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วันแรก
22.00 น.
23.00 น.

วันที่สอง

07.00 น.

จำกนั้น

กรุงเทพฯ • น่ำน

 (-/-/เย็น Set Box)

พร้อมกันที่ป๊ ั มน้ ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกแก่ทุกท่ำน
ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ มุ่งหน้ำสู่ จังหวัดน่ำน โดยรถตู้ V.I.P
*บริกำรอำหำรกล่องพร้อมเครื่องดืม่ บนรถ*

น่ำน • วัดบุญยืน • เที่ยวรอบเมืองน่ำน • เสำพระหลักเมืองน่ำน • วัดมิง่ เมือง • วัดภูมินทร์
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติน่ำน • วัดพระธำตุชำ้ งค้ ำวรวิหำร • วัดพระธำตุแช่แห้ง • วัดพระธำตุ
เขำน้อย • ถนนคนเดินเมืองน่ำน
 (เช้ำ/กลำงวัน/ -)
เดินทำงถึง วัดบุญยืน เสริมสิริมงคลกันในที่แรก พร้ อมชมความงามสไตล์เมืองเหนือ และยังเป็ นพระอาราม
หลวงอีกด้ วย มีความสาคัญมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากเจ้ าผู้ครองนครน่านจะประกอบพิธบี วงสรวงพระธาตุท่วี ัด
แห่งนี้ เมื่อเกิดความไม่สงบหรือภัยพิบัติต่างๆ และยังเป็ นสถานที่สาหรับประกอบพิธีถทินา้ พิพัฒน์สัตยาใน
พระวิหาร ต่อหน้ าพระพุทธปฏิมากรปางประทับยืนสูง 4 เมตร สร้ างเมื่อ พ.ศ.2340 สมัยเจ้ าฟ้ าอัตถวร
ปัญโญเป็ นเจ้ าผู้ครองนครน่าน ซึ่งเป็ นที่นับถือของคนในพื้นที่มาจนถึงปัจจุบัน
เดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน เพื่อ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ร้ำนอำหำร เมนู ขำ้ วซอยรสเลิศ
*บริเวณใกล้ เคียงจะมีขายผ้ านุ่งท้องถิ่นหากท่านใดสนใจสามารถเลือกซื้อได้ *
พาท่านเดินชมความงามของเมืองน่าน เมืองที่อดั แน่นไปด้ วยกลิ่น
อายของล้ า นนาเดิม ด้ วยลักษณะเป็ นเมืองไม่ ใหญ่ มาก แต่ ทุก
ตารางนิ้วของเมืองเต็มไปด้ วย ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม
และความน่ า รั ก ที่ร อให้ ท่า นสัม ผัส ทาให้ เป็ นเมืองที่เ ที่ย วสนุ ก
เที่ยวสบาย แต่สวยงามเป็ นอย่างยิ่ง
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จำกนั้น

พาท่านสักการะ เสำพระหลักเมืองน่ำน ณ วัดมิ่งเมือง ซึ่งได้ รับการสถาปนาวัดใหม่ จากเดิมที่เป็ นวัดร้ าง
โดยเจ้ าอนันตวรฤทธิเดช เจ้ าครองนครในตอนนั้น สาหรับตัวอุโบสถนั้น พระครูสิริธรรมภาณี ได้ บูรณะใหม่
ในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากทรุดโทรมเป็ นอย่างมาก โดยตัวอาคารเป็ นฝี มือของช่างพื้นบ้ านของเมืองน่าน
และงานลวดลายปูนปั้นจากช่างเชียงแสน ภาพในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง บอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของ
เมืองน่านตั้งแต่สมัยพญาภูคาเจ้ าเมืองน่านองค์ปฐม ซึ่งเดิมศูนย์กลางอยู่ท่อี .ปัว ในปัจจุบัน
สำหรับเสำหลักเมืองนั้น สมัยโบรำณจะเรียกว่ำ เสำมิ่งเมือง หรือ เสำมิ่ง โดยสมเด็จเจ้ำฟ้ ำอัตถะวร
ปัญโญ เป็ นผูโ้ ปรดให้ฝังเสำพระหลักเมืองน่ำนลง เมือ่ ปี พ.ศ. 2331
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จำกนั้น

พาท่านชม หนึ่งในสถานที่ท่โี ด่งดังที่สดุ ของจังหวัดน่าน กับภาพเสียงกระซิบรรลือโลก ณ วัดภูมินทร์ แต่เดิม
นั้นมีช่ ือว่าวัดพรหมมินทร์ เอกลักษณ์ ที่แตกต่างจากวัดล้ านนาทั่วไปคือ โบสถ์และพระวิหารสร้ า งชอาคาร
จัตุรมุขหลังเดียวกัน สร้ างเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้ าเจตบุตรพรหมมินทร์ ซึ่งสันนิฐานกันว่าเป็ นโบสถ์
แบบจัตุรมุขหลังแรกของไทย พาท่านชม “ฮูบแต้ ม” หรือภาพจิตรกรรมภายในวิหาร ซึ่งภาพที่มีช่ือเสียง
ที่สดุ คือ ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองในสมัยนั้น

พำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติน่ำน ดัดแปลงจากที่ประทับของเจ้ าผู้ครองนครน่าน มีพ้ นื ที่รวม 14 ไร่ 2 งาน 32
ตารางวา โดยเคยเป็ นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างเป็ นทางการในปี
พ.ศ. 2517 ไฮไลท์สาคัญคือ งามช้ างดา ซึ่งเป็ นของคู่บ้านคู่เมือง จนอยู่ในคาขวัญว่า
“แข่งเรือลือเลือ่ ง เมืองงำช้ำงดำ จิ ตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธำตุแช่แห้ง”
ในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติน่ำนยังมี ซุม้ ลีลำวดี เรียงกันเป็ นแนวยำวให้ท่ำนได้บนั ทึกรูปกันอย่ำงตำมอั
ธยำศัย ถือเป็ นอีกหนึง่ จุดที่ตอ้ งไม่พลำด
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จำกนั้น

พาท่านเข้ าสักการะอีก 1 ปูชนียสถานที่สาคัญใรตัวเมืองน่าน ณ ที่มีจุดเด่นที่องค์เจดีย์ช้างคา้ ที่เป็ นศิลปะ
ล้ านนาผสมสุโขทัย สังเกตได้ จากลักษณะเจดีย์ทรงระฆังคว่า และยังมีประติมากรรมก่ออิฐถือปูนเป็ นรูปช้ าง
ล้ อมองค์เจดีย์ไว้ นอกจากนั้นยังมีพระประธานปูนปั้นขนาดใหญ่ ศิลปะเชียงแสน ฝี มือสกุลช่างน่าน ซึ่งนับว่า
มีความงดงามมากที่สดุ แห่งหนึ่งของเมืองน่าน

กลำงวัน
จำกนั้น

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรในตัวเมืองน่ำน
รถตูม้ ำรับและเดินทำงไปยัง วัดพระธำตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และยังเป็ น
พระธำตุประจำปี เกิด ปี เถำะ อีกด้ วย สันนิษฐานว่า พญาการเมืองโปรดให้ สร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้ มาจากกรุงสุโขทัย ถือเป็ นแบบอย่างสถาปั ตยกรรมและ
ศิลปกรรมของช่างสกุลน่าน นอกจากนั้นยังมีส่งิ คู่ควรแก่การสักการะอีกมากมาย อาทิ วิหารพระเจ้ า
ทันใจ วิหารพุทธไสยาศน์ เป็ นต้ น
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จำกนั้น

พาท่านเข้ าชม วัดพระธำตุเขำน้อย เป็ นวัดที่ต้งั อยู่บนเขาโดยเป็ นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ด้ านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็ นพระพุทธรูป
ปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทาจากทองคาหนัก 27 บาท สร้ างขึ้นเนื่องใน
มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ฯ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.
2542 ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้ อย่างสุดลูกหูลูกตา
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เดินทำงกลับสู่ ตัว เมือ ง เพื่อพาเดิน กำดข่ ว ง
เมืองน่ำน หรือถนนคนเดินเมืองน่านที่จัดเต็มไป
ด้ วยสินค้ านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า กระเป๋ า
ของที่ร ะลึ ก อาหาร ที่เ ป็ นสิน ค้ า ของชาวเมื อง
น่าน ให้ท่ำนได้เลือกรับประทำนอำหำรได้อย่ำง
อิสระ โดยหำกท่ำนสนใจลองทำนขันโตกเมือง
น่ำนก็สำมำรถลองทำนได้ที่กำดข่วงแห่งนี้

เย็น
ที่พกั
วันที่สำม

อิสระเลือกรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
โรงแรมน่ำนนครำ / โรงแรมน่ำนบ้ำนคุณ / โรงแรมบ้ำนน่ำน หรือเทียบเท่ำ
บ่อเกลือ • ถนนลอยฟ้ ำ 1081 • บ่อเกลือสินเธำว์ • หมู่บำ้ นสะปั น • ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคำ
1715 ถนนลอยฟ้ ำ • อำเภอปัว • ร้ำนกำแฟบ้ำนไทลื้ อ •วัดภูเก็ต • วัดศรีมงคล • ถนนคนเดินปัว
 (เช้ำ/กลำงวัน/อิสระ)

BT-TH24_VAN

เช้ำ
นำท่ำน

จำกนั้น

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
เดินทำงสู่ อ.บ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่ าน ประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดิ นทำง
ประมำณ 2 ชัว่ โมง มีช่ ือเสียงในด้ านการทาเกลือบนภูเขาที่ไม่ มีท่ีใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อ
บริ โภคและจาหน่ ายเป็ นรายได้ อีกทางหนึ่ ง อาเภอบ่ อเกลือ มีภูมิทัศ น์ ท่ีสวยงาม โอบล้ อมด้ วย
ขุนเขาเขียวขจี บ่อเกลือจึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่รอคอยนักเดินทางเข้ ามาสัมผัสกลิ่น
ไอของธรรมชาตและตานานการทาเกลือบนที่สงู
ให้ ทุกท่านแวะถ่ำยรูปที่ถนน 1081 โดย ถนนสาย สันติสุข - บ่อเกลือ ถนนหมายเลข 1081 ยังมี
ความสวยงามและได้ รับฉายาว่า ถนนลอยฟ้ าของจังหวัดน่าน ซึ่งถนนสายดังกล่าว ได้ ถูกตัดผ่านสัน
เขา เป็ นระยะทางหลาย 10 กิโลเมตร ทาให้ เมื่อขับรถไปนั้น จะเหมือนลอยอยู่บนท้ องฟ้ า ซึ่งตลอด
2 ฝั่งทาง จะเป็ นไหล่เขาลงไป และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศธรรมชาติได้ ตลอดเส้ นทาง นอกจากนี้
ยังมีทะเลหมอกให้ มองเห็นเป็ นบางช่วงในระหว่างเส้ นทาง นับได้ ว่าเป็ นอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัด
น่านที่ทุกคนห้ ามพลาด
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จำกนั้น

จำกนั้นมุ่งหน้ำสู่

พาทุกท่านชม บ่อเกลือสินเธำว์
บนภูเขาแห่ งเดียวของโลกตรงนี้
สารวจแล้ วว่ าไม่ มีท่ีไหนอีก บ่ อ
เกลือเดินทางมาค่อนข้ างยาก แต่
สวยงามมาก หากพูดในด้ านการ
ท่ อ งเที่ย ว มี ศั ก ยภาพทางด้ า น
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง
ธรรมชาติ สู ง ปั จ จุ บั น ชาวบ้ าน
ยั ง คงต้ มแกลื อ ด้ วยวิ ธี แ บ บ
ดั้งเดิม จะตักนา้ เกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลาไม้ ไผ่สู่บ่อพักการทาเกลือของ ชาวบ้ านบ่อเกลือ นา
นา้ เกลือที่ตักจากบ่อมาต้ มในกระทะประมาณ 4 - 5 ชั่วโมงให้ นา้ เกลือระเหยแห้ งจากนั้นก็จะนาไม้
พายมาตักเกลือใส่ตะกร้ าที่แขวนไว้ เหนือกระทะเพื่อให้ นา้ เกลือไหลลงมาในกระทะทาอย่างนี้ไปเรื่อย
จนนา้ ในกระทะแห้ ง หมดแล้ วจึงตักนา้ เกลือจากบ่อมาใส่ลงไปใหม่ หลังจากนั้นใส่ถุงวางขายกันหน้ า
บ้ าน
หมู่บำ้ นสะปั น จังหวัดน่าน เริ่มกลายเป็ นจุดมุ่งหมายยอดฮิตของคนไทยที่ต้องการความเงียบสงบ
และมาพักผ่อน เพราะธรรมชาติของหมู่บ้านสะปั นถือว่ าดีและครบเครื่องมาก ไม่ว่าจะเป็ นทุ่งนา
เขียวๆ โอบล้ อ มด้ วยภูเขาเกือบทุกด้ า น ตอนเช้ า มีหมอกสวยๆ แถมยังมีน้า ตกให้ เที่ยวเล่ นอีก
โดยรวมถือเป็ นอีกที่หนึ่งที่โคตรดีของจังหวัดน่าน
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พำทุกท่ำน

แวะถ่ายรูปกับ จุดชมวิว 1715 เป็ นจุดแวะพัก
ชมวิ ว ที่ ส วยงาม เป็ นจุ ด ชมวิ ว ที่ สู ง ห่ า งจาก
ระดั บ น้า ทะเล 1715 เมตร มองเห็ น ภู เ ขา
สลับซับซ้ อน มีลานกางเต้ นสาหรับผู้ท่ตี ้ องการ
พักผ่อนระหว่างทาง มีห้องนา้ สะอาดให้ บริการ
อยู่ถนนเส้ นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ
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มุ่งหน้ำสู่

อำเภอปั ว จังหวัดน่ำน เมืองเล็กๆ แสนโรแมนติก เหมาะกับการใช้ ชีวิตเรียบง่าย และเงียบสงบ โดยพื้นที่
ส่วนใหญ่ เกือบทั้งหมดเป็ นทุ่งนา ถ้ าเรามาช่ วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม แม้ ต้นข้ าวจะยังไม่โตเต็ม ที่
เพราะชาวบ้ านเพิ่งเริ่มดานากัน แต่เราจะได้ ภาพผืนนาสีนา้ ตาลกว้ างไกลตัดกับต้ นกล้ าสีเขียว สวยงามมาก
สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือนแน่นอน นอกจากธรรมชาติแล้ ว แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี ก็ยัง
น่าหลงไหล
พาท่านสโลวไลฟ์ พร้ อมดื่มเครื่องดื่มเติมความสดชื่น ที่
ร้ำนกำแฟไทลื้ อ ร้ านกาแฟที่ต้ังอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา
ตั ว ร้ านเป็ นลั ก ษณะบ้ านแบบไทลื้ อ และยั ง มี มุ ม จิ บ
เครื่องดื่มหลายๆ จุ ด ซึ่งเก๋ไก๋ไม่ ธรรมดา นอกจากนั้ น
ท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้ าทอไทลื้อ ผ้ าทอนา้
ไหลลายโบราณซื้ อเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ของดี ข อง
เมืองปัวได้ ที่ ร้ำนลำดวนผ้ำทอ

มุ่งหน้ าสู่ วัดภูเก็ต โดยชื่อของวัดนั้นมาจากชื่อ
หมู่บ้านที่ช่อื ว่าเก็ต และตั้งอยู่บริเวณเนินเขา มี
อุโบสถทรงล้ านนาประยุกต์ ประดิษฐานหลวง
พ่ อ แสนปั ว หรื อ หลวงพ่ อ พุ ท ธเมตตา ที่
ศักดิ์สิทธิ์ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
ภายใตวัดยังมีเทมเพิล สเตย์ ซึ่งเป็ นที่พานั ก
ของผู้ท่ีมาปฏิบัตรธรรมที่ วัดแห่ งนี้ และยั ง มี
พระพุทธธรรมจักรองค์ท่ี 36 พระพุทธรูปปาง
ปฐมเทศนาที่มีความสวยงามเป็ นอย่างยิ่ง
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จำกนั้น

มุ่งหน้ าสู่ วัดศรีมงคล อีกวัดที่ได้ รับการตกแต่งแบบไทยล้ านนา ซึ่งพระครูมงคลรังสี หรือหลวงปู่ ครูบาก๋ง ที่
เป็ นที่เคารพของชาวบ้ าน เคยได้ รับนิมนต์มาอยู่ท่ีวัดแห่ งนี้จนมรณภาพ โดยรอบวัดตกแต่งด้ วยโคมไฟ
กระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง ซึ่งล้ วนเป็ นข้ าวของเครื่องใช้ ภูมิปัญญาชาวบ้ านทั้งสิ้น พาท่านสักการะพระ
ประธานในวิหารหลวง และชมจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นรูปมหาอุทกภัยที่ เมืองยม พ.ศ. 2424 อีก
หนึ่งสิ่งที่โด่ดเด่นคือทัศนียภาพหน้ าวัดซึ่งเป็ นทุ่งนาอันกว้ างขวางมีพ้ ืนหลังเป็ นดอยภูคา ให้ ท่านได้ เก็บภาพ
บรรยากาศกันอย่างอัธยาศัย

นำทุกท่ำน

ช้ อปปิ้ งที่ ถนนคนเดินปัว โดยจะเปิ ดทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ถนนคนเดินปัวเป็ นถนนคนเดินขนาดเล็ก แยก
ออกเป็ นสามทาง ความยาวประมาณ 100 เมตร มีลานขันโตกสาหรับไว้ รับประทานอาหาร ที่เป็ นเอกลักษณ์
ของถนนคนเดินปั ว พร้ อมมีโชว์จากชาวบ้ านที่สลับ หมุน เวียนตลอดทั้งคืน ส่วนสิงที่มาถนนคนเดินนี้ ที่
ต้ องห้ ามพลาด คือ ซุ้มราวงย้ อนยุค ที่ช่วยสร้ างบรรยากาศให้ ถนนคนเดินแห่งนี้ให้ คึกครื้นและประทับใจ
 อิสระอำหำรเย็น ณ ถนนคนเดินปัว
ปัว พำโนรำม่ำ / โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท / โรงแรมชมพูภูคำรีสอร์ท หรือเทียบเท่ำ

เย็น
ที่พกั
วันที่สี่

เช้ำ
จำกนั้น

แพร่ • วัดพระธำตุช่อแฮ • วัดพระศรีรตั นมหำธำตุวรวิหำร • สักกำระพระพุทธชินรำช
กรุงเทพฯ
 (เช้ำ/กลำงวัน/เย็น)
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
พาท่านออกเดินทางสู่เมืองแพร่ เพื่อสักการะพระธาตุประจาคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ที่ พระธำตุช่อแฮ พระธาตุ
ประจาปี เกิด ปี ขาล องค์เจดีย์เป็ นศิลปะเชียงแสน แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม่สิบสองบุด้วยทองจังโก สูง 33
เมตร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ ายและพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ า นอกจากนั้นยังมีหลวง
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พ่อช่อแฮประดิษฐานในพระอุโบสถอายุหลายร้ อยปี พระพุทธฌลกนารถบพิตร กรุอัฐิครูบาศรีวิชัย และอีก
มากมาย นับเป็ นสถานที่ท่มี ีความสาคัญทางศาสนาที่สดุ ของจังหวัดแพร่

กลำงวัน
นาท่าน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร จ.แพร่
มุ่ ง หน้ าสู่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก สู่ วัด พระศรี ร ัต นมหำธำตุ ว รวิ ห ำร ซึ่ ง ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธชิ น ราช
พระพุทธรูปศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่สร้ างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในสมัยพญาลิไท ถือเป็ นพระพุทธรูปที่มีพระ
พุทธลักษณะที่สวยงามมากที่สุดองค์หนึ่งที่สร้ างในยุคนั้น งามจนพระบาทสมเด็จพระจุมจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
ล้ นเกล้ ารัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้ นามาประดิษฐานที่วัดในพระนคร แต่ชาวเมืองได้ ขอให้ ไม่ให้ นาไปเนื่องจาก
เป็ นดั่งศูนย์รวมใจของเมือง พระองค์จึงได้ โปรดให้ หล่ อองค์จาลองและประดิษฐานไว้ ณพระอุโบสถ วัด
เบญจมบพิตรดุสติ วนาราม ราชวรวิหาร
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เดินทำงสู่ จ.นครสวรรค์ แวะรับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร
มุ่งหน้ ากลับสู่กรุงเทพฯ ณ ปั๊ มน้ ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภำวดี
22.00 น.
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจมิรูล้ ืม
.........................................................................................
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

รถ

จานวน

เวลาเดินทาง

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ มีราคาเด็ก

(พฤ ) 22 ต.ค. 63

25 ต.ค. 63

VIP 8 ที่นั่ง

16+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 29 ต.ค. 63

01 พ.ย. 63

VIP 8 ที่นั่ง

16+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 12 พ.ย. 63

15 พ.ย. 63

VIP 8 ที่นั่ง

16+1

22.00 น.-22.00น.

5,299
4,999
5,299

(พฤ ) 26 พ.ย. 63

29 พ.ย. 63

VIP 8 ที่นั่ง

16+1

22.00 น.-22.00น.

( ศ ) 04 ธ.ค. 63

07 ธ.ค. 63

VIP 8 ที่นั่ง

16+1

22.00 น.-22.00น.

(พฤ ) 10 ธ.ค. 63

13 ธ.ค. 63

VIP 8 ที่นั่ง

16+1

22.00 น.-22.00น.

( ศ ) 18 ธ.ค. 63

21 ธ.ค. 63

VIP 8 ที่นั่ง

16+1

22.00 น.-22.00น.

( ศ ) 25 ธ.ค. 63

28 ธ.ค. 63

VIP 8 ที่นั่ง

16+1

22.00 น.-22.00น.

( พ ) 30 ธ.ค. 63

02 ม.ค. 64

VIP 8 ที่นั่ง

16+1

22.00 น.-22.00น.

**พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท การันตีเดินทางตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ ไป**

5,299
5,599
6,699
5,599
5,999
5,999
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อัตราค่าบริการรวม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่อนทาการจองหากท่ านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
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• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน , รถ
ตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ าโรงแรมที่พัก ,ค่ าธรรมเนียม
เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ า มัด จ าตั๋วเครื่ องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ า วีซ่ า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
• ในกรณีชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
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➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่าน
เอง***

