➢ สักการะพระธาตุแช่แห้ง แอบไปกระซิบบอกรัก ณ วัดภูมินทร์
➢ แหล่งโอโซนชั้นดี ต้องที่สะปั น
➢ พร้อมไปหยุดเวลาชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ณ คาเฟ่ หยุดเวลา
➢ เดินทางได้ต้งั แต่ 2 ท่าน ขึ้ นไป รอรับที่สนามบินน่าน
➢ ใช้รถตู ้ VIP 9 ที่นั ่ง ตลอดการเดินทาง โดยมีคนขับรถที่ชานาญทางคอยบริการ
➢ มีบริการเมนูรสเด็ด ข้าวซอย ณ ร้านวันดา

กาหนดการเดินทาง: มกราคม - ธันวาคม 2565

วันแรก
สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แห้ง - เสาหลักเมือง – วัดศรีพนั ต้น – วัดภูมินทร์ อุโมงค์ลีลาวดี
วัดพระธาตุชา้ งค้าวรวิหาร - ร้านเฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดิน
.......... น.
เดินทางถึง สนามบินน่าน บริการโดยรถตู ้ + คนขับรถชานาญทางคอยบริการตลอดการเดินทาง
จากนั้ น น ำท่ ำนเดิน ทำงสู่ พระธาตุ แ ช่ แ ห้ ง เป็ น พระธำตุ
คู่บ้ำนคู่เมืองของชำวน่ ำน สันนิษ ฐำนว่ำมี อำยุรำว 600 ปี
เป็ นสถำนทีบ่ รรจุพระบรมสำรริกธำตุทไ่ี ด้มำจำกสมัยสุโขทัย
องค์พ ระธำตุบุ ด้วยทองเหลือ งหมดทัง้ องค์ เป็ นศิล ปะกำร
ก่ อ สร้ำงที่มีค วำมวิจิต รงดงำมมำก มีค วำมเชื่อ กัน ว่ ำผู้ ท่ี
ได้มำสักกำระองค์พระธำตุแช่แห้ง หรือชำวล้ำนนำจะเรียก
กันว่ำ กำรชูธำตุ แล้วนัน้ จะทำได้รบั อำนิสงค์อ ย่ำงแรงกล้ำ
ทำให้ชวี ติ อยู่ดี มีสุข ปรำศจำกโรคภัยต่ำงๆ มำเบียดเบียน
หน้ ำที่ก ำรงำนเจริญ ก้ ำวหน้ ำ เป็ น ต้น จากนั้ น น าท่ านไป
สัก การะเสริมความเป็ นสิริมงคลที่ เสาหลักเมื องน่ าน ณ
วัดมิ่งเมือง จุดเด่นสาคัญของวัดแห่งนี้ คือลายปูนปั้ นที่ผนัง
ด้า นนอกอุ โ บสถ ออกแบบโดยช่ า งฝี มื อ จากเชี ย งแสน
ประณี ต งดงามมากจากนั้ นนาท่านไปสักการะเสริมความ
เป็ นสิริมงคลที่ วัดศรีพันต้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้ า ตาบลใน
เวียง อาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของเขตเทศบาลเมืองน่ าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผูค้ รอง
นครน่ าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่ าน ระหว่าง พ.ศ.
1960 - 1969 ) ชื่อวัดตรงกับนามผูส้ ร้าง คือพญาพันต้น
บางสมัย เรี ย กว่า วัด สลี พัน ต้น (ค าว่า สลี หมายถึ ง ต้น
โพธิ์ ) ภายในวัด มีวิห ารที่ สวยงาม ตั้งเด่น เป็ นสง่ามีสีท อง
ระยิบระยับ เป็ นอีกวัดหนึ่ งในจังหวัดน่ านที่มีจิตรกรรมปูน
ปั้ นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้ าบันได หน้า
วิห ารวัด สี ท องเหลื อ งอร่ า มสวยงามตระการตา มี ค วาม
สวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้ นแต่งโดยช่าง ชาว
น่ านชื่ อ นายอนุ รัก ษ์ สมศัก ดิ์ หรือ "สล่ ารง" และภายใน
วิห ารได้มี ก ารเขีย นภาพลายเส้น ประวัติ ของพระพุ ท ธเจ้า
และประวัติ การก าเนิ ด เมื อ งน่ าน โดยช่ างชาวน่ าน เป็ น
ภาพ เขีย นลายเส้น ลงสีธรรมชาติ สวยงามและทรงคุ ณ ค่ า
อย่างยิ่งจากนั้ น นาท่ านเดิ นทางสู่ วัดภูมิ น ทร์ เดิ มชื่ อ วัด
พรหมมินทร์ เป็ นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความ
สวยที่แ ปลกกว่าวัดอื่นของวัดภูมินทร์ คือ เป็ นพระอุโบสถ
และพระวิหารสร้างเป็ นอาคารหลังเดียวกัน เป็ นทรงจัตุรมุข
สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน
ในส่วนจิตรกรรมฝาผนั งภายในวิหารหรือที่เรียกกันว่า ฮู ปแต้ม ซึ่งเขียนขึ้ นในช่วงที่วดั ภูมินทร์ได้รับ
การบูรณะครั้งใหญ่ สมัยเจ้าอนั นตวรฤทธิเดชเมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 4) และใช้เวลา
ซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ ม่านย่าม่ าน ที่ได้รับฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารย์สมเจตน์
วิมลเกษม ปราชญ์เมืองน่ าน ได้แต่งคากลอนอันสุดแสนโรแมนติกเป็ นภาษาเหนื อเพื่อบรรยายถ้อยคา

เที่ยง

คา่

กระซิ บ ของปู่ ม่ านย่าม่ าน อิ สระให้ท่ า นชมภาพวาดจิ ตรกรรมฝาผนั งสีฝุ่น เล่าเรื่อ งชาดก ต านาน
พื้ นบ้าน และความเป็ นอยู่ของชาวน่ านในอดีต เสมือนเป็ นการบันทึกเรื่องราวของจังหวัดน่ าน ผ่านงาน
จิตรกรรม ลงบนผนังสีฝุ่น และบริเวณรอบๆวัดภูมินทร์ มีของที่ระลึก ขนมไทย สินค้าพื้ นบ้านจาหน่ าย
มากมา จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทาง อุโมงค์ลี ลาวดี ซุ ้ม ต้น ลี ลาวดี ห รือต้น ลัน่ ทมอยู่บ ริเวณด้านหน้ า
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ขนเป็
ึ้ นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ตน้ ไม้ยิ่งใหญ่
อลังการ ถือเป็ นแลนด์มาร์กสาคัญ ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอิน กัน สามารถเดินเพลินๆ ชม
วิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั ่งข้างทาง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านวันดา ข้าวซอยไก่หรือหมู + ขนมหวาน + น้ าเปล่า 1 ขวด/ท่าน
จากนั้ นนาท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุชา้ งค้ าวรวิ หาร อยู่ตรงข้าม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ น่ า น เป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรม
สารีริก ธาตุ ไว้ภ ายใน นั บ เป็ นปูช นี ย สถานส าคัญ เป็ นเจดี ย์ที่
ได้รบั อิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์
ช้างค้าซึ่งเป็ นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่
20 รอบเจดี ย์ มี รู ป ปั้ นช้า งปู น ปั้ นเพี ย งครึ่ ง ตั ว ประดั บ อยู่
โดยรอบ พระธาตุเจดี ย์สร้าง ด้วยอิฐถื อปูน มีสัณฐานเป็ นรูป
สี่เหลี่ย มจัตุรัสซ้อนกั น 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้น
แรกสูงถึงชั้นสองมีรูปช้างค้าอยู่ในลักษณะ เหมือนฐาน รองรับ
ไว้ดา้ นละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วน
หัวลอย ออกมาครึ่งตัวขาหน้าทั้งคู่ยื่นพ้นออกมาจาก เหลี่ย ม
ฐาน เหนื อขึ้ นไปเป็ นฐานปั ท ม์ (ฐานบัว) ซ้อนกัน 3 ชั้ น และ
เป็ น องค์ร ะฆังแบบลังกา ต่ อ จากองค์ ร ะฆังท าเป็ นฐานเขี ย ง
รองรับ มาลัยลูก แก้ว ลดหลัน่ กันไปเป็ นส่วนยอด ปั จจุบันพระ
ธาตุ เจดี ย์ช ้างค้ าได้รับ การบู ร ณะซ่ อ มแซม และหุ น้ ด้ว ยแผ่ น
ทองเหลื อ งทั้ ง องค์ มี ค วามสวยงาม มาก นอกจากนี้ ยั ง มี
พระพุทธรูปทองคา ปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี
ซึ่งเป็ นทองคา 65 % สูง 145 เซ็ นติ เมตร ยอดพระโมฬี ท า
เสริมเมื่ อ พ.ศ. 2442 หนั ก 69 บาท เจ้างัว่ ฬารผาสุ ม เจ้าผู ้
ครองนครน่ านองค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็ นผูส้ ร้างเมื่อวัน
พุธ เดือน 6 เหนื อ พ.ศ. 1969 เป็ นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐาน
อยู่ที่หอพระไตรปิ ฎกใหญ่ที่สุดในประเทศ จากนั้นนาท่านนัง่ จิบ
ชากาแฟและพักผ่ อน ณ ร้านเฮือนฮังต่อ กาแฟน่ าน ซึ่งเป็ น
ร้านกาแฟที่รวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่ างๆของจังหวัดน่ าน
มาไว้ที่นี่ เป็ นร้านที่ มีขนาดใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูป,
มุมให้นัง่ ชิลๆเยอะ ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ ร่มรื่น (ไม่รวมค่าอาหรและเครื่องดื่ม) จากนั้น
นาท่านแวะซื้ อของฝาก ร้านผ้าไหมไทย ให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้ งผ้าไหม จากนั้ นนาท่านสู่ วัด
พระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คสาคัญอีกหนึ่ งแห่งของจังหวัดน่ าน เป็ นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุต้ังอยู่
บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยูด่ า้ น ตะวันตกของตัวเมืองน่ าน สร้างในสมัยเจ้าปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 มี
องค์พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่ าน พระพุทธรูป
ปางลีลาองค์ใหญ่ต้ังสง่างามอยู่บ นยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม
(ถ้าเวลาเป็ นใจ เราจะได้ชมพระอาทิตย์ตกที่วดั นี้ ด้วยครับ)
อิสระอาหารคา่ ณ ถนนคนเดิน
น ำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ ถนนคนเดิ นน่ านเมื อ งเก่ า สั ม ผั ส
วัฒ นธรรมพื้น เมือง ถนนคนเดินเมืองน่ ำน แห่ งนี้ต งั ้ อยู่ข้ำงๆ

วัดภูมนิ ทร์ เปิ ดทุกศุกร์-อำทิตย์ ตัง้ แต่ 17.00 – 22.00 น. มีของกินของอร่อยพืน้ เมืองจำนวนมำก
นาท่านเข้าสู่ที่พกั น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท
วันสอง
เช้า

เที่ยง

ถนนหมายเลข 3 – ถนนลอยฟ้ า - บ่อเกลือ สินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปั น – คาเฟ่ หยุดเวลา จุดชมวิว 1715 – ตาหนักเจ้าหลวงภูคา – วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - ถนนคนเดิน
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนาท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้ า ปั วบ่อเกลือ-สันติสุข เป็ นอีกหนึ่ งเส้นทางที่สวยงาม และเป็ นที่นิยม
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในการแวะถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก ระหว่ า งการ
เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่ าน จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกัน ถนน
ลอยฟ้ า เส้นทำงจำกเมืองน่ ำน มุ่งหน้ำสู่อำเภอบ่อเกลือ ระหว่ำง
กำรเดินทำง ท่ำนจะได้สมั ผัสกับควำมรู้สกึ เหมือนกำลังนัง่ รถอยู่
บนถนนลอยฟ้ ำ ทีถ่ ูกล้อมลอบด้วยภูเขำ ท่ำมกลำงป่ ำใหญ่ และไอ
หมอก นาท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึ่งเป็ นอีก
หนึ่ งไฮไลท์ของอาเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็ นนาเกลือกลาง
หุบเขา ท่านจะได้เห็น กระบวนการท าเกลื อของของคนพื้ นเมือง
สาหรับนักสะสม ที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์พนเมื
ื้ องให้เลือกซื้ อมากมาย
อิสระอาหารเที่ยง

น าท่ า นสัม ผั ส บรรยากาศธรรมชาติ ที่ จุ ด ชมวิ ว บ้านสะปั น
ตั้งอยู่ในอาเภอบ่อเกลื อ จังหวัดน่ าน ห่างจากบ่ อเกลื อภูเขา
ประมาณ 9 กิ โ ลเมต เป็ นชุ ม ชนเล็ ก ๆ แสนสงบ ที่ ต้ั ง อยู่
ท่ามกลางธรรมชาติของขุ นเขา มีลาธารไหลผ่าน และในช่ วง
หน้าฝนฤดูทานา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้
อีกด้วย เรียกได้ว่าหากแวะมาเที่ย วบ่อเกลือภูเขาขับรถเลยไป
อี ก เพี ย งไม่ กี่ น าที ก็ จ ะถึ ง หมู่ บ ้า นสะปั น เหมาะส าห รั บ มา
พัก ผ่อน ปล่อยชีวิตให้เดินไปอย่างช้า ๆ จากนั้ นนาท่านเข้าสู่
คาเฟ่ หยุดเวลา ใครที่ได้มาที่นี้แล้วจะต้องร้องขอหยุดเวลาไว้
เลย เพราะที่นี้เป็ นสถานที่ถ่ายรูปสวยงามอีกหนึ่ งที่ของบ้านสะ
ปั น เลยที่ เดี ย ว (ไม่ ร วมค่ าขนมและเครื่องดื่ ม ) จากนั้ น น า
ท่ า นชม จุ ด ชมวิ ว 1715 จุ ด แวะพั ก ชมวิ ว ที่ สู ง ห่ า งจาก
ระดับน้ าทะเล 1715 เมตร เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระ

คา่

วันสาม
เช้า

...... น.

อาทิตย์ตกได้ โดยมีระยะทางห่างจากที่ทาการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร เส้นทาง ปั ว – บ่อ
เกลือ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน นาท่านแวะสักการะเจ้าหลวงพญาภูคาที่ ตาหนักเจ้าหลวงภูคา ผูซ้ ึ่ง
ก่อตั้ง และรวบรวมเมืองน่ านไว้ดว้ ยกัน นาท่านเสริมสิริมงคลที่ วัดภูเก็ต วัดตั้งอยู่ในหมู่บา้ นเก็ต และ
อยู่บนบนเนิ นเขา ซึ่งชาวเหนื อจะเรียกเขาว่า “ดอย หรือ ภู” ส่งผลให้วดั แห่งนี้ มีชื่อว่าภูเก็ต โดยตั้งชื่อ
ตามภูมิที่ต้งั อยู่ ไฮไลท์ของวัดนี้ อยูท่ ี่ลานของโบสถ์
เมื่อมองออกไป จะเห็นเป็ นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบล้อมโดยทิวเขา
น้อยใหญ่ จากนั้ นเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็ นวัดเก่าแก่
ที่ได้รบั พระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆ์ที่
มีชื่อที่สุดของวัดนี้ คือ หลวงปู่ ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมี
ทัศนี ยภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอย
ภู ค าเรีย งรายสลับ ซับ ซ้อ น โดยบริเวณลานชมวิ ว ทางวัด ได้
จัดทาเป็ นซุม้ และจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด ภายในวัดมีสิ่งที่
น่ าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดย
เลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่ านเชื้ อสายไท
ลื้ อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนั งที่วดั ภูมินทร์และวัดหนองบัว
ของจังหวัดน่ าน รวมถึ งพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวม
ของโบราณต่างให้ได้ชม บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่ง
แบบไทยล้านนา อนุ รัก ษ์ของเก่ าแก่ ในอดี ต ด้านหน้ ายังเป็ น
ที่ต้งั ของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีขา้ วของ
เครือ่ งใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้
อิสระอาหารคา่ ณ ถนนคนเดิน
นำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนคนเดิ นน่ านเมืองเก่า สัมผัสวัฒนธรรมพืน้ เมือง ถนนคนเดินเมืองน่ำน แห่งนี้
ตัง้ อยู่ข้ำงๆ วัดภูมนิ ทร์ เปิ ดทุ กศุกร์-อำทิตย์ ตัง้ แต่ 17.00 – 22.00 น. มีของกินของอร่อยพื้นเมือ ง
จำนวนมำก
นาท่านเข้าสู่ที่พกั น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท
หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนพักบนปั วได้ พักที่ ฮักปั ว โฮเทล หรือ อูปแก้ว รีสอร์ท
ถ้ามีเวลาเหลือขากลับ – พาช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมือง - ร้านขนม - ส่งสนามบินน่าน
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
ถ้ามีเวลาจะนาพาทุกท่านไป ช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมือง / ร้านขนมขึ้ นชื่อ / คาเฟ่ ในตัวเมืองน่าน
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง เข้าสูส่ นามบินน่าน
ส่ง สนามบินน่ าน

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ**

อัตราค่าบริการ
น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท หรือ โรงแรมน้ าทองน่าน ระดับ 3 ดาว
(พักห้อง Standard Room) สามารถปรับเปลี่ยนพักบนปั วได้ราคานี้
จานวน
ราคา / ท่าน
พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถตู้)
5,899.1,500.4 ท่าน (ใช้รถตู้)
3,999.1,500.6 ท่าน (ใช้รถตู้)
3,499.1,500.8 ท่าน (ใช้รถตู้)
3,199.1,500.โรงแรมเวียงแก้ว ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Room)
สามารถปรับเปลี่ยนพักบนปั วได้ ราคาลดลง 200 บาท / ท่าน
จานวน
ราคา / ท่าน
พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถตู้)
6,299.1,900.4 ท่าน (ใช้รถตู้)
4,399.1,900.6 ท่าน (ใช้รถตู้)
3,899.1,900.8 ท่าน (ใช้รถตู้)
3,599.1,900.ค่าทิปคนขับรถ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คราคากับทีมงานอีกครั้ง
อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
✓ ค่าอาหาร ร้านวันดา
✓ ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ
✓ ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขในการจอง
• ชาระมัดจาในวันที่จองที่นัง่ ละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่างน้อย 10 วันก่อน การเดินทาง
หมายเหตุ
➢ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนั ดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญ หายที่ เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามา
เลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนั งสือเดินทางต้องมีอายุเหลื อใช้งานอย่า งน้อย 6 เดื อน บริษัทฯไม่ รับผิ ดชอบหากอายุเหลื อไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

