
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ สกัการะพระธาตแุช่แหง้ แอบไปกระซิบบอกรกั ณ วดัภูมินทร ์

➢ แหล่งโอโซนชั้นดี ตอ้งที่สะปัน 

➢ พรอ้มไปหยุดเวลาชมวิวทิวทศันธ์รรมชาติที่สวยงาม ณ คาเฟ่หยุดเวลา 

➢ เดินทางไดต้ั้งแต ่2 ทา่น ข้ึนไป รอรบัที่สนามบินน่าน 

➢ ใชร้ถตู ้VIP 9 ที่นัง่ ตลอดการเดินทาง โดยมีคนขบัรถที่ช  านาญทางคอยบริการ 

➢ มีบริการเมนูรสเด็ด ขา้วซอย ณ รา้นวนัดา 

ก าหนดการเดนิทาง: มกราคม - ธนัวาคม 2565 

 



 

วนัแรก  สนามบินน่าน - พระธาตุแช่แหง้ - เสาหลกัเมือง – วดัศรีพนัตน้ – วดัภูมินทร ์อุโมงคลี์ลาวดี

วดัพระธาตชุา้งค ้าวรวิหาร - รา้นเฮือนฮงัตอ่ กาแฟน่าน – วดัพระธาตุเขานอ้ย - ถนนคนเดิน 

.......... น.  เดินทางถึง สนามบินน่าน บริการโดยรถตู ้+ คนขบัรถช านาญทางคอยบริการตลอดการเดินทาง 

จากน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธำตุ
คู่บ้ำนคู่เมอืงของชำวน่ำน สนันิษฐำนว่ำมี อำยุรำว 600 ปี 
เป็นสถำนทีบ่รรจุพระบรมสำรรกิธำตุทีไ่ดม้ำจำกสมยัสุโขทยั 
องค์พระธำตุบุด้วยทองเหลืองหมดทัง้องค์ เป็นศิลปะกำร
ก่อสร้ำงที่มีควำมวิจิตรงดงำมมำก มีควำมเชื่อกันว่ำผู้ที่
ได้มำสกักำระองค์พระธำตุแช่แห้ง หรอืชำวล้ำนนำจะเรยีก
กนัว่ำ กำรชูธำตุ แล้วนัน้จะท ำได้รบั อำนิสงค์อย่ำงแรงกล้ำ 
ท ำให้ชวีติอยู่ด ีมสีุข ปรำศจำกโรคภยัต่ำงๆ มำเบยีดเบยีน 
หน้ำที่กำรงำนเจริญก้ำวหน้ำ เป็นต้น จากน้ันน าท่านไป
สักการะเสริมความเป็นสิริมงคลท่ี เสาหลักเมืองน่าน ณ 

วดัม่ิงเมือง จุดเด่นส าคญัของวดัแห่งน้ี คือลายปูนป้ันท่ีผนัง

ด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน 

ประณีต งดงามมากจากน้ันน าท่านไปสักการะเสริมความ

เป็นสิริมงคลท่ี วัดศรีพันตน้ ตั้งอยู่ท่ี ถนนเจา้ฟ้า ต าบลใน

เวียง อ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน ดา้นทิศตะวันตกเฉียงใต ้

ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สรา้งโดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รอง

นครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 

1960 - 1969 ) ชื่อวดัตรงกับนามผูส้รา้ง คือพญาพันตน้ 

บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (ค าว่า สลี หมายถึง ต้น

โพธ์ิ) ภายในวัดมีวิหารท่ีสวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทอง

ระยิบระยับ เป็นอีกวัดหน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมีจิตรกรรมปูน

ป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้า

วิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความ

สวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งป้ันแต่งโดยช่าง ชาว

น่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักด์ิ หรือ "สล่ารง" และภายใน

วิหารได้มีการเขียนภาพลายเสน้ประวัติของพระพุทธเจา้ 

และประวัติ การก าเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็น

ภาพ เขียนลายเสน้ลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่า

อย่างยิ่งจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัด

พรหมมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความ

สวยท่ีแปลกกว่าวัดอื่นของวดัภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถ

และพระวิหารสรา้งเป็นอาคารหลงัเดียวกนั เป็นทรงจตุัรมุข 

สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะ ท่ีรวมเอาโบสถ ์วิหาร และเจดีย ์ไวใ้นอาคารเดียวกนั 

ในส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหรือท่ีเรียกกันว่า ฮูปแตม้ ซึ่งเขียนขึ้ นในช่วงท่ีวดัภูมินทร์ไดร้ับ

การบูรณะครั้งใหญ่ สมัยเจา้อนันตวรฤทธิเดชเมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมยัรัชกาลท่ี 4) และใชเ้วลา

ซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ท่ีไดร้ับฉายาว่า ภาพกระซิบรกับรรลือโลก อาจารย์สมเจตน์ 

วิมลเกษม ปราชญเ์มืองน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอนัสุดแสนโรแมนติกเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถอ้ยค า



 

กระซิบของปู่ ม่านย่าม่าน อิสระใหท้่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่ น เล่าเรื่องชาดก ต านาน

พื้ นบา้น และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบนัทึกเรื่องราวของจงัหวดัน่าน ผ่านงาน

จิตรกรรม ลงบนผนังสีฝุ่ น และบริเวณรอบๆวดัภูมินทร ์มีของที่ระลึก ขนมไทย สินคา้พื้ นบา้นจ าหน่าย

มากมา จากน้ันน าท่านเดินทาง อุโมงค์ลีลาวดี ซุ ้มตน้ลีลาวดีหรือต้นลัน่ทมอยู่บริเวณด้านหน้า

พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่านท่ีขึ้ นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไมย้ิ่งใหญ่

อลงัการ ถือเป็นแลนด์มารก์ส าคญั  ใหท้่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกนั สามารถเดินเพลินๆ ชม

วิวทิวทศัน์ตลอดสองฝั่งขา้งทาง 
เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นวนัดา ขา้วซอยไก่หรือหมู + ขนมหวาน + น ้าเปล่า 1 ขวด/ท่าน 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ วัดพระธาตุชา้งค ้าวรวิหาร อยู่ตรงขา้ม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นท่ีประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุไวภ้ายใน นับเป็นปูชนียสถานส าคัญ เป็นเจดีย์ท่ี

ไดร้บัอิทธิพลทางดา้นศิลปะสุโขทยั ภายในวดัประดิษฐาน เจดีย์

ชา้งค ้าซึ่งเป็นศิลปะสมยัสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 

20 รอบเจดีย์มีรูป ป้ันช้างปูนป้ันเพียงครึ่งตัว ประดับอยู่

โดยรอบ พระธาตุเจดีย์สรา้ง ดว้ยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูป

สี่เหล่ียมจัตุรัสซอ้นกัน 3 ชั้น กวา้งดา้นละ 9 วา ฐานจากชั้น

แรกสูงถึงชั้นสองมีรูปชา้งค ้าอยู่ในลกัษณะ เหมือนฐาน รองรับ

ไวด้า้นละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ชา้งแต่ละตัวโผล่ส่วน

หัวลอย ออกมาครึ่งตัวขาหน้าทั้งคู่ยื่นพน้ออกมาจาก เหล่ียม

ฐาน เหนือขึ้ นไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) ซอ้นกัน 3 ชั้น และ

เป็น องค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆังท าเป็นฐานเขียง

รองรับ มาลัยลูกแกว้ ลดหลัน่กันไปเป็นส่วนยอด ปัจจุบันพระ

ธาตุเจดีย์ช ้างค ้าได้รับการบูรณะซ่อมแซม และหุน้ด้วยแผ่น

ทองเหลืองทั้ งองค์มีความสวยงาม มาก  นอกจากน้ียังมี

พระพุทธรูปทองค า ปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนี 

ซึ่งเป็นทองค า 65 % สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬี ท า

เสริมเมื่อ พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท เจา้งัว่ฬารผาสุม เจา้ผู ้

ครองนครน่านองค์ท่ี 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผูส้รา้งเมื่อวัน

พุธ เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐาน

อยู่ท่ีหอพระไตรปิฎกใหญ่ท่ีสุดในประเทศ จากน้ันน าท่านนัง่จิบ

ชากาแฟและพักผ่อน ณ รา้นเฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็น

รา้นกาแฟท่ีรวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆของจงัหวดัน่าน

มาไวท่ี้น่ี เป็นรา้นท่ีมีขนาดใหญ่บรรยากาศดี มีมุมใหถ้่ายรูป,

มุมใหนั้ง่ชิลๆเยอะ ใหท้่านสมัผัสกบับรรยากาศสบายๆ ร่มรื่น (ไม่รวมค่าอาหรและเครื่องด่ืม) จากน้ัน

น าท่านแวะซื้ อของฝาก รา้นผา้ไหมไทย ใหท้่านไดอ้ิสระในการชอ้ปป้ิงผา้ไหม จากน้ันน าท่านสู่ วัด

พระธาตุเขานอ้ย แลนด์มาร์คส าคัญอีกหน่ึงแห่งของจงัหวดัน่าน  เป็นวดัราษฎร์ องค์พระธาตุตั้งอยู่

บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยูด่า้น ตะวนัตกของตัวเมืองน่าน สรา้งในสมยัเจา้ปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 มี

องคพ์ระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูป

ปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม 

(ถา้เวลาเป็นใจ เราจะไดช้มพระอาทิตยต์กที่วดัน้ีดว้ยครบั) 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ถนนคนเดิน  
น ำท่ ำนเดินทำงสู่  ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า   สัมผัส
วฒันธรรมพื้นเมือง ถนนคนเดินเมืองน่ำน แห่งนี้ตัง้อยู่ข้ำงๆ 



 

วดัภูมนิทร ์ เปิดทุกศุกร-์อำทติย ์ตัง้แต่ 17.00 – 22.00 น. มขีองกนิของอร่อยพืน้เมอืงจ ำนวนมำก  
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั น่านกรีนเลควิว รีสอรท์  

 

วนัสอง  ถนนหมายเลข 3 – ถนนลอยฟ้า - บ่อเกลือ สินเธาว ์– จุดชมวิวบา้นสะปัน – คาเฟ่หยุดเวลา - 

จุดชมวิว 1715 – ต าหนักเจา้หลวงภูคา – วัดภูเก็ต - วดัศรีมงคล (ก๋ง) - ถนนคนเดิน 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม 
จากน้ันน าท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้า ปัว-

บ่อเกลือ-สันติสุข เป็นอีกหน่ึงเสน้ทางท่ีสวยงาม และเป็นท่ีนิยม

ของนักท่องเท่ียวในการแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ระหว่างการ

เดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกนั ถนน
ลอยฟ้า เสน้ทำงจำกเมืองน่ำน มุ่งหน้ำสู่อ ำเภอบ่อเกลอื ระหว่ำง
กำรเดนิทำง ท่ำนจะได้สมัผสักบัควำมรู้สกึ เหมอืนก ำลงันัง่รถอยู่
บนถนนลอยฟ้ำ ทีถู่กลอ้มลอบดว้ยภูเขำ ท่ำมกลำงป่ำใหญ่ และไอ
หมอก น าท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว ์ภูเขาโบราณ ซึ่งเป็นอีก

หน่ึงไฮไลท์ของอ าเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลาง

หุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลือของของคนพื้ นเมือง 

ส าหรบันักสะสม ท่ีน่ีก็มีผลิตภณัฑพ์ื้ นเมืองใหเ้ลือกซื้ อมากมาย  

เที่ยง   อิสระอาหารเที่ยง 

 

 น าท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติท่ี จุดชมวิวบ้านสะปัน 

ตั้งอยู่ในอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  ห่างจากบ่อเกลือภูเขา

ประมาณ 9 กิโลเมต  เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ีตั้ งอยู่

ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีล าธารไหลผ่าน และในช่วง

หน้าฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจีได้

อีกดว้ย เรียกไดว้่าหากแวะมาเท่ียวบ่อเกลือภูเขาขบัรถเลยไป

อีกเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึงหมู่บ้านสะปัน เหมาะส าห รับมา

พักผ่อน ปล่อยชีวิตใหเ้ดินไปอย่างชา้ ๆ จากน้ันน าท่านเขา้สู่ 

คาเฟ่หยุดเวลา ใครท่ีไดม้าท่ีน้ีแลว้จะตอ้งรอ้งขอหยุดเวลาไว ้

เลย เพราะท่ีน้ีเป็นสถานท่ีถ่ายรูปสวยงามอีกหน่ึงท่ีของบา้นสะ

ปันเลยท่ีเดียว (ไม่รวมค่าขนมและเครื่องดื่ม) จากน้ันน า

ท่านชม จุดชมวิว 1715  จุดแวะพักชมวิวท่ีสูงห่ างจาก

ระดับน ้าทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึ้ นและพระ



 

อาทิตยต์กได ้โดยมีระยะทางห่างจากท่ีท าการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร เสน้ทาง ปัว – บ่อ

เกลือ มองเห็นภูเขาสลบัซบัซอ้น น าท่านแวะสกัการะเจา้หลวงพญาภูคาท่ี ต าหนักเจา้หลวงภูคา ผูซ้ึ่ง

ก่อตั้ง และรวบรวมเมืองน่านไวด้ว้ยกนั น าท่านเสริมสิริมงคลท่ี วัดภูเก็ต วดัตั้งอยู่ในหมู่บา้นเก็ต และ

อยู่บนบนเนินเขา ซึ่งชาวเหนือจะเรียกเขาว่า “ดอย หรือ ภู” ส่งผลใหว้ดัแห่งน้ีมีชื่อว่าภูเก็ต โดยตั้งชื่อ

ตามภูมิท่ีตั้งอยู ่ไฮไลทข์องวดัน้ีอยูท่ี่ลานของโบสถ ์ 

 เมื่อมองออกไป จะเห็นเป็นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบลอ้มโดยทิวเขา

น้อยใหญ่  จากน้ันเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวดัเก่าแก่

ท่ีไดร้บัพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆท่ี์

มีชื่อท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ ก๋ง ดา้นหลังวดัมีลานชมวิว ซึ่งมี

ทัศนียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอย

ภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้

จดัท าเป็นซุม้และจุดชมวิวใหถ้่ายภาพหลายจุด ภายในวดัมีสิ่งท่ี

น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดย

เลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้ อสายไท

ล้ือ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัภูมินทร์และวัดหนองบัว

ของจงัหวดัน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวม

ของโบราณต่างใหไ้ดช้ม บรรยากาศโดยรอบของวดั เน้นตกแต่ง

แบบไทยลา้นนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ดา้นหน้ายังเป็น

ท่ีตั้งของกระท่อมไมไ้ผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบา้นมีขา้วของ

เครือ่งใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพได ้ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ณ ถนนคนเดิน 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า  สมัผสัวฒันธรรมพืน้เมอืง ถนนคนเดนิเมอืงน่ำน แห่งนี้
ตัง้อยู่ข้ำงๆ วดัภูมนิทร์  เปิดทุกศุกร์-อำทิตย์ ตัง้แต่ 17.00 – 22.00 น. มขีองกินของอร่อยพื้นเมอืง
จ ำนวนมำก  

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั น่านกรีนเลควิว รีสอรท์ 

  หมายเหต ุ: สามารถปรบัเปล่ียนพกับนปัวได ้พกัที่ ฮกัปัว โฮเทล หรือ อูปแกว้ รีสอรท์ 

วนัสาม  ถา้มีเวลาเหลือขากลบั – พาชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง - รา้นขนม - ส่งสนามบินน่าน 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม 
 ถา้มีเวลาจะน าพาทุกท่านไป ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง / รา้นขนมข้ึนช่ือ / คาเฟ่ในตวัเมืองน่าน 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง เขา้สูส่นามบินน่าน 

...... น. ส่ง สนามบินน่าน 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบรกิาร 

น่านกรีนเลควิว รีสอรท์ หรือ โรงแรมน ้าทองน่าน ระดบั 3 ดาว 

(พกัห้อง Standard Room)  สามารถปรบัเปลี่ยนพกับนปัวไดร้าคาน้ี 

จ านวน ราคา / ท่าน พกัเด่ียว 
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.- 

 

โรงแรมเวียงแกว้ ระดบั 3 ดาว (พกัห้อง Superior Room) 
สามารถปรบัเปลี่ยนพกับนปัวได ้ราคาลดลง 200 บาท / ท่าน 

จ านวน ราคา / ท่าน พกัเด่ียว 
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.- 

 

ค่าทิปคนขบัรถ แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

วนัหยุดนักขตัฤกษ ์กรุณาเช็คราคากบัทีมงานอีกครั้ง 
 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 ท่าน 

✓ ค่าอาหาร รา้นวนัดา 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร 

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองตา่งหาก ) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3%   

 



 

เงื่อนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 2,000 บาท  ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอยา่งน้อย 10 วนัก่อน การเดินทาง 

หมายเหต ุ 

➢ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรัพยส์ินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

 


