
 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

2TH008 :ทวัรน่์าน ดอยเสมอดาว บอ่เกลือ ดอยภคูา จ.น่าน 4 วนั 2 คืน 
เดินทางโดยรถตู้ปรบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ 

 

แผนการเดินทาง 
 

 

19.30น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้สู่  
อทุยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้ส้ิน 
 
 

 

 

 

 

 

 
05.30 น. เดนิทางถงึ อทุยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้ที่ ดอยเสมอดาว 

นอกจากนี้ยงัสามารถชม ผาหวัสิงห ์ไดใ้นเวลาเดยีวกนัอกีดว้ย 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน 

วนัท่ีสอง อทุยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหวัสิงห ์- เสาดินนาน้อย – วดับ่อแก้ว - ศาล
พระหลกัเมืองน่าน - วดัม่ิงเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วดัภมิูนทร ์- วดัพระธาตชุ้างค า้
วรวิหาร - พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน - วดัศรีพนัต้น - ร้านขนมหวานป้าน่ิม - วดัพระธาตุ
เขาน้อย - ถนนคนเดินเมืองน่าน 



 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

07.30 น. อิสระอาหารเช้า ณ ดอยเสมอดาว 
  เดนิทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ใหเ้วลาถ่ายรปูกนัประมาณครึง่ชัว่โมง 
  เสาดินนาน้อย เกดิจากการกดักร่อนจากธรรมชาต ิแหว่งเวา้เป็นรปูทรงต่างๆ ดแูลว้งามตามาก 
10.00 น. น าท่านเดนิทางไปยงั วดับ่อแก้ว ภายในวดัมพีระธาตุบ่อแกว้ สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของอ าเภอนา 

หมืน่ ความโดดเด่น คอื เป็นวดัทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบลา้นนา พระอุโบถมสีขีาวทัง้หลงังดงามวจิติรดว้ยลวดลาย
แกะสลกัปนูปั้นประดบักระจกสต่ีางๆ ดา้นหลงัวดัสามารถมองเหน็ววิของทุ่งนาเขยีวขจ ีอสิระใหท้่านไหวพ้ระ
ขอพร และเกบ็ภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
 

 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ตวัเมืองจงัหวดัน่าน 
น าท่านเดนิทางไปสกัการะ ศาลพระหลกัเมืองน่าน และชมความอลงัการของ วดัม่ิงเมือง ซึง่มวีหิารปนูปัน้ สี
ขาวงาชา้ง โดดเด่นสวยงามยิง่นกั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 
น าท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วดัภมิูนทร ์วดัทีส่รา้งทรงจตุรมขุหนึ่งเดยีวในประเทศไทยทีด่คูลา้ยตัง้อยู่
บนหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถ ์และวหิาร สรา้งเป็นอาคารหลงัเดยีวกนั ประตูไมท้ัง้ 4 ทศิ แกะสลกัลวดลาย
งดงาม โดยฝีมอืช่างเมอืง 



 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

 
น าท่านชม วดัพระธาตชุ้างค า้วรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศลิปะสมยัสุโขทยั มอีายเุก่าแก่กว่า 600 ปี ต่อ
ดว้ย พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ม ี“งาช้างด า” วตัถุโบราณส าคญัคู่เมอืงน่าน 
น่านน าท่านเดนิทางไป วดัศรีพนัต้น ชมโบสถส์ทีอง  
วดัศรีพนัต้น สรา้งโดยพญาพนัตน้เจา้ผูค้รองนครน่านแห่งราชวงศภ์ูคา (ครองนครน่านระหว่างพ.ศ.1960-1969)  
 ชือ่วดัตรงกบันามผูส้รา้งคอืพญาพนัตน้บางสมยัเรยีกว่าวดัสลพีนัตน้ (ค าว่า สลหีมายถงึตน้โพธิ)์ ซึง่ในอดตีมตีน้โพธิใ์หญ่อยู่ดา้น
ทศิเหนือและทศิใตข้องวดัปัจจุบนัถูกโค่นเพือ่ตดัเป็นถนนแลว้วดัศรพีนัตน้ไดร้บัพระราชทานวสิงุคามสมีาเมือ่พ.ศ. 2505 ภายใน
วดัมวีหิารทีส่วยงามตัง้เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยบัเป็นอกีวดัหนึง่ในจงัหวดัน่านทีม่จีติรกรรมปนูปัน้ทีส่วยงามโดยเฉพาะ
พญานาคเจด็เศยีรเฝ้าบนัไดหน้าวหิารวดัสทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตามคีวามสวยงามมาก ดอู่อนโยนมชีวีติชวีาซึง่ปัน้
แต่งโดยช่างชาวน่านชือ่นายอนุรกัษ์สมศกัดิห์รอื "สล่ารง" และภายในวหิารไดม้กีารเขยีนภาพลายเสน้ประวตัขิองพระพุทธเจา้
และประวตักิารก าเนิดเมอืงน่านโดยช่างชาวน่านเป็นภาพเขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่ 

  จากนัน้น าท่านไปชมิขนมหวานรา้นดงัของเมอืงน่าน ร้านขนมหวานป้าน่ิม 
  **ไม่รวมอาหารและเคร่ืองด่ืม**น าท่าน Check in เขา้ทีพ่กั 
เยน็  น าท่านขึน้ชมววิเมอืงน่านที่ วดัพระธาตเุขาน้อย 

วดัพระธาตเุขาน้อย ซึง่ปชูนยีสถานทีส่ าคญัและเก่าแก่ สนันิษฐานว่ามอีายุรุ่นราวคราวเดยีวกบัพระธาตุแชแ่หง้ ตรงบรเิวณ
ลานปนูพระพุทธรปูปางลลีาองคใ์หญ่ คอื พระพุทธมหาอุตมงคลนนัทบุรศีรเีมอืงน่าน ถอืเป็นจุดเดยีวทีเ่หน็เมอืงน่านจากมมุสงู 



 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ถนนคนเดิน (มเีฉพาะบางช่วงเท่านัน้) ใหท้่านได ้Shopping ของทีร่ะลกึกนัตาม
อธัยาศยั**อิสระอาหารเยน็** 

21.00 น.  ไดเ้วลานดัหมาย น ากลบัทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 

 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
  น าท่านไปนมสัการ พระธาตแุช่แห้ง ปชูนียสถานศกัดิส์ทิธิ ์คู่บา้นคู่เมอืงน่านมาชา้นาน เป็นพระธาตุ 
  ประจ าปีเถาะ ตามปีนกัษตัรของชาวลา้นนา  

วนัท่ีสาม พระธาตแุช่แห้ง – เดอะวิว@ก่ิวม่วง – ถนนหมายเลข 3 - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว ์–  
อทุยานแห่งชาติดอยภคูา - อ.ปัว - ร้านล าดวน - วดัภเูกต็ - วดัศรีมงคล 



 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

 
   

แวะจบิกาแฟชมววิ ณ เดอะวิว@ก่ิวม่วง รา้นกาแฟววิด ีมวีวิทวิทศัน์สวยงามมองเหน็ววิภเูขาเขยีวขจ ี 
บวกกบัการตกแต่งรา้นสไตลล์า้นนาทีเ่ขา้กบัธรรมชาต ิท าให ้เดอะวิว@ก่ิวม่วง กลายเป็นรา้นกาแฟส าหรบั
พกัระหว่างทางทีห่ลายคนนิยมมานัง่พกั จบิเครือ่งดื่ม ชมบรรยากาศสวยๆ พรอ้มสูดอากาศบรสิุทธิ ์เตมิความ
สดชื่นไดอ้ย่างดเียีย่ม แวะจุดถ่ายรปูกบัจดุเชก็อนิอนัซนีแห่งใหม่ จ.น่าน ”โค้งเลข 3” 

 
 



 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

จากนัน้น าท่าน เดนิทางสู่ อ.บ่อเกลือ น าท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว ์ทีย่งัใชว้ธิกีารตม้แบบโบราณมานาน
หลายรอ้ยปี 

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
จากนัน้เดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภคูา ชมพนัธุ์ไม้หายาก เช่น ชมพูภูคา (ออกดอกช่วง ม.ค.-
 ม.ีค.) ต้นเต่ารา้งยกัษ์ เป็นพนัธุ์ไมเ้ฉพาะถิน่ของดอยภูคา ลกัษณะเป็นปาล์มล าต้นเดยีว สูงประมาณ 40  
เมตร นอกจากนี้ยงัม ีตน้ก่วมภคูา พชืหายากวงคเ์ดยีวกบัเมเป้ิล 

บ่าย  จากนัน้น าท่านเดนิทางไป อ.ปัว น าท่าน Check in เขา้สู่ทีพ่กั 
น าท่านไปชอ้ปป้ิง ร้านล าดวน ผา้ทอ อ.ปัว รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณ ชื่อ
ดงัแห่งปัวอ าเภอปัวถือว่าเป็นอ าเภอที่มชีาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมปีระเพณีและ วฒันธรรมเป็นของ
ตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งการแต่งกายแบบพืน้บา้น ไดแ้ก่ผา้ทอไทลือ้  นบัว่าเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของ
อ าเภอนี้ ผา้ทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแลว้กม็กีารจ าหน่ายเป็นผลติภณัฑ ์หลงัช๊อป กนัอย่างจุใจแลว้ น าคณะเดนิ
ไปยงัพืน้ทีด่า้นหลงัรา้นล าดวนผา้ทอ ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ รา้นกาแฟบา้นไทลือ้  บรรยากาศโดยรวมของรา้นตกแต่ง
ตามสไตลข์องชุมชนชาวไทลือ้ผสมลา้นนา สมัผสั บรรยากาศชลิชลิ  นัง่ชมววินาขา้ว  มองภูเขา จบิกาแฟ ใน
สไตลพ์ืน้บา้นทีใ่หค้วามรูส้กึแตกต่างไปจากรา้นกาแฟเดมิทีเ่ราเคยเจอ 
น าท่านชม วดัภเูกต็ ชมวหิารทรงลา้นนาประยกุต ์และภาพจติรกรรมแนวรว่มสมยั 3 มติ ิทีแ่สดงวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่ และภาพพุทธประวตัไิดอ้ยา่งวจิติรตระการตา และไฮไลทข์องวดัภเูกต็คอื ลานชมววิหน้า
อุโบสถ ท่านจะไดเ้หน็ทุ่งนาเป็นภาพมมุกวา้ง และมอุีทยานแห่งชาตดิอยภคูาเป็นฉากหลงั 
วดัภเูกต็ ไดต้ัง้ชือ่ตามหมู่บา้นเกต็ แต่เนือ่งดว้ยเป็นวดัทีต่ัง้อยูบ่นเนินสงู จงึตัง้ชือ่ว่า "วดัภูเกต็" หมายถงึ วดับา้นเกต็ทีอ่ยู่บนภู 
เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ในจงัหวดัน่าน มอีุโบสถทรงลา้นนาประยุกต ์จติรกรรมฝาผนงัสามมติ ิเป็นที ่
ประดษิฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรอื หลวงพ่อพุทธเมตตา" ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ดา้นล่างวดัมแีม่น ้าไหลผ่าน นกัท่อ่งเทีย่วสามารถให้
อาหารจากลานขา้งบนผ่านท่อไหลลงไปใหก้บัฝงูปลาได ้และสามารถมองเหน็ฝงูปลาทีอ่ยู่ดา้นล่างไดอ้ย่างชดัเจน 

  น าท่านเดนิทางไป วดัศรีมงคล (กง๋)ไหวพ้ระเพื่อเป็นสริมิงคล ชมพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัส ี
  เรอืนไทยลา้นนาประยกุต ์จบิกาแฟ ชมววิดอยภคูา และทุ่งนาเขยีวขจ ีสนุกสนานกบัมุมถ่ายรปูเก๋ๆ 
  วดัศรีมงคล (ก๋ง)เป็นวดัเก่าแก่ทีไ่ดร้บัพระราชทานวสิงุคามสมีาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2395 พระสงฆท์ีม่ชีือ่ทีส่ดุของวดัน้ีคอื 
  หลวงปู่ ก๋งดา้นหลงัวดัมลีานชมววิซึง่มทีศันียภาพทีง่ดงามมองเหน็ทุ่งนาเขยีวขจแีละทวิเขาของดอยภูคาเรยีงราย  
  สลบัซบัซอ้นโดยบรเิวณลานชมววิทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุม้และจดุชมววิใหถ่้ายภาพหลายจุดรวมถงึรา้นกาแฟ  
  บรรยากาศไทยๆใหพ้กัผ่อนหยอ่นใจภายในวดัมสีิง่ทีน่่าสนใจทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนังดงาม  
  โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบวัผนัจติรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนงัทีว่ดัภมูนิทรแ์ละวดั 
  หนองบวัของจงัหวดัน่านรวมถงึพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัสซีึง่รวมรวมของโบราณต่างใหไ้ดช้ม นอกจากน้ียงัมี 
  พพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัสเีรอืนไทยลา้นนาประยุกตต์วัเรอืนใชไ้มส้กัทองทัง้หมดงามสง่าเหน็มาแต่ไกลทีร่วบรวมเอา 
  เครือ่งใชต่้างๆในสมยัโบราณมาจดัใหช้มอาทอิุปกรณ์ทีใ่ชท้ ามาหากนิของคนโบราณใบเกดิหรอืใบสตูบิตัรทีจ่ารกึ  
  ลงในใบลานรวมถงึเครือ่งเงนิต่างๆนอกจากน้ียงัมภีาพของหลวงปู่ ครบูาวดัก๋งและพระเกจชิือ่ดงัต่างๆ 
18.00 น. บริการอาหารเยน็ (3) ณ ร้านอาหาร  
               หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั Good night… zzzzzz 
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07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
08.30 น. น าท่านไป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบวั ชมจติรกรรมฝาผนงัไทลือ้อนังดงามและเก่าแก่ภายใน วหิารวดัหนอง

บวั และเลอืกซือ้ผา้ทอพืน้เมอืงทีม่ชีื่อเสยีง 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางสู่ จ.แพร่ แวะนมสัการ พระธาตชุ่อแฮ พระธาตุประจ าปีเกดิปีขาล 
เยน็  อิสระอาหารเยน็ ณ บ้านเทียนหอม อตุรดิตถ ์

เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ ถงึกรงุเทพฯพรอ้มความประทบัใจ 
 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทัจะถอื
ผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อาย ุ4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

12-15 มกราคม 2566 5,900 5,500 1,200 
19-22 มกราคม 2566 (วนัตรษุจนี) 6,200 5,900 1,500 

26-29 มกราคม 2566 5,900 5,500 1,200 
2-5 กุมภาพนัธ ์2566 5,900 5,500 1,200 
9-12 กุมภาพนัธ ์2566 5,900 5,500 1,200 
16-19 กุมภาพนัธ ์2566 5,900 5,500 1,200 
23-26 กุมภาพนัธ ์2566 5,900 5,500 1,200 

3-6 มนีาคม 2566 (วนัมาฆบชูา) 6,200 5,900 1,500 
9-12 มนีาคม 2566 5,900 5,500 1,200 
16-19 มนีาคม 2566 5,900 5,500 1,200 
23-26 มนีาคม 2566 5,900 5,500 1,200 

30 มนีาคม-2 เมษายน 2566 5,900 5,500 1,200 
6-9 เมษายน 2566 (วนัจกัร)ี 6,200 5,900 1,500 

12-15 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต์ 6,200 5,900 1,500 

วนัท่ีส่ี  ดอยสกาด - ชุมชนไทล้ือ - อ.เมืองน่าน - พระธาตชุ่อแฮ - กรงุเทพฯ 
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13-16 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต)์ 6,200 5,900 1,500 
20-23 เมษายน 2566 5,900 5,500 1,200 
27-30 เมษายน 2566 5,900 5,500 1,200 
4-7 พฤษภาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
11-14 พฤษภาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
18-21 พฤษภาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
25-28 พฤษภาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
1-4 มถุินายน 2566 5,900 5,500 1,200 
2-5 มถุินายน 2566 5,900 5,500 1,200 
8-11 มถุินายน 2566 5,500 5,200 1,000 
15-18 มถุินายน 2566 5,500 5,200 1,000 
22-25 มถุินายน 2566 5,500 5,200 1,000 

29 มถุินายน-2 กรกฎาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
6-9 กรกฎาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
13-16 กรกฎาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
20-23 กรกฎาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
27-30 กรกฎาคม 2566 5,900 5,500 1,200 
3-6 สงิหาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
11-14 สงิหาคม 2566 5,900 5,500 1,200 
17-20 สงิหาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
24-27 สงิหาคม 2566 5,500 5,200 1,000 

31 สงิหาคม-3 กนัยายน 2566 5,500 5,200 1,000 
7-10 กนัยายน 2566 5,500 5,200 1,000 
14-17 กนัยายน 2566 5,500 5,200 1,000 
21-24 กนัยายน 2566 5,500 5,200 1,000 

28 กนัยายน-1 ตุลาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
5-8 ตุลาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
12-15 ตุลาคม 2566 6,200 5,900 1,500 
19-22 ตุลาคม 2566 6,200 5,900 1,500 
20-23 ตุลาคม 2566 6,200 5,900 1,500 
26-29 ตุลาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
2-5 พฤศจกิายน 2566 5,500 5,200 1,000 
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9-12 พฤศจกิายน 2566 5,500 5,200 1,000 
16-19 พฤศจกิายน 2566 5,500 5,200 1,000 
23-26 พฤศจกิายน 2566 5,500 5,200 1,000 

30 พฤศจกิายน-3 ธนัวาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
7-10 ธนัวาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
14-17 ธนัวาคม 2566 5,500 5,200 1,000 
21-24 ธนัวาคม 2566 5,500 5,200 1,000 

29 ธนัวาคม 2566-1 มกราคม 2567 6,500 6,200 1,500 

 
รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,500 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อาย ุ4-11 ปี 5,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาท่านละ 5,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) ราคาท่านละ 4,500 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาท่านละ 1,000 

 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 
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อตัราน้ีรวม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าทีพ่กั 2 คนืพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ( แอร ์+ ทวี ี+ น ้าอุ่น) 
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ 
 ค่ายานพาหนะทอ้งถิน่ 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
อตัราน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

 
ส่ิงท่ีควรน าไป 

 เสือ้กนัหนาว หมวกและถุงมอื 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
 ครมีกนัแดด 
 ของใชส้่วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรปู 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 20 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไมส่ามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได ้
 

 

 



 

[พิมพท่ี์น่ี] 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเทีย่วไดต้ามเวลาหรอืสถานทีท่ี่
ก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไมใ่ชบ้รกิารส่วนใดส่วนหน่ึงพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วนนัน้คนืได้ 
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการยกเลกิ
หรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึเหตุการณ์ทาง
การเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
5.ผูเ้ดินทางต้องได้รบัวคัซีนโควิด-19 จ านวน 2 เขม็แล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วนั ทัง้น้ีต้องมีใบรบัรองการฉีด
วคัซีน หรือ ได้รบัการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชัว่โมง 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 30 ท่าน 
2. รถตู ้9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากว่า 10 ท่าน 
 

 


