
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
เช้า กลาววัน ค ่า 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานน่านนคร – พระธาตุช้างค ้ า – 
อุโมงค์ตน้ลีลาวดี – วดัภูมินทร์ – เฮือนฮงัต่อกาแฟน่าน – วดัพระธาตุเขา
นอ้ย – กาดข่วงเมืองน่าน 

 ✓ ✓ ที่พกัเมืองน่าน 

2 
เดอะวิว@ก่ิวม่วง – บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า โคง้หมายเลข3 – สะปัน – บ่อ
เกลือสินเธาว ์– สะพานบา้นสะปัน – หยุดเวลาคาเฟ่ – จุดชมวิวภูคา1715 – 
ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอปัว – ร้านกาแฟบา้นไทล้ือและล าดวนผา้ทอ 

✓ ✓ ✓ ที่พกัเมืองน่าน 

3 
บา้นจกัษก์ะพฒัน์ – ท่าวงัผา – วดัศรีมงคล (วดัก๋ง) – Swensen’s @กาดน่าน 
– พระธาตุแช่แห้ง – ร้านของฝาก OTOP น่าน – ท่าอากาศยานน่านนคร – 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

✓ ✓  - 

เดินทางช่วง เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
7,900.- 

WONDERFUL THAILAND 
น่าน ปัว สะปัน สกาด บ่อเกลือ 3 วนั 2 คืน 



 

 

ไฟล์ทบินสายการบินแอร์เอเชีย 

Departure:  FD4312   BKK-NNT  10.00-11.20 

Return:        FD4311   NNT-BKK  18.55-20.10   

(หมายเหตุ: สายการบินอาจมีขยบัไฟลท์หรือปรับเปล่ียนเวลาบินได ้ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองและท่ีนัง่บน
เคร่ืองเป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรหนา้เคาน์เตอร์) ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 

วันแรก       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานน่านนคร – พระธาตุช้างค า้ – อุโมงค์ต้นลีลาวดี – วัดภูมินทร์ –  
 เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย – กาดข่วงเมืองน่าน 
08.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยให้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
10.00 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศน่านนคร โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD4312 
11.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน รับสัมภาระใหเ้รียบร้อย  
 ไกด์รอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก น าท่านขึน้รถตู้ปรับอากาศ  
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค ้าวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่งเจา้ผูค้รองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 ปี 

ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลกัษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระ
ประธานองคใ์หญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ จ าหลกั ลวดลายปูนป้ันนูนสูงเหนือระดบัพื้นวิหาร 1.50 เมตร เป็น
ลวดลายกนกระยา้ยอ้ย เหมือนลวดลายของเสาในวิหารวดัภูมินทร์ สวยสดงดงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่                
วัดภูมินทร์ เดิมช่ือ วดัพรหมมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ มีอายกุวา่ 400 ปี ความสวยท่ีแปลกกวา่วดัอ่ืนของวดัภูมินทร์ 
คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกัน เป็นทรงจตัุรมุข สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นด้วย
เอกลกัษณ์เฉพาะ ท่ีรวมเอาโบสถ ์วิหาร และเจดีย ์ไวใ้นอาคารเดียวกนั ในส่วนจิตรกรรมฝาผนงัภายในวิหารหรือท่ี
เรียกกนัว่า ฮูปแตม้ ซ่ึงเขียนขึ้นในช่วงท่ีวดัภูมินทร์ไดรั้บการบูรณะคร้ังใหญ่ สมยัเจา้อนันตวรฤทธิเดช เม่ือ พ.ศ.
2410 (ปลายสมยัรัชกาลท่ี 4) และใชเ้วลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ท่ีไดรั้บฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือ
โลก อาจารยส์มเจตน์ วิมลเกษม ปราชญเ์มืองน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอนัสุดแสนโรแมนติกเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยาย
ถอ้ยค ากระซิบของปู่ ม่านยา่ม่าน อิสระใหท้่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัสีฝุ่ น เล่าเร่ืองชาดก ต านานพื้นบา้น และ
ความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบนัทึกเร่ืองราวของจงัหวดัน่านผา่นงานจิตรกรรม ลงบนผนังสีฝุ่ น 
และบริเวณรอบๆวดัภูมินทร์ มีของท่ีระลึก ขนมไทย สินคา้พื้นบา้นจ าหน่ายมากมาย น าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ลีลาวดี 
ซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้ลัน่ทมอยู่บริเวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑ์แห่งชาติน่านท่ีขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้
หากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่อลงัการ ถือเป็นแลนด์มาร์กส าคญั ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกัน 
สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทศัน์ตลอดสองฝ่ังขา้งทาง 



 

 

  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นส าคญัของวดัแห่งน้ี คือลายปูนป้ันท่ีผนงัดา้นนอก

อุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมากจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน 
ร้านกาแฟช่ือดงัในเมืองน่าน ร้านใหญ่บรรยากาศดี มีมุมใหถ่้ายรูป,มุมให้นัง่ชิวๆ มีกาแฟรสชาติอร่อย อิสระใหท่้าน
เลือกซ้ือทาน ถ่ายภาพ พกัผ่อนตามอธัยาศยั (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัด
พระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คส าคญัอีกหน่ึงแห่งของจงัหวดัน่าน ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองคพ์ระพุทธมหาอุตม
มงคลนนัทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองคใ์หญ่ตั้งสง่างามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยสดงดงาม 

 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าทุกท่านเช็คอินเขา้ท่ีพกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือท่านท่ีสนใจสามารถไปชอ้ป ไปชิม สัมผสัวฒันธรรม

พื้นเมืองไดท่ี้ ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน ตลาดกลางคืนท่ีน้ี เปิดทุกศุกร์-อาทิตย ์เป็นถนนคนเดินท่ีไม่ยาวมาก 
จุดเร่ิมตน้จะอยูบ่ริเวณส่ีแยกวดัพระธาตุชา้งค ้า บนถนนผากอง ระหวา่งลานข่วงเมือง หนา้ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 
ไปถึงสามแยกถนนจนัทรประโชติ เยื้องๆ หนา้วดัภูมินทร์ ระยะทางประมาณ 500 เมตร ส่วนใหญ่เป็นของท่ีระลึกท่ี
ท าให้นึกถึงเมืองน่าน ของแฮนด์เมดต่างๆ มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจ านวนมาก อิสระให้ท่านเดิน เพลินๆ เลือก
ซ้ืออาหารมากมาย ทั้ง อาหารพื้นเมือง ผกัผลไม้ หรือเส้ือผา้พื้นเมือง ของฝากของท่ีระลึกจากจังหวดัน่านตาม
อธัยาศยั  

 ที่พกั:  โรงแรมน ้าทองน่าน หรือระดับเทียบเท่ากัน 



 

 

 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 กรณีห้องพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DBL แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบ

ล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพกัห้อง DBL มาแลว้ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีห้องพกั 3 ท่าน TRP 
อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 

วันที่สอง เดอะวิว@กิ่วม่วง – บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 – สะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ – สะพานบ้านสะปัน –   
 หยุดเวลาคาเฟ่ – จุดชมวิวภูคา1715 – ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและล าดวนผ้าทอ   
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เดอะวิว@กิ่วม่วง ร้านกาแฟตั้งอยู่ท่ามกลางวิวทิวทศัน์สวยงามมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจีบวกกับการ
ตกแต่งร้านสไตลล์า้นนาท่ีเขา้กบัธรรมชาติชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธ์ิ เติมความสดช่ืนไดอ้ยา่งดี
เยี่ยม อิสระให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชิมเคร่ืองด่ืมร้อนเยน็ตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอบ่อเกลือ อยู่ห่างจากตวั
เมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตร แต่เน่ืองจากเส้นทางเป็นหุบเขาสลบัทบัซ้อนกันหลายลูก อาจใช้เวลาในการ
เดินทางนานถึง 2ชัว่โมง ระหว่างทางจะไดพ้บกบั ถนนลอยฟ้า โค้งหมายเลข3 ถนนหลวงหมายเลข 1081 เส้นทาง
จากเมืองน่าน มุ่งหนา้สู่อ าเภอบ่อเกลือ ระหวา่งการเดินทาง ท่านจะไดส้ัมผสักบัความรู้สึก เหมือนก าลงันัง่รถอยู่บน
ถนนลอยฟ้า ท่ีถูกลอ้มลอบดว้ยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก น าท่านไปชม  บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ 
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์องอ าเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท า
เกลือของของคนพื้นเมือง ส าหรับนักสะสม ท่ีน่ีก็มีผลิตภณัฑ์พื้นเมืองให้เลือกซ้ือมากมาย จากนั้นไปถ่ายรูปชิคๆ 
เช็คอินท่ี จุดชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลาง
ธรรมชาติ ผืนป่า และขุนเขา มีล าธารไหลผ่านตลอดสาย ซ่ึงจุดชมวิวจะอยู่บริเวณหน้าวดับา้นสะปัน เม่ือมองจาก
มุมสูง จะเห็นเป็นวิวหมู่บา้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุ่งนา กลางหุบเขา ทศันียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก น าท่านเดินทางสู่ 
หยุดเวลาคาเฟ่ ร้านกาแฟวิวหลกัลา้นลอ้มรอบดว้ยสายหมอกและขุนเขาสลบัซับซ้อนท่ีสวยงามราวกบัภาพวาด 
อิสระใหท่้านเลือกซ้ือเลือกชิมเคร่ืองด่ืมร้อนเยน็ตามอธัยาศยั (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

 
 
 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหน่ึงเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอ าเภอบ่อเกลือ สู่

อ าเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหวา่งทางแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หน่ึงในจุดชมวิวท่ีไม่ควรพลาดเม่ือ
เดินทางผ่านถนนสายน้ี ยิ่งถา้ไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนาสวยสุดตา อ าเภอปัว เมือง
แห่งทุ่งนากลางหุบเขา น าท่านมาเติมคาเฟอิน ถ่ายรูปเช็คอินท่ี ร้านกาแฟ Slow na Café เป็นร้านกาแฟเล็กๆ ตั้งอยู่
กลางทุ่งนา มีการตกแต่งแปลงดอกไมทุ่้งนา ทุ่งหญา้ สีสันหลากสีท่ีมีความสวยงาน ถ่ายรูปและอิสระซ้ือเคร่ืองด่ืม
ตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และล าดวนผ้าทอ  ไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได้เม่ือมาถึงอ าเภอปัว 
ดา้นหนา้เป็น ล าดวนผ้าทอ ร้านจ าหน่ายผา้ทอลายน ้าไหลไทล้ือ และสินคา้ของฝากจากเมืองน่าน จิบกาแฟริมนาใน
บรรยากาศไทล้ือ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัแรมดอยสะกาด หรือ สะปันโฮมสเตย ์
 ที่พกั: ดอยสกาด โฮมสเตย์ หรือสะปันโฮมสเตย์  
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) กรณีห้องพกัคู่แบบ TWN 

เตม็ หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DBL แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ กรณีระบุพกัหอ้ง 
DBL มาแลว้ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีห้องพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ีนอน
เสริมขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 

วันที่สาม บ้านจักษ์กะพัฒน์ – ท่าวังผา – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – Swensen’s @กาดน่าน – พระธาตุแช่แห้ง – ร้านของฝาก 
OTOP น่าน – ท่าอากาศยานน่านนคร – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสัมผสับรรยากาศร้านกาแฟท่ามกลางภูเขา บ้านจักษ์กะพฒัน์ ร้านกาแฟวิวสวย ตั้งอยูก่ลางหุบเขา ดอยสกาด 

ท่ีรายลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้มีระเบียงให้นั่งชมวิวดอยสกาด ช่วงเช้าจะมีหมอกหรือช่วงหลงัฝนตกบรรยากาศดีและ
สวยงามมาก (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ าเภอท่าวังผา น าท่านสักการะ    



 

 

วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวดัเก่าแก่ท่ีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆท่ี์มีช่ือท่ีสุดของวดัน้ีคือ 
หลวงปู่ ก๋ง ดา้นหลงัวดัมีลานชมวิว ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงราย
สลบัซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟ
บรรยากาศไทยๆ ให้พกัผ่อนหย่อนใจ ภายในวดัมีส่ิงท่ีน่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม 
โดยเลียนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทล้ือซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัภูมินทร์และ
วดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน รวมถึงพิพิธภณัฑ์มงคลธรรมรังสี ซ่ึงรวมรวมของโบราณต่างให้ไดช้ม บรรยากาศ
โดยรอบของวดั เนน้ตกแต่งแบบไทยลา้นนา อนุรักษข์องเก่าแก่ในอดีต ดา้นหนา้ยงัเป็นท่ีตั้งของกระท่อมไมไ้ผ ่ช่ือ
วา่เฮือนมะเก่า ภายในบา้นมีขา้วของเคร่ืองใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพได ้

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Swensen’s @กาดน่าน สร้างแบบผสานวฒันธรรมท้องถ่ินในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทล้ือตวั

อาคารเป็นเรือนยกใตถุ้นสูง ส่วนของชั้นสองออกแบบเป็นชานเรือนท่ีมีพื้นท่ีนั่งแบบโตก และระเบียงดา้นนอก
กลางแจง้ไวน้ั่งกินไอศกรีมในยามค ่าคืน ขาดไม่ไดเ้ลยกบัภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังช่ือดังของน่าน “กระซิบรัก
บนัลือโลก”เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในวดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน อนัเป็นผลงานของหนานบวัผนัจิตรกรพื้นถ่ิน
เช้ือสายไทล้ือ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผลงานท่ีประณีตและเป็นภาพท่ีโดดเด่นประจ าวดัภูมินทร์จากนั้นน าท่าน
กราบสักการะวัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสวยงามมาก และเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนเกิดปีเถาะ มีการ
จดังานนมสัการพระธาตุในเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นปูชนียสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในเมืองน่านศูนยร์วมศรัทธาอนัยิ่งใหญ่ของผูค้นโดยตั้งอยู่บนเนินทางฝ่ังตะวนัออกอนัเป็นศูนยก์ลางของเมืองน่าน
เดิม หลงัจากท่ียา้ยมาจากเมืองปัวทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตวัพญานาค หน้าบนัไดเหนือประตูทางเขา้พระวิหาร
เป็นปูนป้ันลายนาคเก้ียวถือเป็นเอกลกัษณ์ศิลปกรรมน่าน จากนั้นน าท่านแวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ี ร้านของ
ฝาก OTOP ของน่าน 



 

 

 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อเช็คอินเดินทางกลบั 
18.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD4311 
20.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

*********************** 

ข้อควรทราบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้วทาง
บริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัท 

❖ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาล
หรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 
เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

❖ หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดที่น่ังเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่น่ังตามล าดับการจองพร้อมช าระเงิน 
 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

• บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง  
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

04-06 เมษายน 64 
*วันหยุดจักรี* 

7,900 

ไม่มีราคาเด็ก 

(0-2 ปี 1,300 บาท) 

1,500 

11-13 เมษายน 64 
*วันหยุดสงกรานต์* 

8,900 1,500 

13-15 เมษายน 64 
*วันหยุดสงกรานต์* 

9,900 1,500 

01-03 พฤษภาคม 64 
*วันหยุดวันแรงงาน* 

8,900 1,500 

08-10 พฤษภาคม 64 
*วันหยุดวันพืชมงคล* 

7,900 1,500 

*กรุณาเช็คที่น่ังว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง 

 

 

 

 



 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 น ้าหนกัสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง Carry on 7 กิโลกรัม 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่า 

กรณีห้องพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DBL แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า หรือ 

กรณีระบุพกัห้อง DBL มาแลว้ห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีห้องพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกท่ี

นอนเสริมขึ้นอยูก่บัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้ (ไม่

ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและ

เอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ไม่รวมน ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองกรณีตอ้งการช าระเพิ่มพร้อมค่าทวัร์ 

- เพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เท่ียว 

- เพิ่ม 20 กิโลกรัม ราคา 510 บาท/เท่ียว 

- เพิ่ม 25 กิโลกรัม ราคา 650 บาท/เท่ียว 

- เพิ่ม 30 กิโลกรัม ราคา 1,020 บาท/เท่ียว 

- เพิ่ม 40 กิโลกรัม ราคา 1,260 บาท/เท่ียว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหน่ือยจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  

 ชาวต่างชาติ ช าระเพิ่มท่านละ 800 บาท 

 

 



 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. มดัจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระ

ไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

หมายเหตุ 

❖ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านขึ้นไป 

❖ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแกไ้ขได ้

❖ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

❖ การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

❖ มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

❖ ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูต่ามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัท่ีไม่คงท่ี การปรับ

ราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

❖ เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


