FTT2056 น่าน - ปั ว รักเธอเสมอ... 4D 2N

กรุงเทพฯ จุดนัดหมาย ปั๊ มนา้ มัน บางจาก
(/-/-)
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั ม๊ น้ามันบางจาก (ข้างสมบัตทิ วั ร์ ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่
ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ
บริ กำรจุดเช็คอุณหภูมิร่ำงกำยก่ อ นกำรเดิ นทำง และมัคคุเทศก์คอยให้ คำแนะนำมำตรำกำรกำร
ป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทำง (พ่นฆ่ำเชื้อยำนพำหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงำนคบขับ
รถก่อนกำรเดิ นทำง)
*กรุณำเผื่อเวลำในกำรเดิ นทำงมำยังจุดนัดหมำย เนื่ องจำกรถออกเดิ นทำงตำมเวลำ หำกท่ำนมำไม่ทนั ทำงบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ สิ้ น
DAY1
20.00น.

DAY2
เช้า

อำเภอเมืองน่ ำน - วัดภูมินทร์ – พิ พิธภัณฑสถำนแห่งชำติ น่ำน – วัดพระธำตุช้ำงคำ้ วรวิ หำร – วัด
ศรีพนั ต้น – วัดมิ่ งเมือง – เสำหลักเมือง – ร้ำนของหวำนป้ ำนิ่ ม – ถนนคนเดิ น (B/L/-)
แวะจุดพักรถ เพือ่ ให้ท่านได้ทาธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้าแบบ set box(1)
นาท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมมีช่ือ ว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้ค ือ "พระอุโบสถจตุ ร มุ ข”
สถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ใน
ลักษณะการจาลองแผนภูมจิ กั รวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชยั 4
องค์ หันหน้าออกสู่ประตูทงั ้ 4 ทิศ ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน มีเรื่องเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุร
ทิศ ให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระ 1 ในทัง้ สีท่ ศิ ซึ่งจะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่านัน้ ทีห่ น้าองค์พระประธานจะมี
ลักษณะยิม้ แย้มมากกว่าทัง้ 3 ทิศทีเ่ หลือ ก็ให้กราบขอพรยังทิศนัน้ แล้วจะได้สมปรารถนาตามทีต่ งั ้ ใจ ภาพจิต

กรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็ นพิเศษในวัดภูมนิ ทร์แห่งนี้ก็คอื ภาพ “กระซิ บบันลือโลก” หรือภาพ “ปู่ ม่ำน ย่ำ
ม่ำน” ซึง่ เป็ นคาเรียกชายผูห้ ญิงชาวไทลือ้ สมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบสนทนากัน
จากนัน้ นาท่านสู่ พิ พิธภัณฑสถำนแห่งชำติ น่ำน เดิมเป็ นทีป่ ระทับของเจ้าผูค้ รองนครน่าน เรียกว่า "หอคา"
ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัตศิ าสตร์ และชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวพืน้ เมืองภาคเหนือ และ
ชาวเขาเผ่าต่างๆ สิง่ สาคัญทีส่ ุดคือ "งาช้างดา" ซึ่งไม่ทราบประวัตคิ วามเป็ นมา สันนิษฐานว่า เป็ นงาข้างซ้าย
มีสนี ้าตาลเข้มไปทางดา งาช้างดานี้ ถือเป็ นของคู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัดน่าน ด้านหน้าพิพธิ ภัณฑ์ มีซมุ้ ต้นลีลา
วดีทข่ี น้ึ เป็ นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิง่ ก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็ นอุโมงค์ต้นไม้ยงิ่ ใหญ่สวยงาม เรียก
ได้ว่าเป็ นซิกเนอเจอร์อกี 1 จุดของ จังหวัดน่าน

กลางวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน(2) ณ ร้ำนอำหำรพื้นเมือง บริ กำรอำหำรเหนื อ เช่นเมนูแกงฮังเล น้ำพริ ก
หนุ่ม เป็ นต้น

นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธำตุช้ำงคำ้ วรวิ หำร เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุไว้ภายใน นับเป็ น ปูชนีย
สถานสาคัญ เป็ นเจดียท์ ไ่ี ด้รบั อิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดียช์ ้างค้า ซึง่ เป็ นศิลป
สมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดียม์ รี ูปปั น้ ช้างปูนปั น้ เพียงครึง่ ตัว

นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีพนั ต้น ตัง้ อยู่ท่ี ถนนเจ้าฟ้ า ตาบลในเวียง อาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน ด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผูค้ รองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคาภายใน
วัดมีวหิ ารที่สวยงาม ตัง้ เด่นเป็ นสง่ามีสที องระยิบระยับ เป็ นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่ านที่มจี ติ รกรรมปูนปั ้นที่
สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้ าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความ
สวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชวี ติ ชีวา ซึ่งปั ้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรกั ษ์ สมศักดิ ์ หรือ "สล่ารง" และ
ภายในวิหารได้มกี ารเขียนภาพลายเส้นประวัตขิ องพระพุทธเจ้า และประวัติ การกาเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาว
น่าน เป็ นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่
นาท่านเดิน ทางสู่ วัดมิ่ งเมือง ตัง้ อยู่ท่ีถ นนสุ ริยพงศ์ เป็ นที่ประดิษ ฐาน เสำหลักเมืองของจัง หวัด น่ ำ น
ประวัตขิ องวัดมิง่ เมือง คือ เดิมเป็ นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองทีเ่ ป็ นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบทีซ่ ากวิหาร
ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่ านสถาปนาวัด ใหม่ ตัง้ ชื่อว่า วัดมิง่ เมือง ตามชื่อที่เรียก
เสาหลักเมืองว่า เสามิง่ เมือง ต่อมาปี 2527ได้มกี ารรือ้ ถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็ น แบบล้านนาร่วมสมัย
แบบในปั จจุบนั

ค่า

ทีพ่ กั
DAY3
เช้า

นาท่านทานขนมหวาน ณ ร้ำนของหวำนป้ ำนิ่ ม ร้านทีต่ อ้ งห้ามพลาด ในการมาน่าน โดยเฉพาะบัวลอยไข่
หวาน
ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อเครื่องดื่มหรือของหวำน ฟรี 1 อย่ำง
เทีย่ วชม ถนนคนเดิ นเมืองน่ ำน ถนนแห่งนี้ตงั ้ อยู่ขา้ งๆ วัดภูมนิ ทร์ จุดเริม่ ต้นจะอยู่บริเวณสีแ่ ยกวัดพระธาตุ
ช้างค้า บนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ
(เปิ ดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ – อาทิตย์ เท่านัน้ )
อิ สระอำหำรเย็นเพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว
พักโรงแรมบ้ำนน่ ำน/โรงแรมเวียงแก้ว หรือเทียบเท่ำ (1)
อำเภอเมืองน่ ำน – อำเภอปัว – อุทยำนแห่งดอยภูคำ - บ่อเกลือสิ นเธำว์ - ร้ำนลำดวนผ้ำทอ - ร้ำน
กำแฟบ้ำนไทลื้อ - วัดภูเก็ต
(B/L/D)
บริ กำรอำหำรเช้ำ(3) ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอปั ว โดยจะมีกำรเปลี่ยนเป็ นรถตู้ VIP คันละ 8-9 ที่นัง่ เพื่อควำมสะดวกและ
คล่องตัวในกำรเดิ นทำงท่องเที่ยว

นาท่านเดินทางสู่ ดอยภูคำ เป็ นป่ าทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ทม่ี ที งั ้ พืชพรรณและสัตว์ป่าทีม่ คี วามสาคัญต่อระบบ
นิเวศน์ รวมทัง้ เป็ นแหล่งกาเนิดของแม่น้ าหลายสาย เช่น แม่น้ าน่าน ลาน้ าปั ว ลาน้ าว้า ทีค่ อยหล่อเลี้ยงชีวติ
ของชาวจังหวัดน่ าน และยังมีความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ กล่าวคือเป็ นทีเ่ ชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็ น
เมื อ งเก่ า ของบรรพบุ รุ ษ ของคนเมื อ งน่ า น แวะสัก การะ ศำลเจ้ ำ พ่ อ ภูค ำ บริ เ วณนี้ ย ัง มี ต้ น ภู ค า
Bretschneidera Sinensi พันธุ์ไ ม้ท่ไี ด้ช่ือ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนานของจีน
ก่อนจะสูญพันธุไ์ ป และมีการค้นพบอีกครัง้ ในประเทศไทยทีด่ อยภู คา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จงึ หลงเหลือ
อยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ที่ประเทศไทยในรอบหนึ่งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็ นช่อสวย สดใส
้ี
เฉพาะในช่ ว งเดือ นกุ ม ภาพันธ์เ ท่ า นัน้ ซึ่ง เป็ นช่ ว งเวลาที่ดีท่ีสุ ด นอกจากนี้ บนดอยภู
ค ายัง มีทิว ทัศ น์ แ ละ
ธรรมชาติทส่ี วยงามหลายแห่ง

นาท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสิ นเธำว์ มีช่อื เสียงในด้านการทาเกลือบนภูเขาที่ไม่มที ่ใี ดเหมือน เกลือ
สินเธาว์เพื่อบริโภคและจาหน่ ายเป็ นรายได้อกี ทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มมี าแต่โบราณและนาไปจาหน่ ายยังกรุง
สุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปั นนาจี นตอนใต้ ปั จจุบนั การจะนาเกลือจากบ่อ
ขึน้ มาต้มทาเกลือใช่ว่าจะกระทากันได้ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องทาพิธเี ลี้ยงผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้า
ซางคา กันก่อน โดยจะทาทุกปี ในวันแรม 8 ค่าเดือน 5 หรือทีช่ าวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคย
ทากันถึง 7 วัน แต่ปัจจุบนั ลดลงมา เหลือเพียง 3 วัน เท่านัน้

กลางวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน(4) ณ ร้ำนอำหำร
นาท่านเดินทางไปยัง ร้ำนลำดวนผ้ำทอ ร้านขายของทีร่ ะลึกและผ้าทอไทลือ้ ผ้าทอน้าไหล ลายโบราณ ชื่อ
ดังแห่งปั ว อาเภอปั วถือว่าเป็ นอาเภอที่มชี าวไทลื้ออยู่มากทีส่ ุดชาวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็ นของ
ตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องการแต่งกายแบบพืน้ บ้าน ได้แก่ผา้ ทอไทลื้อ นับว่าเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของอาเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มกี ารจาหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในมี ร้ำนกำแฟบ้ำนไท
ลื้อ เป็ นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดัง้ เดิม ให้ท่านอิสระในการเลือก
ซือ้ เครื่องดื่ม และถ่ายภาพ เลือกซือ้ ของฝากได้ตามอัทธยาศัย

นาท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต เป็ นวัดทีอ่ ยู่ใน อ.ปั ว จ.น่านวัดแห่งนี้ เป็ นวัดทีม่ วี วิ ทิวทัศน์สวย เนื่องจากตัง้ อยู่
บนเนินเขาจึงเห็นวิวในมุมสูง เห็นวิวได้กว้าง ลานชมวิวของวัดจะเห็นทุ่งนา ร้านตูบนาไทลือ้ ร้านกาแฟชื่อดัง
ของอาเภอปั ว และลาธารอยู่ด้านล่าง ส่วนด้านหลังเป็ น อุทยานดอยภูคา ในตอนเช้าวัดนี้เป็ นจุดชมวิวพระ
อาทิตย์ขน้ึ มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็ นทีป่ ระดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปั ว หรือ

หลวงพ่อพุทธเมตตา” ทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก บริเวณวัดมีต้นดิกเดียม ต้นไม้หายาก
และเป็ นต้นไม้แปลก เมื่อมีคนมาสัมผัสทีล่ าต้น ใบทีบ่ ริเวณยอดจะสันไหว
่
คล้ายกับมีลมพัดผ่าน เป็ นทีส่ นใจ
ของนักท่องเทีย่ ว
เย็น
ทีพ่ กั

รับประทำนอำหำรเย็น(5) ณ ร้ำนอำหำร
พักโรงแรมปัวเดอวิ ว บูติค รีสอร์ท/ฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่ำ (2)

วันที่ 4

วัดศรีมงคล – พระบรมธำตุแช่แห้ง – จังหวัดแพร่ - วัดพระธำตุสุโทนมงคลคีรี – ของฝำกอ.เด่นชัย –
กรุงเทพฯ
(B/L/-)
บริ กำรอำหำรเช้ำ(6) ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตัง้ อยู่ท่ตี าบลยม อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน เป็ นวัดเก่าแก่ท่ไี ด้รบั
พระราชทานวิสุงคามสีมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ทม่ี ชี ่อื ทีส่ ุดของวัดนี้คอื หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลาน
ชมวิว ซึ่งมีทศั นียภาพทีง่ ดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับ ซับซ้อน บริเวณ
นาข้าวมีทพ่ี กั และร้านกาแฟฮักนน่ าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดย
บริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จดั ทาเป็ นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศ

เช้า

ไทยๆ ให้พกั ผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจ ทัง้ วิหารหลวงทีม่ ภี าพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดย
เลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังทีว่ ดั ภูมนิ ทร์
และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพธิ ภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึง่ รวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม

นาท่านเดินทางสู่ พระบรมธำตุแช่ แ ห้ ง เป็ นศิลปะการก่อสร้าง ที่มคี วามวิจิต รงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของ
ภาคเหนือ ที่เป็ นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รบั อิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมี
ลักษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่งองค์
พระธาตุนนั ้ จะเป็ นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั ้น จะเป็ นลายนาคเกี้ยวที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมอื และของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่า
การ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ
แล้ว นัน้ จะทาได้ร ับ อานิส งค์อ ย่างแรงกล้า ทาให้ชีว ิต อยู่ดี มีสุ ข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หน้ าที่การงาน
เจริญก้าวหน้า เป็ นต้น

กลางวัน.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน(7) ณ ร้ำนอำหำร
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธำตุสุโทนมงคลคีรี เป็ นวัดทีส่ วยงามตามลักษณะของสถาปั ตยกรรมล้านนาแบบ
ผสมผสาน ที่หลวงพ่อมนตรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ครูบาน้อย เจ้าอาวาสวัด ได้จาลองรูปแบบมาจากวัด
สาคัญๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นได้แก่ พม่า จีน และลาว โดยเลือกเอาจุดเด่น ของแต่ละแห่งมา
รวบรวมไว้ทว่ี ดั นี้ เป็ นการผสมผสานทีล่ งตัว ทาให้มลี กั ษณะต่างจากวัดทัวไป
่ นอกจากจะนาเอาสุดยอดงาน
ด้านพุทธศิลป์ ของล้านนา ทีม่ ชี ่อื เสียงมารวมกันไว้ทเ่ี ดียวแล้ว ยังระดมช่างฝีมอื ชัน้ ยอดทีเ่ รียกว่า"สล่า"ของ

ภาคเหนือมาร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยมีหลวงพ่อมนตรีควบคุ ม ออกแบบ และลงมือก่อสร้างด้ว ย
ตัวเอง
จากนัน้ แวะซือ้ ของฝาก จาก อำเภอเด่นชัย ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าตามอัทธยาศัย

01.00น.

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ร้ำนอำหำร รำยกำรอำหำรและกำรเดิ นทำงอำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ ำ
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ และเพื่อควำมปลอดภัยของผู้เดิ นทำงเป็ นสำคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
วันที่เดิ นทำง

รำคำผูใ้ หญ่

รำคำเสริมเตียง
พัก 3 คน ท่ำนละ

10 – 13 ตุลำคม 63
22 – 25 ตุลำคม 63
12 – 15 พฤศจิ กำยน 63
19 – 22 พฤศจิ กำยน 63

6,999
6,999
5,999
5,999

6,999
6,999
5,999
5,999

รำคำ
พักเดี่ยว เพิ่ม
1,500
1,500
1,500
1,500

26 – 29 พฤศจิ กำยน 63
04 – 07 ธันวำคม 63
10 – 13 ธันวำคม 63
17 – 20 ธันวำคม 63
30 ธันวำคม 63 – 02 มกรำคม 64
31 ธันวำคม 63 – 03 มกรำคม 64

5,999
6,999
6,999
5,999
7,999
7,999

5,999
6,999
6,999
5,999
7,999
7,999

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

**ไม่มีรำคำเด็ก รำคำนี้ ไม่รวมค่ำทิป**
เอกสำรประกอบกำรเดิ นทำง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสำคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในกำรยกเลิ
์
กกำรเดิ นทำง โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ ำ 7
วันก่อนกำรเดิ นทำง

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภำพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าทีพ่ กั จานวน 2 คืน ตามโปรแกรม
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท
เงื่อนไขกำรจอง
- มัดจาท่านละ 2,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่
กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้อ งทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า
กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ บ่ี ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขกำรยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงกำรเดิ นทำง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมำยเหตุ

- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง
สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการบิน
(ถ้ามี) ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯนอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน
เดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้
แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- -ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ทาการ
ยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ ยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์
- กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั ทางบริษทั จะจัดทีน่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ

- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
**เมื่อท่ำนชำระเงิ นค่ำทัวร์ให้กบั ทำงบริ ษทั ฯ แล้วทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่ำน ที่มอบควำมไว้วำงใจ ให้เรำบริ กำร **

