
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ HIGHLIGHT 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 06.00 น. – เนิน
มะปราง จุดชมวิวคา้งคาว ภูเขาหินปูน พิษณุโลก - แคมป์หมาบา้ใจดี - 
จงัหวดัน่าน – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน 

 ✓  
โรงแรมน ้าทองน่าน /โรงแรม ดิ 

อมิเพรส น่าน 

2 เมืองน่าน – จุดชมวิว คาเฟ่เดอะวิวก่ิวม่วง - ถนนหมายเลข 3 – ชมวิว
สะพานหมู่บา้นสะปัน - บ่อเกลือโบราณ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715 
– รีสอร์ท ปัว 

✓ ✓ ✓ อูปแก้ว รีสอร์ท ปัว 

3 ชมวิวดอยสกาด สกาด กม. 8 – สกาดดีโฮมสเตย ์- วดัภูเก็ต – ลาํดวนผา้
ทอ กาแฟไทล้ือ – ฟาร์มเห็ดบา้นหวันํ้า - วดัศรีมงคล (ก๋ง) – ปัว 

✓ ✓ ✓ อูปแก้ว รีสอร์ท ปัว 

4 ปัว - วดัภูมินทร์ – อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี – วดัศรีพนัต้น – วดัม่ิงเมือง – 
ศาลหลกัเมือง – วดัพระธาตุแช่แหง้ – วดัพระธาตุเขานอ้ย – กรุงเทพฯ 

✓ ✓   

WONDERFUL THAILAND 
ทัวร์น่าน ปัว สกาด สะปัน บ่อเกลือ 

4 วนั 3 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ 

 
เดินทางช่วง มกราคม - มีนาคม 2564 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

6,900.- 



 

 

วันแรก จุดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - เนินมะปราง จุดชมวิวค้างคาว ภูเขาหินปูน - พษิณุโลก – แคมป์หมาบ้าใจดี - 
น่าน – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน            (-/L/-) 

06.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจา้หน้าท่ีบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก
ใหทุ้กท่าน มีการพ่นยาฆ่าเช้ือในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท่านละ1ชุด 
สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จงัหวดัน่าน โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหวา่งทางนาํท่านแวะ จ.พษิณุโลก แวะเนินมะปราง 
อาํเภอเล็กของพิษณุโลก ต่ืนตากบักุย้หลินเมืองไทยและฝูงคา้งคาว เนินมะปรางมีความโดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติ
ของภูเขาหินปูนท่ีมีรูปร่างแปลกตาท่ีสวยงาม ลอ้มรอบไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจี ชมวิวภูเขาหินปูนและจุดชมวิวค้างคาวท่ี
บา้นมุง จากนั้นเดินทางสู่แคมป์หมาบ้าใจดี เป็นแลนดม์าร์คเอาใจคนรักธรรมชาติและช่ืนชอบศิลปะ เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน เร่ือง ศิลปะ วฒันธรรม วิถีชุมชน และแหล่งธรรมชาติในบริเวณเขาหินปูนท่ีบา้นมุงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่1) 
บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่จังหวัดน่าน ถึงจังหวัดน่าน นําท่านเดินทางไปช้อป ไปชิม สัมผสัวฒันธรรม

พื้นเมือง ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน  หนา้วดัภูมินทร์ ตลาดกลางคืนท่ีน้ี เปิดทุกศุกร์-อาทิตย ์เป็นถนนคนเดินท่ีไม่
ยาวมาก จุดเร่ิมตน้จะอยู่บริเวณส่ีแยกวดัพระธาตุช้างคํ้า บนถนนผา
กอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียว ไปถึงสาม
แยกถนนจนัทรประโชติ เยื้องๆ หน้าวดัภูมินทร์ ระยะทางประมาณ 
500 เมตร ส่วนใหญ่เป็นของท่ีระลึกท่ีทาํให้นึกถึงเมืองน่าน ของ
แฮนด์เมดต่างๆ มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจาํนวนมาก อิสระให้
ท่านเดิน เพลินๆ เลือกซ้ืออาหารมากมาย ทั้ ง อาหารพื้นเมือง ผกั
ผลไม ้หรือเส้ือผา้พื้นเมือง ของฝากของท่ีระลึกจากจงัหวดัน่านตาม
อธัยาศยั 
 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัแรมเมืองน่าน 
ที่พกั : โรงแรมน ้าทองน่าน /โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 



 

 

วันที่สอง เมืองน่าน – จุดชมวิว คาเฟ่เดอะวิวกิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 – ชมวิวสะพานหมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือโบราณ - 
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715 – ปัว                     (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 2) 
 ท่านเดินทางสู่ คาเฟ่เดอะวิว @กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวดี ท่ีตั้งอยูริ่มทางไหล่เขา บนเส้นทางระหวา่ง อ.เมืองน่าน-สันติ

สุข ซ่ึงมีวิวทิวทศัน์สวยงามสามารถมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี และมีการตกแต่งร้านสไตลล์า้นนาท่ีเขา้กบัธรรมชาติ 
จากนั้นเดินทางผ่านเส้นทางท่ีเป็นหุบเขาสลบัทบัซ้อนกนัหลายลูก ให้ท่านชมอนัซีนแห่งใหม่ของจงัหวดัน่านคือ 
โค้งเลข3หรือถนนหมายเลข 3 ท่ีอยูบ่นทางหลวงหมายเลข 1081 ระหวา่งการเดินทาง ท่านจะไดส้ัมผสักบัความรู้สึก 
เหมือนกาํลงันั่งรถอยู่บนถนนลอยฟ้า ท่ีถูกลอ้มลอบดว้ยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก จากนั้นไปถ่ายรูป
ชิคๆ เช็คอินท่ี จุดชมวิวสะพานหมู่บา้นสะปัน อยูห่่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร ชุมชนเลก็ๆ ท่ามกลาง
ธรรมชาติ ผืนป่า และขุนเขา มีลาํธารไหลผ่านตลอดสาย ซ่ึงจุดชมวิวจะอยู่บริเวณหน้าวัดบ้านสะปัน เม่ือมองจาก
มุมสูง จะเห็นเป็นวิวหมู่บา้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุ่งนา กลางหุบเขา ทศันียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่3) 
บ่าย นาํท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ โบราณ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์องอาํเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามวา่เป็นนาเกลือกลาง

หุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการทาํเกลือของของคนพื้นเมือง สาํหรับนกัสะสม ท่ีน่ีก็มีผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองให้เลือก
ซ้ือมากมาย นาํท่านผา่นชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหน่ึงเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอาํเภอ
บ่อเกลือ สู่อาํเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมวิวสวยๆ ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 1715 หน่ึงใน
จุดชมวิวท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางผา่นถนนสายน้ี ยิง่ถา้ไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนา
สวยสุดตา จากนั้นมุ่งหนา้สู่ อ าเภอปัว เมืองแห่งทุ่งนากลางหุบเขา 

 
 

 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่4)  



 

 

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

วันที่สาม ชมวิวดอยสกาด สกาด กม. 8 – สกาดดีโฮมสเตย์ - วัดภูเก็ต – ล าดวนผ้าทอ กาแฟไทลื้อ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน ้า- วัดศรี
มงคล (ก๋ง) – ปัว              (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั (ม้ือที่5) 
 นาํท่านเดินทางสู่ ดอยสกาด ตั้งอยูใ่นอาํเภอปัว บนเทือกเขาดอยภูคา ห่างจากตวัเมืองปัวประมาณ 22 กม.นาํท่านไป

ชมวิวสวยๆ หอ้มลอ้มไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม ชมวิถีชีวิต หมู่บา้นเลก็คนทอ้งถ่ินท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย นาํท่านสู่ 
สกาด กม.8 ใหท้่านอิสระถ่ายรูป ดริปกาแฟไปพร้อมกบัด่ืมดํ่ากบับรรยากาศของวิวภูเขายามเชา้กับสายหมอกท่ีลอย
ไปมาท่ามกลางภูเขา หากวนัใดฟ้าท่านสามารถเรามองเห็นวิว อ.ปัวได ้ท่ีน่ีจะบริการในส่วนของท่ีพกัและโซนร้าน
กาแฟแก่นกัท่องเท่ียวดว้ย และเดินทางสู่ สกาดดีโฮมสเตย์ ท่ีน่ีท่านก็สามารถชมวิวท่ีสวยงามพร้อมอิสระเลือกซ้ือ 
จิบชา ดริปกาแฟ ชมวิวได ้นาํท่านไปเสริมสิริมงคลท่ี วัดภูเก็ต วดัตั้งอยู่ในหมู่บา้นเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา ซ่ึง
ชาวเหนือจะเรียกเขาว่า “ดอย หรือ ภู” ส่งผลให้วดัแห่งน้ีมีช่ือว่าภูเก็ต โดยตั้งช่ือตามภูมิท่ีตั้งอยู่ ไฮไลทข์องวดัน้ีอยู่
ท่ีลานของโบสถ ์เม่ือมองออกไป จะเห็นเป็นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบลอ้มโดยทิวเขานอ้ยใหญ่  

     
 
 

 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  (ม้ือที่6)  
บ่าย นาํท่านมาเติมคาเฟอินถ่ายรูปเช็คอินท่ี ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ และล าดวนผ้าทอ ไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดเ้ม่ือมาถึงอาํเภอ

ปัว ดา้นหน้าเป็นล าดวนผ้าทอ ร้านจาํหน่ายผา้ทอลายนํ้ าไหลไทล้ือ และ
สินคา้ของฝากจากเมืองน่าน จิบกาแฟริมนาในบรรยากาศไทล้ือ 

  จากนั้นเดินทางสู่ฟาร์มเห็ดบ้านหัวนํ้ าทีน่ีบริการท่ีพกั ร้านอาหารและยงั
เป็นฟาร์มเห็ดท่ีผลิตเช้ือเห็ดท่ีใหญ่ทนัสมยัและครบวงจรท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของอาํเภอปัวและของจังหวดัน่านด้วย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือชิมเมนู
สารพดัจากเห็ดสุดอร่อยและพลาดไม่ไดก้บัเมนูลือช่ือ พิซซ่าเห็ด ท่ีใคร ๆ
มาก็ตอ้งล้ิมลอง นอกจากน้ียงัมีงานผา้เขียนเทียนสวย ๆ งานยอ้มคราม งานทาํมือ ซ่ึงเป็นศิลปะของชาวมง้จาํหน่าย



 

 

ด้วย จากนั้นเดินทางต่อสู่  วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวดัเก่าแก่ท่ีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 
พระสงฆท่ี์มีช่ือท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ก๋ง ดา้นหลงัวดัมีลานชมวิว ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี 
และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลบัซบัซอ้น โดยบริเวณลานชมวิว ทางวดัไดจ้ดัทาํเป็นซุม้และจุดชมวิวใหถ่้ายภาพ
หลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกัผ่อนหย่อนใจ ภายในวดัมีส่ิงท่ีน่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงท่ีมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทล้ือ ซ่ึงวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัภูมินทร์และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน รวมถึงพิพิธภณัฑ์มงคลธรรมรังสี ซ่ึงรวมรวมของ
โบราณต่างใหไ้ดช้ม บรรยากาศโดยรอบของวดั เนน้ตกแต่งแบบไทยลา้นนา อนุรักษข์องเก่าแก่ในอดีต ดา้นหนา้ยงั
เป็นท่ีตั้งของกระท่อมไมไ้ผ ่ช่ือวา่เฮือนมะเก่า ภายในบา้นมีขา้วของเคร่ืองใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพ
ได ้

   
 
  
 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่7)  
  หลงัทานอาหารเยน็นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกัแรม 

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

 

วันที่ส่ี ปัว - วัดภูมินทร์ – อุโมงค์ต้นไม้ลีลาวดี – วัดศรีพนัต้น – วัดมิ่งเมือง – ศาลหลักเมือง – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระ
ธาตุเขาน้อย – กรุงเทพฯ             (B/L/-) 

เช้า  รับระทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 8) 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ อ.เมืองน่าน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชัว่โมง) เดินทางสู่ วัดภูมินทร์ 
เดิมช่ือ วัดพรหมมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความสวยท่ีแปลกกว่าวดัอ่ืนของวดัภูมินทร์ คือ เป็น
พระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกัน เป็นทรงจตัุรมุข สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์
เฉพาะ ท่ีรวมเอาโบสถ ์วิหาร และเจดีย ์ไวใ้นอาคารเดียวกนั ในส่วนจิตรกรรมฝาผนงัภายในวิหารหรือท่ีเรียกกนัว่า
ฮูปแตม้ ซ่ึงเขียนขึ้นในช่วงท่ีวดัภูมินทร์ไดรั้บการบูรณะคร้ังใหญ่ สมยัเจา้อนนัตวรฤทธิเดช เม่ือ พ.ศ.2410 (ปลาย
สมยัรัชกาลท่ี 4) และใชเ้วลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ ม่านยา่ม่าน ท่ีไดรั้บฉายาวา่ ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารย์
สมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์เมืองน่าน ไดแ้ต่งคาํกลอนอนัสุดแสน โรแมนติกเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถอ้ยคาํ
กระซิบของปู่ม่านย่าม่าน อิสระให้ท่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัสีฝุ่ น เล่าเร่ืองชาดก ตาํนานพื้นบา้น และความ



 

 

เป็นอยูข่องชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบนัทึกเร่ืองราวของจงัหวดัน่าน ผา่นงานจิตรกรรม ลงบนผนงัสีฝุ่ น และ
บริเวณรอบ ๆวดัภูมินทร์ มีของท่ีระลึก ขนมไทย สินคา้พื้นบา้นจาํหน่ายมากมาย บริเวณใกลก้นัท่านสามารถชม 
อุโมงค์ลีลาวดี ซุ้มตน้ลีลาวดีหรือตน้ลัน่ทมอยู่บริเวณดา้นหน้าพิพิธภณัฑ์แห่งชาติน่านท่ีขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่
ขยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไมย้ิ่งใหญ่อลงัการ ถือเป็นแลนด์มาร์กสําคญั ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูป
สวยๆเช็คอินกนั สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทศัน์ตลอดสองฝ่ังขา้งทาง 

      
 
เดินทางสู่ วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภ์ูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 
1960 - 1969 ) ช่ือวดัตรงกบันามผูส้ร้าง คือพญาพนัตน้ บางสมยัเรียกว่า วดัสลีพนัตน้ (คาํว่า สลี หมายถึง ตน้โพธ์ิ) 
ซ่ึงในอดีตมีตน้โพธ์ิใหญ่อยูด่า้นทิศเหนือและทิศใตข้องวดั ปัจจุบนัถูกโค่นเพื่อตดัเป็นถนนแลว้ วดัศรีพนัตน้ไดรั้บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2505 ภายในวดัมีวิหารท่ีสวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยบิระยบั เป็นอีกวดั
หน่ึงในจังหวัดน่านท่ีมีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สี
ทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซ่ึงป้ันแต่งโดยช่าง ชาวน่านช่ือ นาย
อนุรักษ์ สมศกัด์ิ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารไดมี้การเขียนภาพลายเส้นประวติัของพระพุทธเจา้ และประวติั 
การกาํเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอยา่งยิง่ จากนั้น
เดินทางสู่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วดัม่ิงเมือง จุดเด่นสําคัญของวดัแห่งน้ี คือลายปูนป้ันท่ีผนังด้านนอกอุโบสถ 
ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมาก นาํท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นวดัเก่าแก่ท่ี
สวยงามมาก และเป็นพระธาตุประจาํปีเกิดของคนเกิดปีเถาะ มีการจัดงานนมัสการพระธาตุในเดือน 4 หรือ
ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นปูชนียสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมืองน่าน ศูนยร์วมศรัทธาอนัยิ่งใหญ่
ของผูค้น โดยตั้งอยู่บนเนินทางฝ่ังตะวนัออกอนัเป็นศูนยก์ลางของเมืองน่านเดิม หลงัจากท่ียา้ยมาจากเมืองปัว ทาง
ขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนป้ันลายนาคเก้ียว ถือเป็น
เอกลกัษณ์ศิลปกรรมน่าน เช่ือกนัวา่หากไดเ้ดินทางไป "ชุธาตุ" หรือนมสัการสักคร้ัง จะไดรั้บอานิสงส์อยา่งยิง่ใหญ่   

     



 

 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 9) 

นาํท่านสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คสําคญัอีกหน่ึงแห่งของจงัหวดัน่าน ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยมีองคพ์ระ
พุทธมหาอุตมมงคลนนัทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองคใ์หญ่ตั้งสง่างามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยสดงดงาม 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร (ใช้เวลาประมาณ 9 ช่ัวโมง)  
ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

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

หมายเหตุ :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทาง
ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุต่างๆ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรับเปล่ียนโดยคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของทา่นเป็นหลกั เพื่อใหท้่านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 
*** ท่ีนั่งบนรถตู้ทางบริษัทจัดสรรตามล าดับการจองและช าระเงิน หลงัช าระเงินแล้วจะท าการยืนยันเลขท่ีนั่ง
ได้เท่านั้น *** 

 
 
มาตรการดูแลป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
• โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 
• ปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่านท่านละ 
เด็กอายุ 2-6 ปี 

[ไม่เสริมเตียง] ท่านละ 
พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

8 - 11 มกราคม 64 6,900 

ไม่มีราคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,300 บาท) 

2,000 

22 - 25 มกราคม 64 6,900 2,000 

29 มกราคม - 1 กุมภาพนัธ์ 64 6,900 2,000 

5 - 8 กุมภาพนัธ์ 64 6,900 2,000 

12 - 15 กุมภาพนัธ์ 64 6,900 2,000 

26 กุมภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 64 7,900 2,000 

5 - 8 มีนาคม 64 6,900 2,000 

12 - 15 มีนาคม 64 6,900 2,000 

26 - 29 มีนาคม 64 6,900 2,000 

 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ 

 ค่าบริการคนขบัรถ และค่านํ้ามนั 

 ค่าท่ีพกั 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่า 

กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เตม็ หรือไม่มี ทางบริษทัขอปรับพกัแบบเตียงเด่ียว DBL แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หรือ กรณีระบุพกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเตม็หรือไม่มีขอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม 

หรือฟูกท่ีนอนเสริมขึ้นอยู่กบัแบบท่ีพกัของโรงแรมนั้นๆ 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุสาํหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัทาํไว ้

(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารสาํหรับมุสลิม  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 400 บาท  

 ชาวต่างชาติชาํระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 20 วนั(การไม่ชาํระเงินค่ามดัจาํ 

หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

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

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จาํนวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอ่ืน ๆ 

 

หมายเหตุ 

❖ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 8 ท่าน 

❖ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแกไ้ขได ้

❖ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง คาํสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

❖ การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ 



 

 

❖ มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯกาํกบัเท่านั้น 

❖ ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ้ ามนัท่ีไม่คงท่ี 

การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว ้

❖ เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

 


