ่แฮ จงัหวดัแพร ่– กรุงเทพฯ 

 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (6) 

 
จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูจั่งหวัดแพร ่เพือ่ใหท้่ำนสักกำระขอพร ณ วดัพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง วัดศักดิส์ทิธิเ์ก่ำแก่
คูบ่ำ้นคูเ่มอืงจังหวัดแพร ่และเป็นวัดพระธำตปุระจ ำปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีขำล ส ำหรับชือ่พระธำตุชอ่แฮนั้นมคีวำมเชือ่ดัง้เดมิ

วำ่ ขนุลัวะอำ้ยกอ้มไดน้ ำผำ้แพรมำถวำยพระพทุธเจำ้ และตอ่มำชำวบำ้นไดน้ ำผำ้แพรชัน้ดทีอจำกสบิสองปันนำมำผูกบูชำ
พระธำต ุค ำวำ่ชอ่แฮ จงึหมำยถงึ “ชอ่แพร” น่ันเอง พระธำตชุอ่แฮ ซึง่พบวำ่เขยีนเป็นอักษรธรรมว่ำ "ชอ่แฮ" 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) โดยสวัสดภิำพ 
 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิำร ** 
   

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ทำ่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

03 – 06 กนัยำยน 2563 4,999 1,500 

10 – 13 ตลุำคม 2563 4,999 1,500 

04 – 07 ธนัวำคม 2563 
(วนัพอ่) 

4,999 1,500 



10 – 13 ธนัวำคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

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 กรณีผูโ้ดยสำรไมค่รบ
ตำมจ ำนวนดงักลำ่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลือ่นกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงรำคำ 

 



 ้  ้   ้  ้
  ้  

 
 

อัตรำคำ่บรกิำรนี้รวม 
 คำ่รถบัสปรับอำกำศตลอดเสน้ทำง ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุโดยทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลกูคำ้เป็น

ส ำคัญ 
 คำ่โรงแรมทีพั่กระดับมำตรำฐำนตำมที่รำยกำรระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่ำน หรอื 3 ท่ำน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่ำน Triple 

วำ่ง) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในกำรปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอำ้งองิมำตรฐำนคณุภำพและควำมเหมำะสม
เดมิโดยค ำนงึถงึประโยชน์ของลกูคำ้เป็นส ำคัญ 
 คำ่จำ้งไกดน์ ำเทีย่วคอยบรกิำร และ อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  



 คำ่ประกันอบุัตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ กรณีตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภำพกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต ค่ำซักรดี มนิิบำรใ์นหอ้ง รวมถงึ

คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
  คำ่ใชจ้่ำยทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ

อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 
 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% กรณีตอ้งกำรออกใบเสร็จรับเงนิในนำมบรษัิท 

  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ ำเทีย่ว ทำ่นละ 400 บำท  

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ทวัร ์เป็นจ ำนวน 1,500 บำทตอ่ทำ่น พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน เพือ่

ส ำรองทีน่ ัง่ 

2. กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ ำระเงนิ หรอืช ำระเงนิไมค่รบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทำ่นถกูปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อื

วำ่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
และวันเสำร ์นอกจำกวันเวลำดังกลำ่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำลประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 
 

เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซน็เอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจอง
กับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพือ่ท ำเรื่องขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรที่
ตอ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน หรอืหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร ์50% และหักค่ำใชจ้่ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 

โรงแรมทีพั่ก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่  
1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรือใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่ำบรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศ 

และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคัญ 
4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิ

ของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำย

ของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้  

 


