
 

2TH008 :ทวัรน่์าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภคูา จ.น่าน 4 วนั 2 คืน 
เดินทางโดยรถตู้ปรบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ 

 
 

 

 

 

 

 

แผนการเดินทาง 
 

 

19.30น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้า
สู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน 

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้
ทัง้ส้ิน 

 
 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
05.30 น. เดนิทางถงึ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้ที ่ดอยเสมอดาว 

นอกจากนี้ยงัสามารถชม ผาหวัสิงห์ ไดใ้นเวลาเดยีวกนัอกีดว้ย 

 
07.30 น. อิสระอาหารเช้า ณ ดอยเสมอดาว 
  เดนิทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัประมาณครึง่ชัว่โมง 
  เสาดินนาน้อย เกดิจากการกัดกร่อนจากธรรมชาต ิแหว่งเวา้เป็นรูปทรงต่างๆ ดูแล้วงามตามาก 
10.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน 

น าท่านเดนิทางไปยงั เฮือนฮงัต่อกาแฟน่านจุดนัดหมายของคอกาแฟ 
เฮือนฮงัต่อไดร้วบรวมเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกทีม่ชีือ่เสยีงของน่านไม่ว่าจะเป็น 
กาแฟจากบ้านสนัเจรญิสายพนัธุ์เบอร์บอนและคาตมิอร์เหมาะส าหรบัชงเป็นกาแฟรอ้นดว้ยรสทีเ่ขม้ขน้จงึสามารน ามา
ชงเป็นกาแฟเยน็ได้ 
กาแฟมณีพฤกษ์ปลูกบนความสูง 1,500 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลดว้ยสภาพอากาศและคุณสมบตัขิองดนิท าใหไ้ดก้าแฟ
สายพนัธุ์พเิศษเช่นเกอชิาทริปปิก้าเหมาะส าหรบัการชงกาแฟรอ้นดว้ยความหอมทีแ่ตกต่างท าใหไ้ดด้ืม่ด า่กบัรสชาติ
ของกาแฟอย่างแทจ้รงิค่อนขา้งมรีาคาแพงกว่ากาแฟจากดอยอืน่ๆ 
และก าลงัเป็นทีส่นใจอยากใหค้นน่านรูจ้กัคอื 
กาแฟบ่อเกลอือราบิก้าคาตมิอร์บนความสูง 1,300 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลท าให้ดนิทีม่สี่วนผสมของเกลอืส่งผลให้
กาแฟมรีสชาตมินักลมกล่อมเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะชงไดท้ัง้รอ้นและเยน็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านทีม่รีายไดห้ลกั
เพิม่ขึ้นจากการปลูกพชืเชงิเดีย่วหนัมาปลูกกาแฟเพือ่รองรบันักท่องเทีย่วทีไ่ปเยอืนบ่อเกลอืเหนือขึ้นไปของอ าเภอบ่อ
เกลอืที ่บ้านหว้ยขวากยงัมีกาแฟอราบก้ิาปลูกทีร่ะดบัความสูง 1,900 เหนือระดบัน ้าทะเลในพื้นทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ
ชาวเขาใหม้รีายไดแ้ละอยู่คู่กับป่าท าใหก้าแฟมกีลิน่หอมกลมกล่อมลงตวัเพมาะส าหรบักาแฟรอ้นใหส้มัผสัอราบิกาน่าน
อย่างแทจ้รงิ นอกจากจะเป็นสถานทีจ่บิกาแฟแห่งใหม่ของน่านทีค่ดัสรรเมล็ดกาแฟดจีากแหล่งต่างๆของน่านมี
เครือ่งดืม่จากชาเบเกอรใีหเ้ลอืกอิม่อร่อย เรือ่งกาแฟเพยีงแค่เริม่ต้นเพราะทีน่ีย่งัคดัสรรกาแฟดจีากแหล่งปลูกของน่าน

วนัท่ีสอง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหวัสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮงัต่อ - ศาล
พระหลกัเมืองน่าน - วดัม่ิงเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วดัภมิูนทร ์- วดัพระธาตุช้างค า้
วรวิหาร - พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน - วดัศรพีนัต้น - ร้านขนมหวานป้าน่ิม - วดัพระธาตุ
เขาน้อย - ถนนคนเดินเมืองน่าน 



 

มาเพิม่เตมิใหไ้ดล้ิ้มรส 
ณ เฮอืนฮงัต่อกาแฟน่านณขณะนี้ถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ใจกลางเมอืงเพราะไม่ใช่แค่มุมจบิกาแฟธรรมดาแต่
เป็นเหมอืนดัง่บ้านหลงัใหญ่ทีต่้อนรบัผูม้าเยอืนพาเพือ่นฝงูมาเทีย่วน าครอบครบัมาพกัผ่อนจูงลูกจูงหลานมาเดนิเล่น
เตรด็เตร่มมีุมต่างๆกระจายไปทัว่นัง่เดนิเหนิไม่มเีบือ่ 
จากเฮอืนฮงัต่อไป 50 เมตรดา้นซ้ายมอืทีน่ีย่งัมทีเีดด็สุดคอืจุดกางเต้นท์ตัง้แคมป์ผงิไฟท่ามกลางดงดอกดาวกระจายที ่
ก าลงัเบ่งบานพรอ้มกับจุดถ่ายภาพตามมุมๆต่างกระจายรอบๆกับรถโรงเรยีนรถโดยสารประจ าทางทีน่านวนัไม่ไดเ้หน็
วิง่ตามทอ้งถนนอกีแล้วกลบัไปยอ้นความหลงัวนัเก่าๆทีเ่คยใชร้ถประจ าทางในยุคพ่อแม่ยงัสาว 
น าท่านเดนิทางไปสกัการะ ศาลพระหลกัเมืองน่าน และชมความอลงัการของ วดัม่ิงเมือง ซึ่งมวีหิาร
ปูนป้ัน สขีาวงาชา้ง โดดเด่นสวยงามยิง่นัก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 
น าท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วดัภมิูนทร ์วดัทีส่รา้งทรงจตุรมุขหนึง่เดยีวในประเทศไทยทีดู่คลา้ย
ตัง้อยู่บนหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถ์ และวหิาร สรา้งเป็นอาคารหลงัเดยีวกนั ประตูไมท้ัง้ 4 ทศิ แกะสลกั
ลวดลายงดงาม โดยฝีมอืช่างเมอืง 

 
น าท่านชม วดัพระธาตุช้างค า้วรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศลิปะสมยัสโุขทยั มอีายุเก่าแก่กว่า 600 
ปี ต่อดว้ย พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ม ี“งาช้างด า” วตัถุโบราณส าคญัคู่เมอืงน่าน 
น่านน าท่านเดนิทางไป วดัศรีพนัต้น ชมโบสถ์สทีอง  
วดัศรีพนัต้น สรา้งโดยพญาพนัต้นเจา้ผู้ครองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่านระหว่างพ.ศ.1960-1969)  
 ชือ่วดัตรงกับนามผูส้ร้างคอืพญาพนัต้นบางสมยัเรยีกว่าวดัสลพีนัต้น (ค าว่า สลหีมายถงึต้นโพธิ)์ ซึง่ในอดตีมตี้นโพธิ์
ใหญ่อยู่ดา้นทศิเหนือและทศิใต้ของวดัปัจจุบนัถูกโค่นเพือ่ตัดเป็นถนนแล้ววดัศรพีนัต้นไดร้บัพระราชทานวสิุงคามสมีา
เมือ่พ.ศ. 2505 ภายในวดัมีวหิารทีส่วยงามตัง้เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยบัเป็นอกีวดัหนึง่ในจงัหวดัน่านทีม่จีติรกรรม
ปูนป้ันทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจด็เศยีรเฝ้าบนัไดหน้าวหิารวดัสทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตามีความ
สวยงามมาก ดูอ่อนโยนมชีวีติชีวาซึง่ป้ันแต่งโดยช่างชาวน่านชือ่นายอนุรกัษ์สมศกัดิห์รอื "สล่ารง" และภายในวหิารไดม้ี
การเขยีนภาพลายเสน้ประวตัขิองพระพุทธเจา้และประวตักิารก าเนิดเมอืงน่านโดยช่างชาวน่านเป็นภาพเขยีนลายเสน้
ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่ 

  จากนัน้น าท่านไปชมิขนมหวานรา้นดงัของเมอืงน่าน ร้านขนมหวานป้าน่ิม 
  **ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม**น าท่าน Check in เขา้ทีพ่กั 
เยน็  น าท่านขึน้ชมววิเมอืงน่านที ่วดัพระธาตุเขาน้อย 

วดัพระธาตุเขาน้อย ซึง่ปูชนียสถานทีส่ าคญัและเก่าแก่ สนันิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดยีวกับพระธาตุแช่แหง้ ตรง



 

บรเิวณลานปูนพระพุทธรูปปางลลีาองค์ใหญ่ คอื พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรศีรเีมอืงน่าน ถอืเป็นจุดเดยีวทีเ่หน็เมอืง
น่านจากมุมสูง 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ถนนคนเดิน (มเีฉพาะบางชว่งเท่านัน้) ใหท้่านได ้Shopping ของทีร่ะลกึกนั
ตามอธัยาศยั**อิสระอาหารเยน็** 

21.00 น.  ไดเ้วลานัดหมาย น ากลบัทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 

 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
  น าท่านไปนมสัการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศกัดิส์ทิธิ ์คู่บา้นคู่เมอืงน่านมาชา้นาน เป็นพระธาตุ 
  ประจ าปีเถาะ ตามปีนักษตัรของชาวลา้นนา  

 
จากนัน้น าท่าน เดนิทางสู่ อ.บ่อเกลือ น าท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว ์ทีย่งัใชว้ธิกีารต้มแบบโบราณ

วนัท่ีสาม พระธาตุแช่แห้ง - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว ์- อุทยานแห่งชาติดอยภคูา - อ.ปัว -  
  ร้านล าดวน - วดัภเูกต็ - วดัศรีมงคล 



 

มานานหลายรอ้ยปี 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (3) ณ ร้านอาหาร 
  จากนัน้เดนิทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภคูา ชมพนัธุไ์มห้ายาก เช่น ชมพูภูคา (ออกดอกช่วง ม.ค.-
  ม.ีค.) ต้นเต่ารา้งยกัษ์ เป็นพนัธุ์ไมเ้ฉพาะถิน่ของดอยภูคา ลกัษณะเป็นปาล์มล าต้นเดยีว สูงประมาณ 40 
  เมตรนอกจากนี้ยงัม ีต้นก่วมภูคา พชืหายากวงคเ์ดยีวกบัเมเป้ิล 
บ่าย  จากนัน้น าท่านเดนิทางไป อ.ปัว น าท่าน Check in เขา้สูท่ีพ่กั 

น าท่านไปชอ้ปป้ิง ร้านล าดวน ผ้าทอ อ.ปัว รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทลื้อ ผา้ทอน ้าไหล ลาย
โบราณ ชื่อดงัแห่งปัวอ าเภอปัวถอืว่าเป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทลื้ออยู่มากทีสุ่ดชาวไทลื้อมปีระเพณีและ 
วฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องการแต่งกายแบบพืน้บา้น ไดแ้ก่ผา้ทอไทลื้อ  นับว่าเป็น
เอกลกัษณ์อย่างหนึง่ของอ าเภอนี้ ผา้ทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแลว้กม็กีารจ าหน่ายเป็นผลติภณัฑ ์หลงัช๊อป 
กนัอย่างจุใจแลว้ น าคณะเดนิไปยงัพืน้ทีด่า้นหลงัรา้นล าดวนผา้ทอ ซึ่งเป็นทีต่ัง้ของ รา้นกาแฟบา้นไท
ลื้อ  บรรยากาศโดยรวมของรา้นตกแต่งตามสไตล์ของชมุชนชาวไทลื้อผสมลา้นนา สมัผสั บรรยากาศชลิ
ชลิ  นัง่ชมววินาขา้ว  มองภูเขา จบิกาแฟ ในสไตล์พืน้บา้นทีใ่หค้วามรูส้กึแตกต่างไปจากรา้นกาแฟเดมิที่
เราเคยเจอ 
น าท่านชม วดัภเูกต็ ชมวหิารทรงลา้นนาประยุกต์ และภาพจติรกรรมแนวร่วมสมยั 3 มติ ิทีแ่สดง
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ และภาพพุทธประวตัไิดอ้ย่างวจิติรตระการตา และไฮไลท์ของวดัภูเกต็คอื 
ลานชมววิหน้าอุโบสถ ท่านจะไดเ้หน็ทุง่นาเป็นภาพมุมกวา้ง และมอุีทยานแห่งชาตดิอยภูคาเป็นฉาก
หลงั 
วดัภเูกต็ ไดต้ัง้ชือ่ตามหมู่บ้านเกต็ แต่เนือ่งดว้ยเป็นวดัทีต่ัง้อยู่บนเนินสูง จงึตัง้ชือ่ว่า "วดัภูเกต็" หมายถงึ วดับ้านเกต็ที ่
อยู่บนภู เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ในจงัหวดัน่าน มอีุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จติรกรรมฝาผนังสาม
มติ ิเป็นทีป่ระดษิฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรอื หลวงพ่อพุทธเมตตา" ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ดา้นล่างวดัมแีม่น ้ าไหลผ่าน นักท่อ่ง
เทีย่วสามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบนผ่านท่อไหลลงไปใหก้บัฝงูปลาได ้และสามารถมองเหน็ฝงูปลาทีอ่ยู่ด้านล่างได้
อย่างชดัเจน 

  น าท่านเดนิทางไป วดัศรีมงคล (ก๋ง)ไหวพ้ระเพื่อเป็นสริมิงคล ชมพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัส ี
  เรอืนไทยลา้นนาประยุกต์ จบิกาแฟ ชมววิดอยภูคา และทุ่งนาเขยีวขจ ีสนุกสนานกบัมุมถ่ายรูปเก๋ๆ 
  วดัศรีมงคล (ก๋ง)เป็นวดัเก่าแก่ทีไ่ดร้บัพระราชทานวสิุงคามสีมาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2395 พระสงฆท์ีม่ชีือ่ทีสุ่ดของวดันี้คอื 
  หลวงปู่ ก๋งดา้นหลงัวดัมลีานชมวิวซึง่มทีศันียภาพทีง่ดงามมองเหน็ทุ่งนาเขยีวขจแีละทวิเขาของดอยภูคาเรยีงราย  
  สลบัซบัซ้อนโดยบรเิวณลานชมวิวทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุ้มและจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลายจุดรวมถงึรา้นกาแฟ 
  บรรยากาศไทยๆใหพ้กัผ่อนหย่อนใจภายในวดัมสีิง่ทีน่่าสนใจทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอนังดงาม  
  โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบวัผนัจติรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ดัภูมนิทร์และวดั
  หนองบวัของจงัหวดัน่านรวมถงึพพิธิภณัฑ์มงคลธรรมรงัสซีึง่รวมรวมของโบราณต่างใหไ้ด้ชม นอกจากนี้ยงัมี 
  พพิธิภณัฑ์มงคลธรรมรงัสเีรอืนไทยล้านนาประยุกต์ตวัเรอืนใชไ้ม้สกัทองทัง้หมดงามสง่าเหน็มาแต่ไกลทีร่วบรวมเอา
  เครือ่งใชต้่างๆในสมยัโบราณมาจดัใหช้มอาทอิุปกรณ์ทีใ่ชท้ ามาหากนิของคนโบราณใบเกิดหรอืใบสูตบิตัรทีจ่ารึก 
  ลงในใบลานรวมถงึเครือ่งเงนิต่างๆนอกจากนี้ยงัมภีาพของหลวงปู่ ครูบาวดัก๋งและพระเกจชิือ่ดงัต่างๆ 
18.00 น. อิสระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดิน อ.ปัว  
              หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั Good night… zzzzzz 
  
 
 



 

 
 

 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
08.30 น. น าท่านไป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบวั ชมจติรกรรมฝาผนังไทลื้ออนังดงามและเก่าแก่ภายใน วหิารวดั

หนองบวั และเลอืกซื้อผา้ทอพืน้เมอืงทีม่ชีื่อเสยีง 
              น าท่าน นัง่รถชมเมอืงน่าน โดยมไีกด์ทอ้งถิน่บรรยายใหค้วามรูต้ลอดเสน้ทาง ใชเ้วลาประมาณ 40 นาท ี
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางสู่ จ.แพร่ แวะนมสัการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจ าปีเกดิปีขาล 
เยน็  อิสระอาหารเยน็ ณ บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ ์

เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ ถงึกรงุเทพฯพรอ้มความประทบัใจ 
 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี 
(ไม่เสริมเตียง)  
ราคาท่านละ 

พกัเดี่ยว 

03-06 กนัยายน 2563 5,200 4,900 1,000 
17-20 กนัยายน 2563 5,200 4,900 1,000 
01-04 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 1,000 
22-25 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 1,200 

05-08 พฤจกิายน 2563 5,200 4,900 1,000 
19-22 พฤจกิายน 2563 5,200 4,900 1,000 
04-07 ธนัวาคม 2563 5,500 5,200 1,200 
10-13 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,000 
17-20 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,000 
24-27 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,000 

30 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 5,800 5,500 1,500 
31 ธนัวาคม 2563 - 03 มกราคม 2564 5,800 5,500 1,500 

 

 

 

วนัท่ีส่ี  ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรงุเทพฯ 



 

 

รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,200 (ราคาเริม่ต้น) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต ่ากว่า 4-11 ปี 5,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาท่านละ 5,000 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาท่านละ 4,900 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาท่านละ 1,000 

 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระค่ามดัจ าแล้วถอืว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 
ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 

 
 
 

 
 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่ารถตู้ปรบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่ พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 2 คนื (พกัหอ้งละ2-3 ท่าน) 
• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่
• ค่ามคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิไกด์ คนขบัรถ พนักงานยกกกระเป๋า 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 



 

 
ส่ิงท่ีควรน าไป 

▪ เสือ้กนัหนาว หมวกและถงุมอื 
▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ ครมีกนัแดด 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 20 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไมส่ามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได ้
 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไมส่ามารถท่องเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไมใ่ชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณ ี
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางต้องแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได ้
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต ่ากว่า 30 ท่าน 
2. รถตู้ 9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ)่ต ่ากว่า 8 ท่าน 
 


