BT-TH26_DD

BT-TH26_DD

BT-TH26_DD

วันแรก

สนามบินดอนเมือง• น่าน • ศาลหลักเมืองน่าน •วัดภูมน
ิ ทร์ • พิพิธพันธ์น่าน • วัดพระธาตุช้างค้า •
พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุเขาน้อย

 (-/กลางวัน/อิสระ)

07.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาท์เตอร์นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

09.35 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยเที่ยวบิน DD170

10.40 น.

ถึงจังหวัดน่าน เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ป่าเขา และเข้มแข็งทางวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์
อันยาวนานมากกว่า 700 ปี จึงทาให้น่านกลายเป็นเมืองหมุดหมายสาคัญในการท่องเที่ยว

จากนั้น

พาท่านสักการะ เสาพระหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง ซึ่งได้รับการสถาปนาวัดใหม่ จากเดิมที่เป็นวัดร้าง
โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครในตอนนั้น สาหรับตัวอุโบสถนั้นพระครูสิริธรรมภาณี ได้บูรณะใหม่
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ในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากทรุดโทรมเป็นอย่างมาก โดยตัวอาคารเป็นฝีมือของช่างพื้นบ้านของเมืองน่าน
และงานลวดลายปูนปั้ นจากช่างเชียงแสน ภาพในมีภาพจิตกรรมฝาผนัง บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ
เมืองน่านตั้งแต่สมัยพญาภูคาเจ้าเมืองน่านองค์ปฐม ซึ่งเดิมศูนย์กลางอยู่ท่อ
ี .ปัว ในปัจจุบัน
สาหรับเสาหลักเมืองนั้น สมัยโบราณจะเรียกว่า เสามิ่งเมือง หรือ เสามิ่ง โดยสมเด็จเจ้าฟ้าอัตถะวรปัญโญ
เป็นผู้โปรดให้ฝังเสาพระหลักเมืองน่านลง เมื่อปีพ.ศ. 2331

จากนั้น

พาท่านชม หนึ่งในสถานที่ท่โี ด่งดังที่สุดของจังหวัดน่าน กับภาพเสียงกระซิบรรลือโลก ณ วัดภูมินทร์ แต่เดิม
นั้นมีช่ ือว่าวัดพรหมมินทร์ เอกลักษณ์ ที่แตกต่างจากวัดล้านนาทั่วไปคือ โบสถ์และพระวิหารสร้างชอาคาร
จัตุรมุขหลังเดียวกัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ซึ่งสันนิฐานกันว่าเป็นโบสถ์แบบ
จัตุรมุขหลังแรกของไทย พาท่านชม “ฮูบแต้ม” หรือภาพจิตรกรรมภายในวิหาร ซึ่งภาพที่มีช่ ือเสียงที่สุดคือ
ภาพ ‘ปู่ม่านย่าม่าน’ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองในสมัยนั้น
ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรท้องถิ่นเชื้อสายไทลื้อ เป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกาลังกระซิบอยู่ และเป็น
ภาพที่รูจ
้ ักกันในชื่อ กระซิบรักบันลือโลก และเป็นที่นิยมกันในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องมาถ่ายรูปกับภาพ
จิตรกรรมฝาผนังนี้

พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ดัดแปลงจากที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน มีพ้ ืนที่รวม
14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา โดยเคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาติ
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์สาคัญคือ งามช้างดา ซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมือง จนอยู่ในคาขวัญว่า
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“แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดา จิตรกรรมวัดภูมน
ิ ทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านยังมี ซุ้มลีลาวดี เรียงกันเป็นแนวยาว ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องไม่พลาด

จากนัน
้

ชม วัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร สร้างขึน
้ โดยพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี
ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐาน
พระประธานองค์ใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ ภายในวัดยังประดิษฐานเจดียช
์ า้ งค้า ทรงลังกา สูง
ตระหง่านมีรูปปั้ นรูปช้างครึง่ ตัวประดับอยูโ่ ดยรอบ ลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ดา้ นละ 6 เชือก รวม
ทั้งหมด 24 เชือก เป็นศิลปะที่น่านรับผ่านอาณาจักรสุโขทัย มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเฮือนฮอม

จากนั้น

เดินทางไปยัง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และ ยังเป็นพระธาตุประจาปีเกิด ปี
เถาะ อีกด้วย สันนิษฐานว่า พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย ถือเป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของช่างสกุลน่าน นอกจากนั้นยังมีสิ่ง
คู่ควรแก่การสักการะอีกมากมาย อาทิ วิหารพระเจ้าทันใจ วิหารพุทธไสยาศน์ เป็นต้น

จากนั้น

พาท่ า นเข้ า ชม วัดพระธาตุ เ ขาน้ อย เป็ น วั ดที่ ต้ั ง อยู่ บนเขาโดยเป็ น ที่ ประดิ ษฐานพระเกษาธาตุข ององค์
สมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ด้ า นบนยั ง ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธมหา อุ ด มมงคลนั นทบุ รี ศ รี น่ า น ซึ่ ง เป็ น
พระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทาจากทองคาหนัก 27 บาท สร้าง
ขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2542 ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้อย่างสุดลูกหูลูกตา
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จากนั้น

เดินทางกลับสู่ตัวเมือง เพื่อพาเดิน
กาดข่วงเมืองน่าน หรือถนนคนเดิน
เมืองน่านที่จัดเต็มไปด้วยสินค้านานา
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า
ของที่ระลึก อาหาร ที่เป็นสินค้าของ
ชาวเมืองน่าน ให้ท่านได้เลือก
รับประทานอาหารได้อย่างอิสระ
โดยหากท่านสนใจลองทานขันโตก
เมืองน่านก็สามารถลองทานได้ที่
กาดข่วงแห่งนี้

เย็น

อิสระเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก

นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมบ้านน่าน หรือ เทียบเท่า
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วันที่สอง

ปัว • ถนนลอยฟ้า1081 • บ่อเกลือสินเธาว์ • หมู่บ้านสะปัน • หยุดเวลาคาเฟ่ • ชมวิวจุดชมวิวดอยภู
คา 1715 • อาเภอปัว • วัดศรีมงคล • ถนนคนเดินปัว

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม

จากนั้น

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ อ.บ่ อ เกลื อ อยู่ ห่ า งจากตั ว เมื อ งน่ า น ประมาณ 80 กิ โ ลเมตร ใช้ เ วลาในการเดิ น ทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง มีช่ ือเสียงในด้านการทาเกลือบนภูเขาที่ไม่มีท่ีใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อ บริโภคและ
จาหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึง่ อาเภอบ่อเกลือ มีภูมิทัศน์ท่ส
ี วยงาม โอบล้อมด้วย ขุนเขาเขียวขจี บ่อเกลือจึง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่รอคอยนักเดินทางเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาติและตานานการ
ทาเกลือบนที่สูง

จากนั้น

ให้ ทุ ก ท่ า นแวะถ่ า ยรู ป ที่ ถ นน 1081 โดย ถนนสาย สั น ติ สุ ข - บ่ อ เกลื อ ถนนหมายเลข 1081 ยั ง มี ค วาม
สวยงามและได้ รั บ ฉายาว่า ถนนลอยฟ้า ของจั ง หวั ดน่ า น ซึ่ ง ถนนสายดั ง กล่ า ว ได้ ถูก ตั ดผ่า นสั น เขา เป็น
ระยะทางหลาย 10 กิโลเมตร ทาให้เมื่อขับรถไปนั้น จะเหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้า ซึ่งตลอด 2 ฝั่ งทาง จะเป็น
ไหล่ เ ขาลงไป และสามารถมองเห็ น วิ ว ทิ ว ทั ศ ธรรมชาติ ไ ด้ ต ลอดเส้ น ทาง น อกจากนี้ ยั ง มี ท ะเลหมอกให้
มองเห็นเป็นบางช่วงในระหว่างเส้นทาง นับได้ว่าเป็นอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดน่านที่ทุกคนห้ามพลาด
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จากนั้น

พาทุกท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์บนภูเขาแห่งเดียวของโลกตรงนี้สารวจแล้วว่าไม่มีท่ไี หนอีก บ่อเกลือเดินทาง
มาค่อนข้างยาก แต่สวยงามมาก หากพูดในด้านการท่องเที่ยว มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวในเรื่องของ
ธรรมชาติสูงปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม จะตักน้าเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลาไม้ไผ่
สู่บ่อพักการทาเกลือของ ชาวบ้านบ่อเกลือ นาน้าเกลือที่ตักจากบ่อมาต้มในกระทะประมาณ 4 - 5 ชั่วโมงให้
น้าเกลือระเหยแห้งจากนั้นก็จะนาไม้พายมาตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้เหนือกระทะเพื่อให้น้าเกลือไหลลง
มาในกระทะทาอย่างนี้ไปเรื่อยจนน้าในกระทะแห้ง หมดแล้วจึงตักน้า เกลือจากบ่อมาใส่ลงไปใหม่ หลังจาก
นั้นใส่ถุงวางขายกันหน้าบ้าน

เที่ยง

พาทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยง ร้านข้าวซอยบ่อเกลือ 0613024223

จากนั้น

มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านสะปัน จังหวัดน่าน เริ่มกลายเป็นจุดมุ่งหมายยอดฮิตของคนไทยที่ต้องการความเงียบสงบ
และมาพักผ่อน เพราะธรรมชาติของหมู่บ้านสะปันถือว่าดีและครบเครื่องมาก ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาเขียวๆ โอบ
ล้อมด้วยภูเขาเกือบทุกด้าน ตอนเช้ามีหมอกสวยๆ แถมยังมีน้าตกให้เที่ยวเล่นอีก โดยรวมถือเป็นอีกที่หนึ่งที่
โคตรดีของจังหวัดน่าน

จากนั้น

พาท่านไปนั่ง ชิลที่ หยุดเวลาคาเฟ่ คาเฟ่มุมสูงแห่งหมู่บ้านสะปัน วิวสวยพันล้าน ใครมาเที่ยวที่นี่ต้องไม่
พลาดถือว่าเป็นคาเฟ่ท่ม
ี ุมสวยมี่สุดแห่งหมู่บ้านสะปันเลย ซึ่งความสวยเรียกได้ว่าหยุดเวลา
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พาทุกท่าน

แวะถ่ายรูปกับ จุดชมวิว 1715 เป็นจุด
แวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูง
ห่างจากระดับน้าทะเล 1715 เมตร มอง
เห็นภูเขาสลับซับซ้อน มีลานกางเต้น
สาหรับผู้ท่ต
ี ้องการพักผ่อนระหว่างทาง
มีห้องน้าสะอาดให้บริการ อยู่ถนนเส้นทาง
ระหว่างปัว-บ่อเกลือ

มุ่งหน้าสู่

อาเภอปัว จังหวัดน่าน เมืองเล็กๆ แสน
โรแมนติก เหมาะกับการใช้ชีวิตเรียบง่าย
และเงียบสงบ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นทุ่งนา ถ้าเรามาช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม แม้ต้น
ข้าวจะยังไม่โตเต็มที่ เพราะชาวบ้านเพิ่งเริ่มดานากัน แต่เราจะได้ภาพผืนนาสีน้าตาลกว้างไกลตัดกับต้นกล้า
สี เ ขี ย ว สวยงามมาก สะกดทุ ก สายตาของผู้มาเยือนแน่นอน นอกจากธรรมชาติ แล้ ว แหล่ ง ท่ องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ก็ยังน่าหลงใหล

BT-TH26_DD

จากนั้น

มุ่งหน้าสู่ วัดศรีมงคล อีกวัดที่ได้รับการตกแต่งแบบไทยล้านนา ซึ่งพระครู มงคลรังสี หรือหลวงปู่ครูบาก๋ง ที่
เป็นที่เคารพของชาวบ้าน โดยรอบวัดตกแต่งด้วยโคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง ซึ่งล้วนเป็นข้าวของ
เครื่องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งสิ้น พาท่านสักการะพระประธานในวิหารหลวง และชมจิตรกรรมฝาผนังซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นรูปมหาอุทกภัยที่เมืองยม พ.ศ. 2424 อีกหนึ่งสิ่งที่โด่ดเด่นคือทัศนียภาพหน้าวัดซึ่งเป็นทุ่งนาอัน
กว้างขวางมีพ้ น
ื หลังเป็นดอยภูคา ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศกันอย่างอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่ ร้าน ที่นป
ี่ ัว

จากนั้น

พาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท / โรงแรมชมพูภูคารีสอร์ท /ฮักปัว

วันทีส
่ าม

ดอยสกาด • วัดภูเก็ต• กาแฟบ้านไทลื้อ • สนามบินน่าน • ดอนเมือง
 (เช้า/กลางวัน/-)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้น

พาทุกท่านเดินทางขึ้นชมวิวรับอากาศหนาวดอยสกาด ที่ว่ากันว่าเป็นหมู่บ้านท่ามกลางสายหมอก ของ
อาเภอปัว จังหวัดน่าน หมู่บ้านเล็กๆ ของชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะ ที่เกือบทุกหลังจะมีต้นมะแขว่น เครื่องเทศ
พื้ นเมื อ งของภาคเหนื อ รวมถึ ง ต้ น ชา สายพั น ธุ์ อั ส สั ม โดยขึ้ น อยู่ แ ทบทุ ก บ้ า นเลย บวกกั บ ท่ า มกลาง
บรรยากาศสวยๆ เงียบสงบ ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ป่าเขา สายหมอก เลยมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
นั่นเอง (สกาดคอฟฟี่ เราบริการกาแฟดริปให้ลูกค้า 1ชุดล่ะต่อลูกค้า2ท่าน )
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จากนั้น

นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต โดยชื่อของวัดนั้นมาจากชื่อหมู่บ้านที่ช่ อ
ื ว่าเก็ต มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์
ประดิษฐานหลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา ที่ศักดิ์สิทธิ์

จากนั้น

พาท่านสโลวไลฟ์พร้อมดื่มเครื่องดื่มเติมความสดชื่นที่ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านกาแฟที่ต้ังอยู่กลางทุ่งนาและ
ขุนเขา ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบ
ไทลื้อ และยังมีมุมจิบเครื่องดื่มหลายๆ จุด
ซึ่งเก๋ไก๋ไม่ธรรมดา นอกจากนัน
้ ท่านยัง
สามารถเลือกซื้อของที่ระลึก ผ้าทอไทลื้อ
ผ้าทอน้าไหลลายโบราณซื้อเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน ของดีของเมืองปัวได้ ที่
ร้านลาดวนผ้าทอ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

ได้เวลาอันเป็นสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน

18.35 น.

ออกบินมุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD179
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19.40 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
.........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย
่ ว
เริม
่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ

จานวน ราคาปกติต่อท่าน

ราคาต่อท่าน
รัฐช่วยจ่าย 40%

พักเดี่ยวเพิ่ม

26 ส.ค.65

28 ส.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,500

02 ก.ย.65

04 ก.ย.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,500

09 ก.ย.65

11 ก.ย.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,500

16 ก.ย.65

18 ก.ย.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,500

23 ก.ย.65

25 ก.ย.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,500

30 ก.ย.65

02 ต.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,500

07 ต.ค.65

09 ต.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,500

14 ต.ค.65

16 ต.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

10,999

6,599.40

2,500

21 ต.ค.65

23 ต.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

10,999

6,599.40

2,500

28 ต.ค.65

30 ต.ค.65

รถตู้ 8 ที่น่งั

16+1

9,999

5,999.40

2,500

้ ไปออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ กรณี 6 ท่านไม่มห
** การันตีต้งั แต่ 8 ท่านขึน
ี ัวหน้าทัวร์**
กรณีกรุป
๊ เดินทางไม่ครบตามจานวน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินชัน
้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หาก
ลูกค้ามีความประสงค์ท่จ
ี ะเลื่อนวันเดินทางหรืออยูต
่ ่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทาการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านัน
้
 น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ทอ
้ งเครื่องไม่เกิน 15 กก. ถือขึน
้ เครื่องไม่เกิน 7 กก.
 โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ไี ด้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกัน
สุขภาพและกันประกันโควิด-19

อัตราค่าบริการไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ
ค่ า ใช้ จ่า ยอั นเกิ ดจากความล่ าช้ าของ, อุ บัติ ภั ย ทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนั ดหยุดงาน, การถูก
ปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ อ อกและเข้ า เมื อ ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั้ ง ที่ เ มื อ งไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
เงื่อนไขการสารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับใน
เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี

เงื่อนไขการสารองที่น่งั และการยกเลิกทัวร์
เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง
•

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

•

เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :
•

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชาระค่ามัดจาทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 20 วัน

กรณียกเลิก :
•

แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ,
รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ

•

แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน

: ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ
ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
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•

ในกรณีชาระค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บ
เงินค่าทัวร์ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : สาหรับลูกค้าที่จองโครงการทัวร์เที่ยวไทย (ททท.)
•

เมื่อแสกนชาระเงินค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

•

กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากแสกนชาระเงินค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดค่ามัด
จาและค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากรัฐบาลจะไม่ทาการคืนเงินให้ในทุกกรณี
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มก
ี ารแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ท้งั หมด โดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :
•

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง

•

ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ ครบ
ตามจ านวนที่ บ ริ ษัท ฯ ก าหนดไว้ (8 ท่ า นขึ้ น ไป) เนื่ อ งจากเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทางบริ ษัท ฯ และผู้ เ ดิ น ทางอื่ น ที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน
ทางเป็นสาคัญ
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,สายการ
บินยกเลิกบินหรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินและเที่ยวบิน ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภย
ั พิบัตท
ิ าง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุท่เี กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
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