
 

 

 

2TH008 :ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา จ.น่าน 4 วนั 2 คืน 
เดนิทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่น่ัง 

แผนการเดนิทาง 
 

 

19.30น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ อุทยาน
แห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
 
 

 

 

 

 

 

05.30 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตยข้ึ์นท่ี ดอยเสมอดาว 
นอกจากน้ียงัสามารถชม ผาหัวสิงห์ ไดใ้นเวลาเดียวกนัอีกดว้ย 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ณ  ร้านอาหาร 
  เดินทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัประมาณคร่ึงชัว่โมง 
  เสาดนินาน้อย เกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติ แหว่งเว้าเป็นรูปทรงต่างๆ ดูแล้วงามตามาก 
10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน 

น าท่านเดินทางไปยงั เฮือนฮังต่อกาแฟน่านจุดนดัหมายของคอกาแฟ 
เฮือนฮังต่อได้รวบรวมเมลด็กาแฟจากแหล่งปลกูท่ีมช่ืีอเสียงของน่านไม่ว่าจะเป็น 
กาแฟจากบ้านสันเจริญสายพันธ์ุเบอร์บอนและคาติมอร์เหมาะส าหรับชงเป็นกาแฟร้อนด้วยรสท่ีเข้มข้นจึงสามารน ามาชง
เป็นกาแฟเยน็ได้ 
กาแฟมณีพฤกษ์ปลกูบนความสูง 1,500 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเลด้วยสภาพอากาศและคุณสมบัติของดินท าให้ได้กาแฟสาย
พันธ์ุพิเศษเช่นเกอิชาทริปปิก้าเหมาะส าหรับการชงกาแฟร้อนด้วยความหอมท่ีแตกต่างท าให้ได้ด่ืมด า่กับรสชาติของกาแฟ
อย่างแท้จริงค่อนข้างมรีาคาแพงกว่ากาแฟจากดอยอ่ืนๆ 
และก าลงัเป็นท่ีสนใจอยากให้คนน่านรู้จักคือ 
กาแฟบ่อเกลืออราบิก้าคาติมอร์บนความสูง 1,300 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเลท าให้ดินท่ีมส่ีวนผสมของเกลือส่งผลให้กาแฟมี
รสชาติมนักลมกล่อมเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะชงได้ท้ังร้อนและเยน็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านท่ีมรีายได้หลกัเพ่ิมขึน้จากการ
ปลกูพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลกูกาแฟเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีไปเยือนบ่อเกลือเหนือขึน้ไปของอ าเภอบ่อเกลือท่ี บ้านห้วยขวาก

วนัแรก  กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน 

วนัทีส่อง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย – เฮือนฮังต่อ -   ศาล
พระหลกัเมืองน่าน - วดัมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ -วดัศรีพันต้น -   ร้านขนมหวานป้าน่ิม - 
วดัพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน 



 

 

 

ยงัมกีาแฟอราบิก้าปลกูท่ีระดับความสูง 1,900 เหนือระดับน า้ทะเลในพืน้ท่ีได้รับการส่งเสริมชาวเขาให้มรีายได้และอยู่คู่กบั
ป่าท าให้กาแฟมกีล่ินหอมกลมกล่อมลงตัวเพมาะส าหรับกาแฟร้อนให้สัมผัสอราบิกาน่านอย่างแท้จริง นอกจากจะเป็น
สถานท่ีจิบกาแฟแห่งใหม่ของน่านท่ีคัดสรรเมลด็กาแฟดจีากแหล่งต่างๆของน่านมเีคร่ืองด่ืมจากชาเบเกอรีให้เลือกอ่ิมอร่อย  
เร่ืองกาแฟเพียงแค่เร่ิมต้นเพราะท่ีน่ียงัคัดสรรกาแฟดจีากแหล่งปลกูของน่านมาเพ่ิมเติมให้ได้ลิม้รส 
ณเฮือนฮังต่อกาแฟน่านณขณะนีถื้อเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ใจกลางเมืองเพราะไม่ใช่แค่มมุจิบกาแฟธรรมดาแต่เป็น
เหมือนดั่งบ้านหลงัใหญ่ท่ีต้อนรับผู้มาเยือนพาเพ่ือนฝูงมาเท่ียวน าครอบครับมาพักผ่อนจูงลกูจูงหลานมาเดินเล่นเตร็ดเตร่มี
มมุต่างๆกระจายไปท่ัวน่ังเดินเหินไม่มเีบ่ือ 
จากเฮือนฮังต่อไป 50 เมตรด้านซ้ายมือท่ีน่ียงัมทีีเดด็สุดคือจุดกางเต้นท์ตัง้แคมป์ผิงไฟท่ามกลางดงดอกดาวกระจายท่ีก าลงั
เบ่งบานพร้อมกับจุดถ่ายภาพตามมมุๆต่างกระจายรอบๆกับรถโรงเรียนรถโดยสารประจ าทางท่ีนานวนัไม่ได้เห็นว่ิงตามท้อง
ถนนอีกแล้วกลบัไปย้อนความหลงัวนัเก่าๆท่ีเคยใช้รถประจ าทางในยคุพ่อแม่ยงัสาว 

น าท่านเดินทางไปสักการะ ศาลพระหลกัเมืองน่าน และชมความอลงัการของ วดัมิ่งเมือง ซ่ึงมีวหิารปูนป้ัน 
สีขาวงาชา้ง โดดเด่นสวยงามยิง่นกั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหารหลงัอาหาร น าท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  
  วดัภูมินทร์ วดัท่ีสร้างทรงจตุรมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทยท่ีดูคลา้ยตั้งอยูบ่นหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถ ์
 และวหิาร สร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ประตูไมท้ั้ง 4 ทิศ แกะสลกัลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมือง  น่าน
น าท่านเดินทางไป วดัศรีพนัต้น ชมโบสถสี์ทอง  
  วดัศรีพนัต้น สร้างโดยพญาพันต้นเจ้าผู้ครองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่านระหว่างพ.ศ.1960-1969)  
  ช่ือวดัตรงกับนามผู้สร้างคือพญาพันต้นบางสมยัเรียกว่าวดัสลพีันต้น (ค าว่า สลหีมายถึงต้นโพธ์ิ) ซ่ึงในอดีตมต้ีนโพธ์ิ 
 ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวดัปัจจุบันถกูโค่นเพ่ือตัดเป็นถนนแล้ววดัศรีพันต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ 
 พ.ศ. 2505 ภายในวดัมวิีหารท่ีสวยงามตั้งเด่นเป็นสง่ามสีีทองระยิบระยบัเป็นอีกวดัหน่ึงในจังหวดัน่านท่ีมจิีตรกรรมปูนป้ัน 
 ท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหารวดัสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตามคีวามสวยงามมาก  ดู
อ่อนโยนมชีีวิตชีวาซ่ึงป้ันแต่งโดยช่างชาวน่านช่ือนายอนุรักษ์สมศักด์ิหรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มกีารเขียนภาพ 
 ลายเส้นประวติัของพระพทุธเจ้าและประวติัการก าเนิดเมืองน่านโดยช่างชาวน่านเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติ  
 สวยงามและทรงคุณค่าอย่างย่ิง 

  จากนั้นน าท่านไปชิมขนมหวานร้านดงัของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้าน่ิม 
  **ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืม**น าท่าน Check in เข้าท่ีพัก 
เยน็  น าท่านข้ึนชมววิเมืองน่านท่ี วดัพระธาตุเขาน้อย 

วดัพระธาตุเขาน้อย ซ่ึงปูชนียสถานท่ีส าคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามอีายรุุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตแุช่แห้ง ตรงบริเวณ
ลานปูนพระพทุธรูปปางลลีาองค์ใหญ่ คือ พระพทุธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดยีวท่ีเห็นเมืองน่านจาก
มมุสูง 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป ถนนคนเดิน (มีเฉพาะบางช่วงเท่านั้น) ใหท้่านได ้Shopping ของท่ีระลึกกนัตาม
อธัยาศยั**อสิระอาหารเยน็** 

21.00 น.  ไดเ้วลานดัหมาย น ากลบัท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 



 

 

 

 

 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
  น าท่านไปนมสัการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศกัด์ิสิทธ์ิ คู่บา้นคู่เมืองน่านมาชา้นาน เป็นพระธาตุ 
  ประจ าปีเถาะ ตามปีนกัษตัรของชาวลา้นนา จากนั้นน าท่าน 
  เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ น าท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ท่ียงัใชว้ธีิการตม้แบบโบราณมานานหลายร้อยปี 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหาร 
  จากนั้นเดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพนัธ์ุไมห้ายาก เช่น ชมพูภูคา (ออกดอกช่วง ม.ค.- 
 มี.ค.) ตน้เต่าร้างยกัษ ์เป็นพนัธ์ุไมเ้ฉพาะถ่ินของดอยภูคา ลกัษณะเป็นปาลม์ล าตน้เดียว สูงประมาณ 40  
 เมตรนอกจากน้ียงัมี ตน้ก่วมภูคา พืชหายากวงคเ์ดียวกบัเมเป้ิล 
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางไป อ.ปัวน าท่าน Check in เข้าสู่ท่ีพัก 

น าท่านไปชอ้ปป้ิง ร้านล าดวน ผ้าทอ อ.ปัว ร้านขายของท่ีระลึกและผา้ทอไทล้ือ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณ 
ช่ือดงัแห่งปัวอ าเภอปัวถือวา่เป็นอ าเภอท่ีมีชาวไทล้ืออยูม่ากท่ีสุดชาวไทล้ือมีประเพณีและ วฒันธรรมเป็น
ของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองการแต่งกายแบบพื้นบา้น ไดแ้ก่ผา้ทอไทล้ือ  นบัวา่เป็นเอกลกัษณ์อยา่ง
หน่ึงของอ าเภอน้ี ผา้ทอส่วนใหญ่เม่ือทอมาแลว้ก็มีการจ าหน่ายเป็นผลิตภณัฑ ์หลงัช๊อป กนัอยา่งจุใจแลว้ น า
คณะเดินไปยงัพื้นท่ีดา้นหลงัร้านล าดวนผา้ทอ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ  บรรยากาศโดยรวม
ของร้านตกแต่งตามสไตลข์องชุมชนชาวไทล้ือผสมลา้นนา สัมผสั บรรยากาศชิลชิล  นัง่ชมววินาขา้ว  มอง
ภูเขา จิบกาแฟ ในสไตลพ์ื้นบา้นท่ีใหค้วามรู้สึกแตกต่างไปจากร้านกาแฟเดิมท่ีเราเคยเจอ 
น าท่านชม วดัภูเกต็ ชมวหิารทรงลา้นนาประยกุต ์และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมยั 3 มิติ ท่ีแสดงวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถ่ิน และภาพพุทธประวติัไดอ้ยา่งวิจิตรตระการตา และไฮไลทข์องวดัภูเก็ตคือ ลานชมววิหนา้
อุโบสถ ท่านจะไดเ้ห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกวา้ง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลงั 
วดัภูเกต็ ได้ตั้งช่ือตามหมู่บ้านเกต็ แต่เน่ืองด้วยเป็นวดัท่ีตั้งอยู่บนเนินสูง จึงตั้งช่ือว่า "วดัภูเกต็" หมายถึง วดับ้านเกต็ท่ีอยู่บน
ภู เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงในจังหวดัน่าน มอีุโบสถทรงล้านนาประยกุต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นท่ี
ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพทุธเมตตา" ท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ด้านล่างวดัมแีม่น า้ไหลผ่าน นักท่่องเท่ียวสามารถให้
อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหลลงไปให้กบัฝูงปลาได้ และสามารถมองเห็นฝูงปลาท่ีอยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน 

  น าท่านเดินทางไป วดัศรีมงคล (ก๋ง)ไหวพ้ระเพื่อเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภณัฑม์งคลธรรมรังสี 
  เรือนไทยลา้นนาประยกุต ์จิบกาแฟ ชมววิดอยภูคา และทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกบัมุมถ่ายรูปเก๋ๆ 
  วดัศรีมงคล (ก๋ง)เป็นวดัเก่าแก่ท่ีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2395 พระสงฆ์ท่ีมช่ืีอท่ีสุดของวดันีคื้อ 
  หลวงปู่ก๋งด้านหลงัวดัมลีานชมวิวซ่ึงมทัีศนียภาพท่ีงดงามมองเห็นทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียงราย 

วนัทีส่าม พระธาตุแช่แห้ง - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว -   
 ร้านล าดวน – วดัภูเกต็– วดัศรีมงคล 



 

 

 

  สลบัซับซ้อนโดยบริเวณลานชมวิวทางวดัได้จัดท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุดรวมถึงร้านกาแฟ  
 บรรยากาศไทยๆให้พักผ่อนหย่อนใจภายในวดัมส่ิีงท่ีน่าสนใจท้ังวิหารหลวงท่ีมภีาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม  
 โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบัวผันจิตรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัภูมินทร์และวดั 
 หนองบัวของจังหวดัน่านรวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสีซ่ึงรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม นอกจากนีย้งัมี 
  พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสีเรือนไทยล้านนาประยกุต์ตัวเรือนใช้ไม้สักทองท้ังหมดงามสง่าเห็นมาแต่ไกลท่ีรวบรวมเอา 
 เคร่ืองใช้ต่างๆในสมยัโบราณมาจัดให้ชมอาทิอปุกรณ์ท่ีใช้ท ามาหากินของคนโบราณใบเกิดหรือใบสูติบัตรท่ีจารึก  
 ลงในใบลานรวมถึงเคร่ืองเงินต่างๆนอกจากนีย้งัมภีาพของหลวงปู่ครูบาวดัก๋งและพระเกจิช่ือดงัต่างๆ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหารหลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั Good night… zzzzzz 
 
 

 

 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
08.30 น. น าท่านไป ชุมชนไทลือ้ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนงัไทล้ืออนังดงามและเก่าแก่ภายใน วหิารวดัหนอง

บวั และเลือกซ้ือผา้ทอพื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียงน าท่านเดินทางกลบัสู่ อ.เมืองน่าน 
น าท่านชม วดัพระธาตุช้างค า้วรวหิาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมยัสุโขทยั มีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี ต่อ
ดว้ย พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาช้างด า” วตัถุโบราณส าคญัคู่เมืองน่าน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (7) ณ ร้านอาหาร 
น าท่าน น่ังรถรางชมเมืองน่าน โดยมีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายใหค้วามรู้ตลอดเส้นทาง ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะนมสัการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจ าปีเกิดปีขาล 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหาร 
เดินทางกลบั กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯพร้อมความประทบัใจ 
 

ส้ินสุดการใหบ้ริการ 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเดี่ยว 

04-07 ธนัวาคม 2562 6,200 5,900 1,500 
12-15 ธนัวาคม 2562 6,200 5,900 1,200 

วนัทีส่ี่  ชุมชนไทลือ้ - อ.เมืองน่าน - วดัพระธาตุช้างค า้วรวหิาร - พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน –  
  น่ังรถรางชมเมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ 



 

 

 

19-22 ธนัวาคม 2562 6,200 5,900 1,200 
27-30 ธนัวาคม 2562 6,500 6,200 1,200 
28-31 ธนัวาคม 2562 6,500 6,200 1,200 

29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 6,500 6,200 1,200 
09-12 มกราคม 2563 6,200 5,900 1,500 
16-19 มกราคม 2563 6,200 5,900 1,500 
23-26 มกราคม 2563 6,500 6,200 1,500 

30-02 กุมภาพนัธ์ 2563 6,200 5,900 1,500 
06-09 กุมภาพนัธ์ 2563 6,500 6,200 1,500 
13-16 กุมภาพนัธ์ 2563 6,200 5,900 1,500 
20-23 กุมภาพนัธ์ 2563 6,200 5,900 1,500 

27-01 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
05-08 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
12-15 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
19-22 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
26-29 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
03-06 เมษายน 2563 6,500 6,200 1,500 
11-14 เมษายน 2563 6,500 6,200 1,500 
16-19 เมษายน 2563 6,200 5,900 1,500 
23-26 เมษายน 2563 6,200 5,900 1,500 

30-03 พฤษภาคม 2563 6,500 6,200 1,500 
07-10 พฤษภาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
14-17 พฤษภาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
21-24 พฤษภาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
28-31 พฤษภาคม 2563 6,200 5,900 1,500 

 

 

 



 

 

 

รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,200 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี 5,900 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 5,900 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 5,200 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 1,200 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 8 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ พนกังานยกกกระเป๋า 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

ส่ิงทีค่วรน าไป 

 เส้ือกนัหนาว หมวกและถุงมือ 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดส้น 
 ครีมกนัแดด 
 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือสถานท่ี
ท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 



 

 

 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ท่าน 
 


