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ไฮไลท ์ อ.ปัว ดอยภคูา-ดอยกวา่ง ถนนลอยฟ้า พระธาตแุช่แหง้ 

เที่ยวแบบ New Normal  คณะสว่นตวัเริม่ที่ 6ทา่น  พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  เดนิทางไดท้กุวนั  

ก ำหนดกำรเดนิทำง     กันยำยน – พฤศจิกำยน 2563       

    

 
19.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี จุดนดัพบ ....     
19.30 น. โดยรถตู้ปรับอากาศ ..  เดินทางสู ่จงัหวดันา่น 

 อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยับนรถ  
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

@น่าน อุทยานดอยภคูา 4วัน2คืน 

วันแรก          กรุงเทพฯ – จ.น่ำน   

วันที่สอง        น่ำน – ดอยกว่ำง – จดุชมววิ 360องศำ – ถนนลอยฟ้ำ 1081 – บ่อเกลือ  
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น าทา่นเดินทางสูบ่อ่เกลอื โดยผา่นเส้นทางนา่น-สนัติสขุ-บอ่เกลอื 
ขึน้        ดอยกว่ำง ถนน 1081 น าทา่นนัง่รถผ่าน  ถนนลอยฟ้ำ 
1081 ยงัมีความสวยงามและได้รับฉายาวา่ ถนนลอยฟ้าของ
จงัหวดันา่น ซึง่ถนนสายดงักลา่ว ได้ถกูตดัผา่นสนัเขา เป็น
ระยะทางหลาย 10 กิโลเมตร ท าให้เม่ือขบัรถไปนัน้ จะเหมือนลอย
อยูบ่นท้องฟ้า ซึง่ตลอด 2 ฝ่ังทาง จะเป็นไหลเ่ขาลงไป และ
สามารถมองเห็นวิวทิวทศัธรรมชาติได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี ้
ยงัมีทะเลหมอกให้มองเห็นเป็นบางช่วงในระหวา่งเส้นทาง  น า
ทา่นผา่นโค้งเลข 3 อนัซีนแหง่ใหม่ของจงัหวดันา่น  ระหวา่งทางมี
ร้านกาแฟ จุดแวะพกั ชมววิชิมกาแฟตา่งๆมากมาย   

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู ่        อุทยำนแห่งชำตดิอยภคูำ  ด้วยเส้นทางแหง่
ทิวทศัน์ขนุเขาท่ีงดงาม ภเูขาสงู ป่าไม้  อนัอุดมสมบูรณ์และมีพรรณ
ไม้โบราณ เช่น ต้นเต่ำร้ำงยักษ์ เป็นไม้เฉพาะถ่ินของดอยภคูา 
จดัเป็นประเภทปาล์มล าต้นเด่ียว สงูประมาณ 40 เมตร ยงัไม่มี
รายงานวา่พบท่ีใดในโลก น าทา่นชมวิว ณ จุดชมวิวลำนดูดำว ท่ีจะ
เห็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อน ชมต้นชมพภูคูาท่ีมีเป็นพนัธ์ุไม้หายากและ
มีท่ีน่ีแหง่เดียว (ดอกชมพภูคูาจะบานราวเดือนกมุภาพนัธ์ถึงต้นเดือน
มีนาคม )  
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูอ่ าเภอปัว ทางเส้นทางแหง่ความสขุ ปัว-บอ่
เกลอื ถนนลอยฟ้า 1256  ถึง อ. ปัว แวะเช็คอิน         ร้ำนกำแฟบ้ำน
ไทลือ้-ล ำดวนผ้ำทอ ตัง้อยูริ่มทุง่นาหลายสบิไร่ ฉากหลงัเป็นขนุเขา
สเีขียวสดุสายตา ตวัร้านเป็นบ้านไม้หลงัใหญ่ มีบาร์เบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม มีมมุถา่ยรูปสวยงามหลากหลาย ( 
เร่ิมท านาช่วงเดือนสงิหาคม และเก็บเก่ียวข้าวปลายเดือนตลุาคม )        

      
 
 
 
 
 น าทา่นชม        วัดภเูก็ต   ช่ือวดัภเูก็ตแตอ่ยูอ่ าเภอปัว แตเ่น่ืองด้วยเป็นวดัท่ีตัง้อยูบ่นเนินสงูซึง่ทางเหนือ

เรียกวา่ "ดอย" หรือ "ภ"ู จึงตัง้ช่ือวา่วดัภเูก็ต หมายถึง วดัท่ีตัง้อยูบ่นภบู้านเก็ต เป็นวดัท่ีสวยงามมากๆ ด้วย 
ไฮไลท์ของวดัแหง่นีคื้อวิวทุง่นาบริเวณหลงัวดัท่ีถือวา่เป็นวิวอนัซีนท่ีหลายๆ คนได้เห็นถึงกบัอึง้ในความ
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สวยงาม วดัภเูก็ตแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภมูหศัจรรย์ มีฮวงจุ้ยถกูหลกัทกัษาพยากรณ์เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีภมิู
ประเทศสวยงามท่ีสดุแหง่หนึง่ในจงัหวดันา่น มีอุโบสถทรงล้านนาประยกุต์ จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ี
ประดิษฐาน "หลวงพอ่แสนปัวหรือหลวงพอ่พทุธเมตตา" องค์ศกัด์ิสทิธ์ิ ผินพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก เพง่
ตรงไปยงัอุทยานแหง่ชาติดอยภคูา ใต้เชิงดอย เป็นพืน้ท่ีท านาของชาวบ้าน เม่ือถึงฤดหูนาวจะเกิดทะเลหมอก
สดุแสนประทบัใจ ข้างลา่งเชิงเขามีแม่น า้ไหลผา่น ซึง่เป็นน า้ซบั ซมึมาจากใต้ดินไหลรินรวมกนั เป็นล าธารให้
ฝงูปลาและสตัว์น า้อยูอ่าศยั เป็นเขตอภยัทาน 

 
 
 
 
 
  น าทา่นเดินทางสู ่   วัดศรีมงคล ตัง้อยูท่ี่ต าบลยม อ าเภอทา่วงัผา เป็นวดัเก่าแก่ท่ีได้รับพระราชทาน

วิสงุคามสมีาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ท่ีมีช่ือท่ีสดุของวดันีคื้อ หลวงปู่ ก๋ง  ด้านหลงัวดัมีลานชมวิว ซึง่มี
ทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุง่นาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภคูาเรียงรายสลบัซบัซ้อน บริเวณนาข้าวมีท่ี
พกัและร้านกาแฟฮกันา่น มีสะพานไม้ไผเ่ช่ือมจากตวัวดัสามารถลงไปเดินเลน่ถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชม
วิว ทางวดัได้จดัท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกัผอ่น
หยอ่นใจ  ภายในวดัมีสิง่ท่ีนา่สนใจ ทัง้วิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม โดยเลยีนแบบการวาด
ของหนานบวัผนั จิตรกรชาวนา่นเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัภมิูนทร์และวดัหนองบวัของ
จงัหวดันา่น 

 
 
 
 
 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

 พกั อ.ปัว  โรงแรมกรีนฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเทา่ระดบั  
679 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว นา่น 55120 

 
 
 
 
 

วันที่สำม      พระธำตุแช่แห้ง – วดัภมูินทร์ – พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำตจิังหวัดน่ำน – วดัศรีพันต้น  
                  – วดัมิ่งเมือง  – วดัพระธำตุเขำน้อย  
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เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
น าทา่นเดินทางกลบั อ าเภอเมือง จงัหวดันา่น          พระธำตุแช่แห้ง    พระธาตคุูบ้่านคูเ่มืองของชาวนา่น 
และเป็นพระ ธาตปุระจ าปีเถาะ สนันิษฐานวา่มี อายรุาว 600 ปี 
พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรม
สารีริกธาต ุ ท่ีได้มาจาก กรุงสโุขทยั องค์พระธาตมีีุความสงู55.5 
เมตร ตัง้อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่มจตัรัุส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วย
ทอง เหลอืงหมดทัง้องค์ เป็นโบราณสถาน ท่ีงดงามท่ีสดุแหง่หนึง่
ของล้านนา ทกุปีจะมีงานนมสัการ พระบรมธาตแุช่แห้ง ระหวา่งวนั
ขึน้ 11 ค ่า ถึง 15 ค ่าเดือน 6 ทางเหนือ ซึง่จะอยูร่าวปลายเดือนกมุภาพนัธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทกุปี พระ
บรมธาตแุช่แห้งปชูนียสถานท่ีส าคญัของเมืองนา่น มีอายกุวา่ 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองนา่นกลา่ววา่พญา
การเมืองโปรดเกล้าให้ สร้างขึน้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตท่ีุได้มาจากเมืองสโุขทยัระหวา่งปี พ.ศ.1891-
1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวดัพระธาตแุช่แห้ง ท่ีส าคญัและแสดงให้เห็นถึงแบบอยา่งสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรมสกลุช่างนา่น   
น าทา่นชม        วัดภมูินทร์  เดิมช่ือ "วดัพรหมมินทร์" เป็นวดัท่ีแปลกกวา่วดัอ่ืน ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้าง
เป็นอาคารหลงัเดียวกนัประตไูม้ทัง้สีทิ่ศ แกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนีฝ้า
ผนงัยงัแสดงถึงชีวิตและ วฒันธรรมของยคุสมยัท่ีผา่นมาตามพงศาวดารของเมืองนา่น วดัภมิูนทร์สร้างขึน้เม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครอง เมืองนา่นได้สร้างขึน้หลงัจากท่ีครองนคร
นา่นได้ 6 ปี มีปรากฏในคมัภีร์เมือง เหนือวา่เดิมช่ือ "วดัพรหมมินทร์" ซึง่เป็นช่ือของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ 
ผู้สร้างวดั แตต่อนหลงัช่ือวดัได้เพีย้นไปจากเดิมเป็น วดัภมิูนทร์  ทา่นชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวิหารหลวง 
“ฮูบแต้ม” ในวดัภมิูนทร์เป็นชาดกในพทุธศาสนา แตถ้่าพิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัย
นัน้ มีภาพท่ีนา่สนใจอยูห่ลายภาพ ภาพเดน่ คือ ภาพปู่ ม่านยา่ม่าน ซึง่เป็นค าเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลือ้ใน
สมยัโบราณกระซิบสนทนากนั ผู้ชายสกัหมึก ผู้หญิงแตง่กายไทลือ้อยา่งเต็มยศ ภาพวาดของหนุม่สาวคูนี่มี้
ความประณีตมาก ภาพนีไ้ด้รับการยกยอ่งวา่เป็นภาพท่ีงามเป็นเยี่ยมของวดัภมิูนทร์ 
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จากนัน้ชม       พพิิธภณัฑสถำนแห่งชำตจิังหวัดน่ำน  มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา  อาคาร 
พิพิธภณัฑ์เดิมเป็นท่ีประทบัพระเจ้าสริุยพงษ์ผริตเดชฯ พระเจ้านา่น เรียกวา่ "หอค า"  เม่ือพทุธศกัราช 2446  
เป็นอาคารก่ออิฐถือปนูสองชัน้ แบบตรีมขุ
หรือรูปตวัที รูปแบบผสมผสานระหวา่งแบบ
ศิลปะตะวนัตกและศิลปะไทย โครงสร้าง
ภายในเป็นไม้ หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก 
มีมขุออกด้านหน้า หลงัคามงุด้วยไม้แป้น
เกลด็ ภายในจดัแสดง ศิลปะ โบราณวตัถ ุ
ตา่งๆ ประวติัศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู ่ ของชาวพืน้เมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผา่ตา่ง ๆ สิง่ส าคญัท่ีสดุ
คือ "งำช้ำงด ำ" ซึง่ไม่ทราบประวติัความเป็นมา สนันิษฐานวา่ เป็นงาข้างซ้าย มีสนี า้ตาลเข้มไปทางด า มี
รูปลกัษณะเป็นงาปลยีาว 94 เซนติเมตร หนกั 48 กิโลกรัม งาช้างด านี ้ถือเป็นของคูบ้่านคูเ่มืองของจงัหวดั
นา่น ด้านหน้าพิพิธภณัฑ์ มี ซุ้มต้นลีลำวดี  ท่ีขึน้เป็นแถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงก้านโค้งโน้มเอียงเข้าหากนั
กลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม  เรียกได้วา่ เป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จงัหวดันา่นท่ีเม่ือมาถึงแล้ว
ต้องมาถ่ายภาพ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทา่นชม         วดัศรีพันต้น  สร้างโดยพญาพนัต้น เจ้าผู้
ครองนครนา่น แหง่ราชวงศ์ภคูา (ครองนครนา่น ระหวา่ง พ.ศ. 1960 
- 1969 ) ช่ือวดัตรงกบันามผู้สร้าง คือพญาพนัต้น บางสมยัเรียกวา่ 
วดัสลพีนัต้น (ค าวา่ สล ี หมายถึง ต้นโพธ์ิ) ซึง่ในอดีตมีต้นโพธ์ิใหญ่
อยูด้่านทิศเหนือและทิศใต้ของวดั ปัจจุบนัถกูโคน่เพื่อตดัเป็นถนน
แล้ว วดัศรีพนัต้นได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีาเม่ือ พ.ศ. 2505 
ภายในวดัมีวิหารท่ีสวยงาม ตัง้เด่นเป็นสงา่มีสีทองระยิบระยบั เป็นอีกวดัหนึง่ในจงัหวดันา่นท่ีมีจิตรกรรมปนู
ปัน้ท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบนัได หน้าวิหารวดั สทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตา มี
ความสวยงามมาก  ดอู่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึง่ปัน้แตง่โดยช่าง ชาวนา่นช่ือ นายอนรัุกษ์ สมศกัด์ิ หรือ "สลา่รง" 
และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวติัของพระพทุธเจ้า และประวติั การก าเนิด เมืองนา่น โดย
ช่างชาวนา่น เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสธีรรมชาติสวยงามและทรงคณุคา่อยา่งยิ่ง 
จากนัน้ชม         วัดมิ่งเมือง เป็นท่ีประดิษฐานเสาหลกัเมือง
ของจงัหวดันา่น เดิมเป็นวดัร้าง มีเสาหลกัเมืองท่ี  เป็นทอ่นซุง
ขนาดใหญ่สองคนโอบ พบท่ีซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้า
อนนัตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครนา่นสถาปนาวดั ใหม่ ตัง้ช่ือวา่ 
วดัม่ิงเมือง ตามช่ือท่ีเรียกเสาหลกัเมืองวา่ เสาม่ิงเมือง ตอ่มาปี 
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2527ได้มีการรือ้ถอนและสร้างอุโบสถหลงัใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมยัแบบในปัจจุบนั  
ชม        วัดพระธำตุเขำน้อย  องค์พระธาตตุัง้อยูบ่นยอด
ดอยเขาน้อย ซึง่อยูด้่าน ตะวนัตกของตวัเมืองนา่น สร้างใน
สมยัเจ้าปู่ แข็ง เม่ือปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตเุป็นเจดีย์ก่อ อิฐ
ถือปนูทัง้องค์เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตขุององค์สมเด็จพระสมัมาสมั พทุธเจ้าได้ รับการ
บูรณะปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่ ในสมยัพระเจ้าสริุยพงศ์ผริต เดชฯ 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพมา่ และวิหารสร้าง
ในสมยันีเ้ช่นกนัวดัพระธาตเุขาน้อย เป็นปชูนียสถานท่ีส าคญั 
และเก่าแก่อีกแหง่หนึง่ของ จ.นา่น สนันิษฐานวา่มีอายรุุ่นราว
คราวเดียวกบัพระธาตแุช่แห้ง ตัง้อยูบ่นดอยเบาน้อย สงูจาก
ระดบัน า้ทะเล ประมาณ 240 ม. หน้าวดัมีทางขึน้เป็นบนัไดน 
าค 303 ขัน้  จากวดัพระธาตเุขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรอบของตวัเมืองนา่น ปัจจุบนับริเวณลาน
ชมทิวทศัน์ ประดิษฐานพระพทุธมหา อุดมมงคลนนัทบุรีศรีนา่น ซึง่เป็นพระพทุธรูปปางประทานพร บนฐาน
ดอกบวัสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนกั 27 บาท สร้างขึน้เน่ืองในมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูฯ่ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

ค ่ำ    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
 

พกันา่น  โรงแรมนา่นตรึงใจ บูทีค หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  
354 หมู่ 2 ถ.นา่น ทา่วงัผา ต.ผาสงิห์ อ.เมือง นา่น 55000 

 
 

 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 น าทา่นเดินทางสู ่จังหวัดแพร่  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) 

นมสัการ          พระธำตุช่อแฮ  วดัศกัด์ิสทิธ์ิเก่าแก่
คูบ้่านคูเ่มืองจงัหวดัแพร่ และเป็นวดัพระธาตปุระจ าปี  เกิดของ
ผู้ ท่ีเกิดปีขาล  องค์พระธาตชุ่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนา ทรง
แปดเหลีย่ม บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจงัโก องค์พระธาตสุงู 
33 เมตร   ส าหรับช่ือพระธาตชุ่อแฮนัน้ บ้างวา่ได้มาจากช่ือผ้า
แพรชัน้ดีซึง่ทอจากสบิสองปันนาท่ีชาวบ้านน ามาผกูบูชาพระ

วันที่ ส่ี         จ.น่ำน – จ.แพร่ – พระธำตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ธาต ุบ้างก็วา่มาจากผ้าแพรท่ีขนุลวัะอ้ายก๊อมน ามาถวาย ทกุปีจะมีงานนมสัการพระธาตใุนวนัขึน้ 9 ค ่า- ขึน้ 
15 ค ่า เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม)  เดินทางกลบักรุงเทพฯ ระยะทาง 550 กม. (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 7ชัว่โมง ) 
ระหวา่งทางแวะรับประทานอาหารกลางวนั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ 

ค ่า  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อัตรำค่ำบริกำร 
   

2563 
6 ท่ำน/ตู้ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

7ท่ำน/ตู้ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

8-9ท่ำน/ตู้ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

กันยำยน 2563 7,900 บำท 7,500 บำท 6,900 บำท    1,200 บำท 

ตุลำคม-พฤศจิกำยน 2563 8,900 บำท 8,500 บำท 7,900 บำท 1,800 บำท 

ค่ำบริกำรนีร้วม  คา่รถตู้ทศันาจร 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม  2 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถ   ตลอดทัง้ทริป 300บาท/ทา่น            
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 14 วนั  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 6 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุ
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความ
ลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 


