
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
เทศกำลสงกรำนต ์  10-13 เม.ย. // 13-16 เม.ย. 2564 

• มคัคุเทศก์และทีมงำนผูช้ ำนำญเส้นทำงและบริกำรดี เป็นกนัเอง สนุกสนำน มีควำมรู้  
• ที่พกัมำตรฐำนระดบั 4 ดำว 3 คืน  
• รถตู ้ปรับอำกำศ VIP ส ำหรับคณะท่ำน 
• อำหำรแบบเซ็ทเมนูจำกร้ำนที่เรำคดัเลือกให้ สะอำด สด อร่อย คุณภำพดีเย่ียม  



 
 
 
 
 
 
 

วันที่ (1)  กรุงเทพฯ – น่าน –  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – จุดชมวิวโคตรสูง – บ่อเกลือ – สะปัน 
– ถนนลอยฟ้า 1081 – จุดชมวิว 1715 – เชียงกลาง        

04.00 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกภำยในประเทศ เคำร์เตอร์สำยกำรบิน
นกแอร์พร้อมเจำ้หนำ้ที่คอยดูแลเช็คสัมภำระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 

08.45 น. ออกเดินทำงสู่ จ.น่ำน โดยสำยกำรบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8818 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.15 ชัว่โมง)  
10.00 น. น ำท่ำนเดินทำงถึงจงัหวดัน่ำนจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงโดยรถตูสู่้ ‘จุดชมวิวโคตรสูง’ (59 กม.)บริเวณกิโลเมตรที่ 48 

ในบริเวณอุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ อีกหน่ึงจุดชมวิวที่
สวยงำมของดอยภูคำ  จำกนั้ น เดินทำง  ‘บ่อ เกลือ
โบรำณ’ (บ่อเกลือสินเธำว)์ ที่มีช่ือเสียงในด้ำนกำรท ำ
เกลือบนภูเขำ ชำวบ้ำนที่น่ีจะผลิตเกลือสินเธำว์ เพื่อ
บริโภคและจ ำหน่ำย  “บ่อเกลือ” แหล่งผลิต “เกลือ
สินเธำว”์ ที่อยู่ใต้ดินซ่ึงแตกต่ำงจำกเกลือสมุทรทั่วไป 
เพรำะเกลือสินเธำร์นั้นได้มำจำกใต้ดิน ที่มีเพียงแห่ง
เดียวในโลกเท่ำนั้น  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 
บ่ำย หลงัอำหำรชม ‘หมู่บำ้นสะปัน’ (9 กม.) ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยูท่่ำมกลำงธรรมชำติของขุนเขำ มีล  ำธำรไหล

ผ่ำน และในช่วงหน้ำฝนฤดูท ำนำ ยงัสำมำรถชมวิวทิวทัศน์
ของนำขำ้วเขียวขจี เดินเล่นเก็บบรรยำกำศของหมู่บำ้นที่มีวิถี
ชีวิตของชำวบ้ำนท้องถิ่นอำศัยอยู่รวมกันรีสอร์ทที่พักได้
อย่ำงลงตัว โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนเลย 
ชำวบ้ำนยงัคงท ำนำข้ำง ไร่ สวน  เก็บภำพบรรยำกำศของ
หมู่บำ้นจำกบนสะพำนปูนขำ้มแมน้ ้ำวำ้  เดินเล่นชม “อุทยำน
แห่งชำติดอยภูคำ” ถือว่ำเป็นอุทยำนแห่งชำติที่ใหญ่สุดของ
จงัหวดัน่ำน มีสภำพพ้ืนที่เป็นเทือกเขำสูงสลบัซับซ้อน ซ่ึงมี
ทิวทศัน์ที่สวยงำมตำมธรรมชำติ อำกำศบริสุทธ์ิ โดยเฉพำะ ยอดดอยภูคำ มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนำว 
จึงมีทิวทศัน์ที่บริเวณ ‘จุดชมวิว 1715’ (21 กม.) ตั้งอยูบ่นดอยภูคำ ไฮไลน์ของจุดชมชมทศันียภำพของแม่น ้ำน่ำน
และภูเขำที่ซ้อนกนัเป็นชั้นๆ จำกควำมสูงจำกถึง 1715 เมตร จุดเด่นของอุยำนแห่งชำติดอยภูคำ คือ กำรไดม้ำชม
ตน้ชมพูภูคำพนัธ์ุไมท้ี่ไดช่ื้อ ว่ำหำยำกที่สุดในโลกชนิดหน่ึง เคยพบในมณฑลยนูนำนของจีน ก่อนจะสูญพนัธ์ุไป 
และมีกำรคน้พบอีกคร้ังใน ประเทศไทยที่ดอยภูคำ จงัหวดัน่ำน พนัธ์ุไมช้นิดน้ีจึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่ง
เดียวเท่ำนั้นที่ประเทศไทย ในรอบหน่ึงปี ชมพูภูคำจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพำะในช่วงเดือน
กุมภำพนัธ์  น ำท่ำนผ่ำนเส้นทำง ‘ถนนลอยฟ้ำ 1081’  สู่ อ.เชียงกลาง อ าเภอแสนสงบที่เลก็ที่สุดของจังหวัดน่าน ที่



 
 
 
 
 
 
 

เต็มไปด้วยความสวยงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธ์ิโอบล้อมด้วยภูเขา ท้องทุ่ งนาเขียวขจี  ผู้คนยังคงใช้ชีวิต
แบบเรียบง่าย  

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น // หลงัอำหำร อิสระให้ท่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก : โรงแรม แสงทอง รีสอร์ท หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่(2)   เชียงกลาง – พระธาตุจอมกิตติ – สถานีบ่มใบยาสบกอน – ปัว – ชุมชนไทล้ือ      
เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 หลงัอำหำรน ำท่ำนขึ้นนมนักำร ‘พระธาตุจอมกิตติ’ (4 กม.) พระธำตุประจ ำอ ำเภอที่เมื่อมำถึงเชียงกลำงตอ้งแวะมำ

สักกำระ องคพ์ระธำตุตั้งอยูบ่นเนินเขำ ภำยในบรรจุพระ
เกศำของพระพุทธเจำ้  นอกจำกน้ี บริเวณวดัยงัมีจุดชมวิว
ที่สำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของบ้ำนเรือนในอ ำเภอ
เชียงกลำงแทรกตัวอยู่ท่ำมกลำงนำข้ำวเขียวขจีอีกด้วย 
จำกนั้น ‘โรงงานยาสูบ สบกอน’ (6 กม.) ซ่ึงเป็นเตำเผำ
แบบสมัยโบรำณ เป็นสถำนที่ถ่ำยรูปสุดชิคของเชียง
กลำง ที่เต็มไปดว้ยเป็นอำคำรก่ออิฐปูนสีส้ม ที่ถูกทิ้งร้ำง
ตวัตึกมีควำมสวยแบบวินเทจ โดยอำคำรแต่ละหลังคือหน่ึงเตำเผำ ซ่ึงมีทั้งหมด 118 ซ่ึงก่อสร้ำงมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2493 จำกนั้นเดินทำงสู่ อ.ปัว จำกนั้นเดินทำงสู่ อ.ปัว (16 กม.) ชมควำมอศัจรรยข์อง “ตน้ด๊ิกเดียม ณ วดัปรำงค์” 
ชมตน้ไมท้ี่มีอำรมณ์ขันอยูคู่วดัปรำงค์แห่งอ ำเภอปัวมำนำนนับร้อยปีด้วยไม้ตน้น้ีมี ควำมแปลกพิสดำร ตั้งแต่
อำกปกริยำของมนัที่หันหน้ำเขำ้วดั แต่หันหลงัให้แดด และที่น่ำอศัจรรยยิ์งกว่ำนัน่คือเพียงแค่ลูบเบำ ๆ บริเวณ ล ำ
ตน้ ทั้งก่ิ งกำนใบของมนัจะส้ันไหว คลำ้ยบอกวำมนัก ำลงัรู้สึกจกัจ๋ี 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 
บ่ำย จำกนั้นชม ชุมชนไทลื้อ อ.ปัว ชุมชนชำวไทลื้อซ่ึงอพยพมำ

จำสิบสองปันนำ มี ฝีมือในกำรทอผ้ำพ้ืนเมืองที่ งดงำม 
เรียกว่ำ “ผำ้ลำยน ้ ำไหล” ซ่ึงเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจงัหวดั
น่ำน นับเป็นหัตถกรรมที่ ตกทอดมำหลำยยุคหลำยสมัย 
อิสระให้ท่ำน เลือกซ้ือผำ้ทอพ้ืนเมืองเป็นของฝำก ไปจิบ
กำแฟชมวิว ณ ร้ำนกำแฟบำ้นไทลื้อ ร้ำนกำแฟเก๋ไก๋ติดริม
นำข้ำวแฝงไปด้วยบรรยำกำศแบบไทลื้อดั้  งเดิม ชมวิวนำ 



 
 
 
 
 
 
 

ขำ้วและขุนเขำที่อยูเ่บื้องหนำ้ พร้อมถ่ำยภำพเช็คอินกบกัระท่อมปลำยนำในแบบฉบบัที่ไม่เหมือนใครและท่ำนใด
สนใจผำ้ทอ สำมำรถ เลือกซ้ือสินคำ้ที่ระลึกผำ้ทอไทลื้อผำ้ทอน ้ ำไหลลำยโบรำณช่ือดงัแห่งปัวไดท้ี่ร้ำนล ำดวนผำ้
ทออ ำเภอปัวถือวำเป็นอ ำเภอที่มีชำวไทลื้ออยู่มำกที่สุด ชำวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง
โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง เร่ืองกำรแต่งกำยแบบพ้ืนบำ้น  น ำท่ำนไปชมโบรำณสถำน ‘วดัพระธำตุ เบ็งสกดั’ สักกำระองค์
พระเจดียท์ี่ประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่ชำวปัวเคำรพและศรัทธำอยำ่งมำกตั้งอยขูำ้งๆ วิหำรทรง
ตะคแบบศิลปะพ้ืนบำ้นไทลื้อ จำกนั้นน ำท่ำนท่องเที่ยว วดัภูเก็ต วดัในจงัหวดัน่ำน ที่ตั้งช่ือตำมหมู่บำ้นที่ช่ือว่ำ หมู่
บำ้นเก็ต แต่ดว้ยวดัตั้งอยูบนเนินเขำ ซ่ึงทำงเหนือเรียกว่ำ "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งช่ือว่ำ "วดัภูเก็ต" เป็นวดัที่มีภูมิ
ทศัน์และวิวที่สวยงำม โดยจุดเด่นของวดั คือ มีระเบียงชมวิวดำ้นหลงัวดั  ติดกบัทุ่งนำที่กวำ้งไกลพร้อมดว้ยฉำก
หลงัเป็นภูเขำวนอุทยำนดอยภูคำ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น // หลงัอำหำร อิสระให้ท่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พัก : โรงแรม ปัวเดอวิว หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
วันที่(3)  ปัว – วัดภูมินทร์ – วัดมิ่งเมือง – พระธาตุแช่แห้ง – หอศิลป์ริมน่าน – วัดพระธาตุเขา

น้อย – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน  (เปิดศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)   
เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ที่ห้องอำหำรของโรงแรม 
 หลงัอำหำรเดินทำงสู่ตวัเมืองน่ำน (61 กม.) น ำท่ำนสู่ ‘วดั

ภูมินทร์’ เป็นวดัหลวงเก่ำแก่ที่มีอำยมุำกกว่ำ 400 ปี เดิมมี
ช่ือว่ำ วดัพรหมมินทร์ ควำมงดงำมและไม่เหมือนใครของ
วดัน้ีคือ เป็นวดัเพียงหน่ึงเดียวในประเทศไทยที่สร้ำงทรง
จตุรมุข ดูแล้วคล้ำยตั้งอยู่บนหลังพญำนำคขนำดใหญ่ 2 
ตัว อำคำรเป็นทั้ งพระอุโบสถและพระวิหำร ภำยใน
ประดิษฐำนพระพุทธรูปขนำดใหญ่ 4 องค์หันออกด้ำน
ประตูทั้ง 4 ทิศ จิตรกรรมฝำผนังปู่ ม่ำนย่ำม่ำน หรือ ภำพ
กระซิบรัก อันเลื่องลือ "ปู่ ม่ำนย่ำม่ำน" เป็นค ำเรียกผูช้ำย
ผูห้ญิงชำวไทลื้อในสมยัโบรำณ  จำกนั้นชม ‘วดัมิ่งเมือง’ 
ที่มีลำยปูนป้ันบนผนังดำ้นนอกของพระอุโบสถ มีควำม
สวยงำมวิจิตรบรรจง สักกำระเสำพระหลกัเมืองน่ำน เพื่อ
ควำมเป็นสิริมงคลจำกนั้นน ำท่ำนไปสักกำระ ‘พระธำตุแช่
แห้ง’ พระธำตุประจ ำปีเถำะ ที่เป็นพระธำตุคู่บ้ำนคู่เมือง
น่ำน 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 

บ่ำย หลงัอำหำรน ำท่ำนเย่ียมชม ‘หอศิลป์ริมน่ำน’ ที่จดัแสดง
งำนศิลปะตั้งอยู่ริมแม่น ้ ำน่ำนก็คือ “หอศิลป์ริมน่ำน” 
เป็นหอศิลป์สุดชิลล์ที่ เต็มไปด้วยงำนศิลปะมำกมำย 
และควำมสงบเงียบ มีขนำดใหญ่มำกกว่ำ 13 ไร่ เป็นที่
รวบรวมศิลปะต่ำงๆ และประติมำกรรมของศิลปิน
เอำไว้ ถ้ำใครอยำกหำสถำนที่ เสพงำนศิลปะเพลินๆ 
จำกนั้นขึ้นสู่ ‘วดัพระธำตุเขำน้อย’ (66 กม.) ตั้งอยู่บน
ยอดดอยเขำน้อยทำงดำ้นตะวนัตกของตวัเมืองน่ำน องค์
พระธำตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขำน้อย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือ
ปูนทั้งองค์ งดงำมแบบศิลปะพม่ำผสมลำ้นนำ ภำยในบรรจุพระเกศำธำตุขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ 
บริเวณลำนปูนพระพุทธรูปปำงลีลำองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหำอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่ำน จึงสำมำรถ
มองเห็นทิวทศัน์เมืองน่ำนไดท้ั้งเมืองแบบพำโนรำมำ จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ‘ถนนคนเดินกำดข่วงเมืองน่ำน’  ถนนคน
เดินที่มีของที่ระลึกอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชำวเหนือ ของแฮนดเ์มดต่ำงๆ รวมถึงของอำหำรพ้ืนเมืองที่น่ำลองชิม 

ค ่ำ บริกำรอำหำรมื้อค ่ำ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่นหลงัอำหำร อิสระให้ท่ำนอิสระตำมอธัยำศยั... 

ที่พัก : โรงแรมน่าน ตรึงใจ หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่(4)     อุทยานห่งชาติศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – จุดชมวิวดอยผาชู้ – เสาดินนาน้อยและ  คอกเสือ 
                  โฮงเจ้าฟองค า – ศูนย์โอทอปน่าน – เดินทางกลับ     
05.00 รุ่งอรุณยำมเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงขึ้ นสู่ดอยเสมอดำว 

ตั้งอยู ่‘อุทยำนห่งชำติศรีน่ำน’ (17 กม.) ที่มีเทือกเขำสูง
สลบัซับซ้อน วำงตวัในแนวทิศเหนือ-ใต ้เป็นป่ำตน้น ้ ำ
ล ำธำร ที่ส ำคัญของแม่น ้ ำน่ ำน  น ำท่ ำนขึ้ น จุดชม
ทิวทศัน์ ดอยผำชู ้ทิวทศัน์ทั้งสองฝ่ังแม่น ้ำน่ำน และจุด
ชมวิว ‘ดอยเสมอดำว ’  ในวันที่ อ ำกำศดีท่ ำนจะ

มองเห็นหมอกไหลผ่ำนทิวเขำที่สวยงำม  
เชำ้ บริกำรอำหำรมื้อเชำ้ ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 
 สมควรแห่เวลำลงจำกดอยสู่ ‘เสำดินนำน้อยและคอก

เสือ’ (19 กม.) ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติที่มีลกัษณะ
เป็นหุบผำและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม 
กระจำยอยู่ในพ้ืนที่ประมำณ 20 ไร่คลำ้ยกบัแพะเมืองผี
ที่ จ.แพร่  สันนิษฐำนว่ำเสำดินนำน้อยมี อำยุประมำณ 



 
 
 
 
 
 
 

30,000-10,000 ปีและเคยเป็นก้นทะเลมำก่อน จำกนั้นชมมนต์เสน่ห์บ้ำนพ้ืนถิ่น ‘โฮงเจำ้ฟองค ำ’ บ้ำนเรือนไทย
โบรำณสร้ำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2468 และยงัคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่ำปีก่อน ชำวเมืองน่ำนเรียกบำ้นหลัง
ใหญ่ว่ำ "โฮง" ลกัษณะเป็นเรือนไม้ 3 หลงัติดต่อกนั เป็นบำ้นพกัของเจ้ำศรีตุมมำกับเจำ้มะโน เจ้ำศรีตุมมำเป็น
หลำนของเจำ้มหำวงศ ์เจำ้ผูค้รองนครน่ำนองคท์ี่ 11 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถิ่น 
บ่ำย หลงัอำหำรน ำท่ำนสู่ “โอทอปน่ำน” ศูนยร์วมของฝำกที่ใหญ่ที่สุด ใน จ.น่ำน เลือกซ้ือของฝำกที่ระลึกก่อนเดินทำง

กลบั // น ำท่ำนออเดินทำงสู่สนำมบินน่ำน 

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 
16.45 น. น ำท่ำนออกเดินทำงถึงสนำมบินน่ำน 
18.45 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ DD 8827 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.05 ชั่วโมง) 
19.50 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 
 
*** หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ฟ้ำ อำกำศ กำรจรำจร กำร
ล่ำชำ้ของสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในขณะนั้น  เพ่ือควำมเหมำะ และควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง บริษทัฯ ไดม้อบหมำย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  ำนำจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส ำคญั  

 
 

อัตราค่าบริการ 
วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ รำคำท่ำนล่ะ 

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
(ไมม่ีเตียงเสริม) 

พกัท่ำนเดียว  
เพิ่มท่ำนละ 

   เทศกาลสงกรานต์ 
 10-13 เม.ย. //  
13-16 เม.ย. 2564 

21,990 21,990 21,790 21,490 5,000 

***หากท่านต้องการ อัพเกรดห้องพักกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่*** 
 

การเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคำ้ที่ท ำกำรจองและช ำระมดัจ ำมำก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสำรก่อน 

 



 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-น่ำน // น่ำน-กรุงเทพฯ กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลดท่ำนละ1 ใบ                

น ้ำหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส ำหรับกระเป๋ำถือขึ้นเคร่ือง น ้ำหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่ำน 
2. ค่ำรถปรับอำกำศ VIP น ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมำตรฐำน 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
4. ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมที่ระบุในรำยกำร  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบกำรณ์น ำเที่ยวให้ควำมรู้ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง   
6. ค่ำประกนัอุบตัิเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
2. ค่ำทิปมคัคุเทศก์พร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก์  และค่ำทิปพนกังำนขบัรถ ท่ำนละ 600 บำท 
3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณำช ำระค่ำมดัจ ำทวัร์ 10,000 บำท/ท่ำน ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัจำกวนัจอง พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน (ที่สะกด

ช่ือและนำมสกุลภำษำองักฤษ เพื่อใชน้ ำส่งประกนักำรเดินทำง) และหลกัฐำนโอนเงิน 
2. ค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วนัท ำกำร หรือตำมวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (กำรไม่ช ำระเงินค่ำ

มดัจ ำหรือช ำระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกกำรจดัหรือยกเลิกกำรเดินทำง) 
3.  

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกกำรเดินทำง หำกแจง้หลงัจำกจ่ำยเงินมดัจ ำแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 9,000 บำท หำก

แจง้ ระหว่ำง 15-8 วนัท ำกำร ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคำ้จ ำนวน 50 % ของเงินที่ลูกคำ้
ไดช้ ำระไวแ้ลว้ หำกแจง้นอ้ยกว่ำ 8 วนัท ำกำรก่อนวนัเดินทำง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคำ้  

2. กรณีที่มีกำรจองต ่ำกว่ำ 20 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคำ้ไดช้ ำระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

3. ยกเลิกเดินทำงช่วงวนัหยดุยำว หรือเทศกำลไม่สำมำรถขอคืนเงินมดัจ ำคืนได ้     

***หมายเหตุ*** 



 
 
 
 
 
 
 

● กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทำงที่เป็นผูใ้หญ่ จ ำนวน 20 ท่ำนขึ้นไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว 
ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเลื่อนกำรเดินทำง หรือยกเลิกกำรเดินทำง 

● รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม อนัเน่ืองจำกฤดูกำล สภำพภูมิอำกำศ, เหตุกำรณ์ทำง
กำรเมือง สภำพกำรจรำจร ภยัธรรมชำติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัที่สุด 

● หำกท่ำนไมไ่ดเ้ดินทำงท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจำกคณะ ท่ำนไม่สำมำรถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริกำรที่
ขำดหำยไปมำทดแทนได ้

● กรณีที่ท่ำนเป็นชำวมุสลิม ไม่ทำนเน้ือสัตว ์หรือแพอ้ำหำรบำงประเภท กรุณำแจง้บริษทัฯให้ทรำบล่วงหนำ้ 
● ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย หรือกำรยกเลิกกำรเดินทำงที่เกิดจำกเหตุสุดวิสัย อำทิ 
ภยัจำกธรรมชำติ ภยัจำกสงครำม กำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ 
● กำรจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล ำดบักำรจอง และถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร 
● เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง 
● ตตอ้งมีกำรรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทำง และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีกำรจดัระยะห่ำงแบบเหมำะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขำดของทำงบริษทัฯ ในกำรบริหำรจดักำร) 
● มีกำรฉีดพ่นท ำควำมสะอำดบนรถโดยสำร 
 
 
 
 


