
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ HIGHLIGHT 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) - ท่าอากาศยานน่านนคร – วดัพระ
ธาตุเขานอ้ย – อุโมงคลี์ลาวดี – วดัภูมินทร์ – วดัศรีพนัตน้ - ศาลหลกัเมือง 
วดัม่ิงเมือง – ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน 

   
โรงแรมน า้ทองน่าน /โรงแรม ดิ 

อมิเพรส น่าน 

2 บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลือสินเธาว ์– จุดชมวิวบา้นสะปัน – 
จุดชมวิวภูคา1715 -ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอปัว – ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ
และล าดวนผา้ทอ – วดัภูเกต็ 

   อูปแก้ว รีสอร์ท ปัว 

3 ปัว - วดัศรีมงคล(วดัก๋ง) - เมืองน่าน – วดัพระธาตุแช่แห้ง –เฮือนฮงัต่อ 
กาแฟน่าน – ท่าอากาศยานน่านนคร - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

   - 

WONDERFUL THAILAND 
ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ  

3 วนั 2 คืน 

 
เดนิทางช่วง ธันวาคม 63 – กุมภาพนัธ์ 64 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

7,900.- 



 

 

Departure:  FD4312 BKK-NNT 10.00-11.20 

Return      :  FD4311 NNT-BKK 18.20-19.35 

(หมายเหตุ:สายการบินอาจมีขยบัไฟลท์หรือปรับเปล่ียนเวลาบินได ้ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองและท่ีนัง่บน

เคร่ืองเป็นไปตามท่ีสายการบินจดัสรรหนา้เคานเ์ตอร์) 

ไม่รวมน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง กรณีต้องการซ้ือ น า้หนัก 15 กโิลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานน่านนคร – วดัพระธาตุเขาน้อย – อุโมงค์ลลีาวด ี– วดัภูมนิทร์ – วดัศรีพนั
ต้น - ศาลหลกัเมือง วดัมิ่งเมือง – ถนนคนเดนิ กาดข่วงเมืองน่าน     (-/L/-) 

08.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 3-4 เจา้หนา้ท่ีคอย
ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.00 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ ท่าอากาศน่านนคร โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เท่ียวบินท่ี FD4312 
11.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน  รับสัมภาระใหเ้รียบร้อย ไกดร์อตอ้นรับท่านอยูด่า้นนอก น าท่านข้ึน

รถตูป้รับอากาศเดินทางท่องเท่ียว   
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  

น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุเขาน้อย แลนดม์าร์คส าคญัอีกหน่ึงแห่งของจงัหวดัน่าน ตั้งอยูบ่นยอดดอยเขานอ้ยมีองค์
พระพุทธมหาอุตมมงคลนนัทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสด
งดงาม เดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมช่ือ วดัพรหมมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความสวยท่ีแปลกกว่าวดั
อ่ืนของวดัภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั เป็นทรงจตุัรมุข สถาปัตยกรรมอนั
โดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะ ท่ีรวมเอาโบสถ ์วิหาร และเจดีย ์ไวใ้นอาคารเดียวกนั ในส่วนจิตรกรรมฝาผนงัภายใน
วิหารหรือท่ีเรียกกนัว่า ฮูปแตม้ ซ่ึงเขียนข้ึนในช่วงท่ีวดัภูมินทร์ไดรั้บการบูรณะคร้ังใหญ่ สมยัเจา้อนนัตวรฤทธิเดช 
เม่ือ พ.ศ.2410 (ปลายสมยัรัชกาลท่ี 4) และใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ม่านย่าม่าน ท่ีไดรั้บฉายาว่า ภาพกระซิบรัก
บรรลือโลก อาจารยส์มเจตน์ วิมลเกษม ปราชญเ์มืองน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอนัสุดแสนโรแมนติกเป็นภาษาเหนือเพ่ือ
บรรยายถอ้ยค ากระซิบของปู่ม่านย่าม่าน อิสระให้ท่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่ น เล่าเร่ืองชาดก ต านาน
พ้ืนบา้น และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบนัทึกเร่ืองราวของจงัหวดัน่าน ผ่านงานจิตรกรรม ลง
บนผนงัสีฝุ่ น และบริเวณรอบๆวดัภูมินทร์ มีของท่ีระลึก ขนมไทย สินคา้พ้ืนบา้นจ าหน่ายมากมาย 
 
 
 
 
 



 

 

บริเวณใกลก้นัเป็น อุโมงค์ลีลาวด ี ซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้ลัน่ทมอยู่บริเวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่านท่ีข้ึนเป็น
แถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไมย้ิ่งใหญ่อลงัการ ถือเป็นแลนดม์าร์กส าคญั  ใหท่้านเก็บ
ภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกนั สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทศัน์ตลอดสองฝ่ังขา้งทาง เดินทางสู่ วัดศรีพันต้น สร้าง
โดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภู์คา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ช่ือวดัตรงกบันาม
ผูส้ร้าง คือพญาพนัตน้ บางสมยัเรียกวา่ วดัสลีพนัตน้ (ค าวา่ สลี หมายถึง ตน้โพธ์ิ) ซ่ึงในอดีตมีตน้โพธ์ิใหญ่อยู่ดา้นทิศ
เหนือและทิศใตข้องวดั ปัจจุบนัถูกโค่นเพ่ือตดัเป็นถนนแลว้ วดัศรีพนัตน้ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 
2505 ภายในวดัมีวิหารท่ีสวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยบั เป็นอีกวดัหน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมีจิตรกรรมปูน
ป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบนัได หนา้วิหารวดั สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความ
สวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซ่ึงป้ันแต่งโดยช่าง ชาวน่านช่ือ นายอนุรักษ ์สมศกัด์ิ หรือ "สล่ารง" และภายใน
วิหารไดมี้การเขียนภาพลายเสน้ประวติัของพระพุทธเจา้ และประวติั การก าเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ 
เขียนลายเสน้ลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง จากนั้นเดินทางสู่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วดัม่ิงเมือง จุดเด่น
ส าคญัของวดัแห่งน้ี คือลายปูนป้ันท่ีผนงัดา้นนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมาก 
 
 
 
 
 
 

เยน็ น าทุกท่านเช็คอินเข้าที่พัก สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางไปชอ้ป ไปชิม สัมผสัวฒันธรรมพ้ืนเมือง ถนนคนเดิน 
กาดข่วงเมืองน่าน  หนา้วดัภูมินทร์ ตลาดกลางคืนท่ีน้ี เปิดทุกศุกร์-อาทิตย ์เป็นถนนคนเดินท่ีไม่ยาวมาก จุดเร่ิมตน้จะ
อยูบ่ริเวณส่ีแยกวดัพระธาตุชา้งค ้า บนถนนผากอง ระหวา่งลานข่วงเมือง หนา้ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว ไปถึงสามแยก
ถนนจนัทรประโชติ เยื้องๆ หนา้วดัภูมินทร์ ระยะทางประมาณ 500 เมตร ส่วนใหญ่เป็นของท่ีระลึกท่ีท าใหนึ้กถึงเมือง
น่าน ของแฮนดเ์มดต่างๆ มีของกินของอร่อยพ้ืนเมืองจ านวนมาก อิสระใหท่้านเดิน เพลินๆ เลือกซ้ืออาหารมากมาย 
ทั้ง อาหารพ้ืนเมือง ผกัผลไม ้หรือเส้ือผา้พ้ืนเมือง ของฝากของท่ีระลึกจากจงัหวดัน่านตามอธัยาศยั  
อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 
ที่พกั : โรงแรมน า้ทองน่าน /โรงแรม ด ิอมิเพรส น่าน หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที่สอง บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมววิบ้านสะปัน – จุดชมววิภูคา1715 -ถนนลอยฟ้า1256 – 
อ าเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและล าดวนผ้าทอ – วดัภูเกต็      (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอบ่อเกลือ อยู่ห่างจากตวัเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตร แต่เน่ืองจากเส้นทางเป็นหุบเขา
สลบัทบัซอ้นกนัหลายลูก อาจใชเ้วลาในการเดินทางนานถึง 2 ชัว่โมง ระหว่างทางจะไดพ้บกบั ถนนลอยฟ้า ถนน
หลวงหมายเลข 1081 เส้นทางจากเมืองน่าน มุ่งหนา้สู่อ  าเภอบ่อเกลือ ระหว่างการเดินทาง ท่านจะไดส้ัมผสักบั
ความรู้สึก เหมือนก าลงันัง่รถอยูบ่นถนนลอยฟ้า ท่ีถูกลอ้มลอบดว้ยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก  
น าท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์องอ าเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามวา่เป็นนาเกลือ
กลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลือของของคนพ้ืนเมือง ส าหรับนกัสะสม ท่ีน่ีก็มีผลิตภณัฑพ้ื์นเมือง
ให้เลือกซ้ือมากมาย จากนั้นไปถ่ายรูปชิคๆ เช็คอินท่ี จุดชมวิวบ้านสะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 
กิโลเมตร ชุมชนเลก็ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่า และขุนเขา มีล าธารไหลผ่านตลอดสาย ซ่ึงจุดชมวิวจะอยู่บริเวณ
หนา้วดับา้นสะปัน เม่ือมองจากมุมสูง จะเห็นเป็นวิวหมู่บา้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุ่งนา กลางหุบเขา ทศันียภาพสมบูรณ์
สวยงามมาก 

 
 
 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
 น าท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหน่ึงเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอ าเภอบ่อเกลือ สู่

อ  าเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหวา่งทางแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หน่ึงในจุดชมวิวท่ีไม่ควรพลาดเม่ือ
เดินทางผ่านถนนสายน้ี ยิ่งถา้ไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนาสวยสุดตา มุ่งหนา้สู่ อ าเภอ
ปัว เมืองแห่งทุ่งนากลางหุบเขา แลนดม์าร์คท่ีตอ้งมา น าท่านมาเติมคาเฟอิน ถ่ายรูปเช็คอินท่ี ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ 
และล าดวนผ้าทอ ไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดเ้ม่ือมาถึงอ าเภอปัว ดา้นหนา้เป็นล าดวนผ้าทอ ร้านจ าหน่ายผา้ทอลายน ้าไหล
ไทล้ือ และสินคา้ของฝากจากเมืองน่าน จิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทล้ือ น าท่านไปเสริมสิริมงคลท่ี วัดภูเก็ต วดั
ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นเก็ต และอยูบ่นบนเนินเขา ซ่ึงชาวเหนือจะเรียกเขาวา่ “ดอย หรือ ภู” ส่งผลใหว้ดัแห่งน้ีมีช่ือวา่ภูเก็ต 
โดยตั้งช่ือตามภูมิท่ีตั้งอยู ่ไฮไลทข์องวดัน้ีอยูท่ี่ลานของโบสถ ์เม่ือมองออกไป จะเห็นเป็นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบลอ้ม
โดยทิวเขานอ้ยใหญ่ 

 
 
 
 
 
 



 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็  
  หลงัทานอาหารเยน็น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัแรม 

ที่พกั : อูปแก้ว รีสอร์ท ปัว หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที่สาม ปัว - วดัศรีมงคล(วดัก๋ง) - เมืองน่าน – วดัพระธาตุแช่แห้ง –เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – ท่าอากาศยานน่านนคร - ท่า
อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ               (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั 
 จากนั้นเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวดัเก่าแก่ท่ีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆท่ี์มี

ช่ือท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ก๋ง ดา้นหลงัวดัมีลานชมวิว ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขา
ของดอยภูคาเรียงรายสลบัซบัซอ้น โดยบริเวณลานชมวิว ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุม้และจุดชมวิวใหถ่้ายภาพหลายจุด 
รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้กัผ่อนหย่อนใจ ภายในวดัมีส่ิงท่ีน่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนงัอนังดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทล้ือ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัท่ีวดัภูมินทร์และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน รวมถึงพิพิธภณัฑม์งคลธรรมรังสี ซ่ึงรวมรวมของโบราณต่างให้
ไดช้ม บรรยากาศโดยรอบของวดั เนน้ตกแต่งแบบไทยลา้นนา อนุรักษข์องเก่าแก่ในอดีต ดา้นหนา้ยงัเป็นท่ีตั้งของ
กระท่อมไมไ้ผ่ ช่ือว่าเฮือนมะเก่า ภายในบา้นมีขา้วของเคร่ืองใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพได ้สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ อ.เมืองน่าน (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 
 ถึง อ.เมืองน่าน น าท่านกราบสกัการะ วดัพระธาตุแช่แห้ง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสวยงามมาก และเป็นพระธาตุประจ าปีเกิด

ของคนเกิดปีเถาะ มีการจดังานนมสัการพระธาตุในเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นปูชนียสถาน
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมืองน่าน ศูนยร์วมศรัทธาอนัยิ่งใหญ่ของผูค้น โดยตั้งอยู่บนเนินทางฝ่ังตะวนัออกอนั
เป็นศูนยก์ลางของเมืองน่านเดิม หลงัจากท่ียา้ยมาจากเมืองปัว ทางข้ึนสู่องค์พระธาตุเป็นตวัพญานาค หนา้บนัได
เหนือประตูทางเขา้พระวิหารเป็นปูนป้ันลายนาคเก้ียว ถือเป็นเอกลกัษณ์ศิลปกรรมน่าน เช่ือกนัวา่หากไดเ้ดินทางไป 
"ชุธาตุ" หรือนมสัการสักคร้ัง จะไดรั้บอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ร้าน
กาแฟช่ือดงัในเมืองน่าน ร้านใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูป,มุมให้นัง่ชิวๆ มีกาแฟรสชาติอร่อย อิสระให้ท่าน
เลือกซ้ือทาน ถ่ายภาพ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

  
 
 
 
 



 

 

สมควรน าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานน่านนครเพ่ือเช็คอนิเดนิทางกลบั 
18.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินท่ี FD4311 
19.35 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดนิทางช่วง
เทศกาลหรือวนัหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จดัจะปรับเปลีย่นโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็น
หลกั เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
 
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่านท่านละ 
เดก็อายุ 2-6 ปี 

[ไม่เสริมเตยีง] ท่านละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

18 - 20 ธันวาคม 63 8,900 

ไม่มีราคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

1,500 

8 - 10 มกราคม 64 8,900 1,500 

15 - 17 มกราคม 64 8,900 1,500 

22 - 24 มกราคม 64 8,900 1,500 

29 - 31 มกราคม 64 8,900 1,500 

5 - 7 กมุภาพนัธ์ 64 8,900 1,500 

12 - 14 กมุภาพนัธ์ 64 8,900 1,500 

19 - 21 กมุภาพนัธ์ 64 7,900 1,500 
 



 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 น ้าหนกัสมัภาระถือข้ึนเคร่ือง Carry on 7 กิโลกรัม 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีตอ้งการซ้ือ น ้าหนกั 15กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเท่ียว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม  

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  

 ชาวต่างชาติช าระเพิม่ ท่านละ 500 บาท 

 

เง่ือนไขการจอง 

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

หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 

เง่ือนไขการยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 



 

 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ านวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต ่า 9 ท่าน 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ ามนัท่ีไม่คงท่ี 

การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


