
 

 

กระซิบรกั..เสมอดาว น่านไง  

3 วัน 2 คืน 
เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี.. 

มีมคัคุเทศก์ดูแล  

พกั.. ศศิดารา รีสอรท์ 2 คืน 

 



 

 

 
05.20 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิินไทยสไมล์ โดยมีเจ ้าหน้าท่ีจาก 

Consortium Trip คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสัมภาระ 

07.20 น. เหินฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 4310   บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง 

08.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินน่าน รถตูป้รบัอากาศรอรบัคณะ จังหวัดน่าน  

 

 

 

 

 

 

 

09.00 น. ท่านชมความงามของ วัดภูมินทร์ เป็นวดัหลวงตั้งอยู่ในเมืองน่าน ความพิเศษของวดัน้ีคือเป็นวดัแห่ง

เดียวในประเทศไทยท่ีสรา้งทรงจตัุรมุข ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และมีจิตรกรรมฝา

ผนัง  ช่ือดงัคอื ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือกระซิบรัก ผลงานของหนานบัวผนั ไปวดัภูมินทรแ์ล้ว

ตอ้งไม่พลาดถ่ายรูปท่ากระซิบรัก นอกจากน้ียงัมีภ าพจิตรกรรมอ่ืน ๆ ท่ี น่าสนใจ เช่น ภาพโมนาลิซ่า

เมืองน่าน ภาพแสดงต านานพื้ นบา้นและวิถีชีวิตของคนน่านสมยัก่อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 น. น าท่าน นัง่รถราง ชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองน่าน บรรยากาศการนัง่ในรถราง ท่านจะไดส้ัมผัสมนต์

เส น่ห ์ข อง น่านเพิ่ มมาก ย่ิง ขึ้ น  เพราะก ารน าเสนอท่ีแสนจะ

สนุกสนานโดยมัคคุเทศก ์ประจ  ารถท่ีมีทั้ ง มุกตลก ทั้ งความรู้ใน

ความเป็นมาในสถานท่ีต่าง ๆ โดยการสรุปท่ีได้ใจความ ฟังได้

อย่างเขา้ใจและเขา้ถึงอารมณใ์นบรรยากาศของเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีอัต

ลักษณ์ สองข ้างทางท่ีสะอาดตา กบัวิถีของผู้คนท่ีไม่รีบเร่ง ท าให ้

เราซึมซบัและหลงเสน่หข์องเมืองน่านเข ้าไปอีกมากโข จุดจอดแวะ

วนัแรก         วดัภูมินทร ์– นัง่รถรางชมเมือง – วดัช้างค า้ – พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ – พระธาตุแช่แห้ง  



 

 

ในสถานท่ีต่าง ๆ ก็ไดถู้กเลือกสรรมาใหท่้านแล้วเป็นอย่างดี ว่าท่ีน่ีคือไฮไลท์ หรือ แลนดม์ารค์ของเมือง

น่าน อาทิเช่น เล้ียวผ่านทางพิพิธภัณฑ ์ตลาด   ศาลหลักเมือง วดัศรีพันต้น คุ ้มเจา้เทพมาลา วดัพระ

ธาตุชา้งค ้า คุม้เจา้ราชบุตร วดัสวนตาล 

11.00 น. น าท่านชมความงามน าท่านเดินชม วัดม่ิงเมือง ลักษณะเด่นคือ ลายปูนป้ันท่ีผนังด้านนอกของพระ

อุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่าง เชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายใน

มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให ้เห็นวิถี ชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถ่ินยุคปัจจุบัน และในบริเวณ

วดัยงัเป็นท่ี ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซ่ึงอยู่ในศาลาจตัุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูง

ประมาณ 3 เมตร ฐานประดบัดว้ยไมแ้กะลวดลาย ลงรกัปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพกัตร์มี

ช่ือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  และท่ีวดัน้ียงัเป็นท่ี

ปร ะดิ ษ ฐ าน  เส าห ลัก เมื อ งข อ งจั งห วั ด น่ า น 

เสาหลักเมืองน่าน  ซ่ึงแต่เดิมเรียกว่า “เสาม่ิงเมือง” 

เดิมเป็น ไมส้ักทองขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นเสาทรงกลม

ส่วนห ัว เส าเกล าเป็น  ดอกบัวตูมฝั ง ไว้ก ับพื้ นท่ี ดิน

โดยตรง ไม่ มีศ าลห รืออาคารครอบ  แต่ อย่าง ใ ด 

สันนิษฐานว่าอาจจะสรา้งขึ้ นในสมยัเจา้อตัถวรปัญโญ เป็นเจา้ผูค้รองนครน่าน เหตุเพราะแต่ก่อนมานั้ น

เมือง น่านไม่ มีคติ การสร้าง เสาหลั ก เมือง น า ท่านชม พระธ าตุช้างค  ้ าวรวิหาร  อยู่ตรงข ้าม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นท่ีประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุไวภ้ายใน นับเป็น ปูชนีย์สถานส าคญั เป็นเจดีย์

ท่ีไดร้บัอิทธิพลทางดา้นศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน 

เจดียช์า้งค ้า ซ่ึงเป็นศิลปะสมยัสุโขทัย รอบเจดียมี์รูปป้ันชา้ง

ปูนป้ันเพียงคร่ึงตัว ประดับอยู่   โดยรอบ พระธาตุเจดี ย์

สรา้ง ดว้ยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัุรสัซอ้นก ัน 

3 ชั้น  ฐานจากชั้น แรก สูง ถึงชั้ นส องมี รูปช้างค ้ าอยู่ใ น

ลักษณะ เหมือนฐาน รองรับไวด้ ้านละ 6 เชือก รวมทั้ งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วนห ัวลอย 

ออกมาคร่ึงตวัขาหน้าทั้งคู่ย่ืนพ้นออกมาจาก เหล่ียมฐาน เหนือขึ้ นไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบวั) ซอ้นกนั 3 

ชั้น และเป็น องคร์ะฆงัแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆงัท าเป็นฐานเขียงรองรบั มาลัยลูกแกว้ ลดหลั ่นกนัไป

เป็นส่วนยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดียช์า้งค ้าไดร้บัการบูรณะซ่อมแซม และหุน้ดว้ยแผ่นทองเหลืองทั้งองค์มี

ความสวยงามมาก 

12.00 น.  บริการอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหารเฮือนฮอม(1)  

บ่าย น าท่านแวะพักผ่อน ณ  คาเฟ่ สุดกองดี  ริมแม่น ้ าน่าน ก่อน น าท่านเย่ียมชม พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติน่าน   เดิมเป็นท่ีประทับของ เจา้ผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอค า" ภายในจ ัดแสดง ศิลปะ 

โบราณวตัถุ ต่าง ๆ ประวตัิศาสตร ์และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้ นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง 



 

 

ๆ ส่ิงส าคัญท่ีสุดคือ "งาช้างด า" ซ่ึงไม่ท ราบประวตัิ ความเป็นมา สันนิษฐานว่า เป็นงาข ้างซ้าย มีสี

น ้าตาลเข ้มไปทางด า งาชา้งด าน้ี ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจงัหวดัน่าน ดา้นหน้าพิพิธภัณฑ์ มี ซุม้ต้น

ลีลาวดี  ท่ีขึ้ นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก ้านโคง้ โน้มเอียงเขา้หา กนักลายเป็นอุโมงคต์้นไมย่ิ้งใหญ่

สวยงาม  เรียกได้ว่าเป็นซิกเนอเจอรอี์ก 1 จุดของ จงัหวดัน่าน ก่อนน าท่านเดินทางเขา้สักการะ พระ

ธาตุแช่แหง้ พระบรมธาตุแช่แหง้ พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวน่าน พระบรมธาตุแช่แหง้เป็นศิลปะการ

ก่อสรา้ง ท่ีมีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหน่ึง ของภาคเหนือท่ีเป็นศิลปะการก่อสรา้งท่ีไดร้บัอิทธิพล การ

ก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบ ๆ ของ องคพ์ระธาตุ คือจะมี การบุรอบ

องค ์ดว้ยทองจงัโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้ นสู่ องค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตู

ทางเขา้ลักษณะของการป้ัน จะเป็นลายนาคเกี้ ยวท่ีเป็น เอกลักษณเ์ฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ 

ของจงัหวดัน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเช่ือกนั ว่าการ ไดเ้ดินทางไปสักการบูชาก ราบไหว้

นมสัการองคพ์ระธาตุแซ่แหง้ หรือชาวล้านนาจะเรียกกนัว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะท าไดร้บั อานิสงคอ์ย่าง

แรงกล้า ท าใหชี้วิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ มาเบียดเบียน หน้าท่ีการงานเจริญกา้วหน้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 น.  รบัประทานอาหารเ ย็น ณ รา้นอาหารนฤมล (2) หลังอาหาร *อิสระในการเดินเท่ียวถนนคน

เดินบริเวณวัดภูมินทร์ จะเลือกซ้ือ เลือกชอ้ป หรือเลือกชิมอาหารพื้ นเมืองของน่าน ผลิตภัณฑข์อง

ฝากไดต้ามชอบใจ น าท่านกลับเขา้สู่ท่ีพกั  ท่ีพกั..ศศิดารา รีสอรท์  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของพี่พัก (3) 

08:00 น. น าท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ รา้นกาแฟ เดอะวิว @ กิว่ม่วง 

รา้นกาแฟหลัก 100 แต่วิวหลักล้าน ทางทีมงาน Soda จดักาแฟ ชา บริการทุกท่าน ท่านละ 1 แกว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 น. น าท่านเดินทางต่อไปยงั บ่อเกลือสินเธาว ์ มีช่ือเสียงในดา้นการท าเกลือบนภูเขาท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน 

เกลือสินเธาวเ์พื่อบริโภคและจ  าหน่ายเป็นรายไดอี้กทางหน่ึง บ่อเกลือน้ีมีมาแต่โบราณและน าไปจ  าหน่าย

ยงักรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต ้ปัจจุบนัการจะน าเกลือ

วนัท่ีสอง     เดอะวิว @ ก่ิวลม – บ่อเกลือ – จุดชมวิว 1715 – ดอยภูคา - วดัภูเก็ต - ร้านกาแฟไทล้ือ - วดัศรีมงคล  



 

 

จากบ่อ  ขึ้ นมาตม้ท าเกลือใช่ว่าจะกระท ากนัไดง่้าย ๆ ชาวบา้นจะตอ้งท าพิธีเล้ียงผีเมืองและเจา้รกัษาบ่อ

เกลือคือ เจา้ซางค า กนัก่อน โดยจะท าทุกปีในวนัแรม 8 ค า่เดือน 5 หรือท่ีชาวบา้นเรียกกนัว่า "งาน

แกม้" ในสมยัก่อนเคยท ากนัถึง 7 วนั แต่ปัจจุบนัลดลงมา เหลือเพียง 3 วนัเท่านั้นในอดีตชาวบา้น

อ าเภอบ่อเกลือจะ ท า เกลือขึ้ นเพื่อใชใ้นครวัเรือน แต่เม่ือปัจจุบนัถนนหนทางสะดวกมากขึ้ น การ

เดินทางเขา้เมือง ก็ง่าย ชาวบา้นจึงได ้น าเกลือจากท่ีน่ีออกไป จ  าหน่ายยงัหมู่บา้นต่าง ๆ รวมถึงต่าง

อ าเภอก็มีปัจจุบนั 

12.00 น.  บริการอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหารบ่อเกลือวิว (4) 

บ่าย น าท่ าน เดินท างสู่  ดอยภูคา  เป็น ป่า ท่ีมีความอุดม

สมบูรณ์ท่ี มีทั้ งพืชพรรณและสัตวป่์าท่ี มีความส าคัญต่อ

ระบบนิเวศน์ รวมทั้ ง เป็นแหล่งก  าเนิดของแม่น ้ าหลาย

สาย เช่น แม่น ้าน่าน ล าน ้ าปัว ล าน ้าว้า ท่ีคอยหล่อเล้ียง

ชีวิตของชาวจ ัง ห วัดน่ าน และยังมีความส าคัญท าง

ประวตัิศาสตร์ กล่าวคือ เป็นท่ีเ ช่ือกนัว่าเทือกเขาดอยภู

คาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ระหว่าง

ทางแวะจุดชมวิว 1715 จุดชมวิวท่ีสวยงามและเป็นจุด Check In ท่ีไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะ

สั ก ก าระ ศาลเจ้าพ่ อ ภูค า   บริ เวณ น้ี ยัง มี  ต้น ภูค า 

(Brettschneider sines )   พนัธุ์ไมท่ี้ไดช่ื้อ ว่าหายากท่ีสุดใน

โลกชนิดหน่ึง เคยพบใน  มณฑลยูนาน  ของจีน ก่อนจะสูญ

พนัธุ์ไป และมีการคน้พบอีกครั้งใน ประเทศไทยท่ีดอยภูคา 

จงัหวดัน่าน พนัธุ์ไมช้นิดน้ีจึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่ง

เดียวเท่านั้นท่ีประเทศไทย ในรอบหน่ึงปี ชมพูภูคาจะออก

ดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์

เท่านั้ นซ่ึง เป็นช่วง เวลาท่ีดีท่ีสุด และบนดอยภูคายงัมีทิวทัศน์และธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแห่ง ก่อน

น าท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วดับา้นเก็ตท่ีอยู่บนภู หรือ ดอย วดัภูเก็ต เป็นวดัท่ีมีภูมิทัศน์และ

วิวท่ีสวยงามมีลานชมวิวท่ีสามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขา

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ดา้นล่างมีแม่น ้าไหลผ่าน ทางวดัไดจ้ดัให ้เป็นเข ตอภัยทาน สามารถให ้อาหาร

จากลานขา้งบน ผ่านท่อไหลลงไปใหก้บัฝูงปลาไดแ้ละน าท่าน สัมผัส"ตน้ดิกเดียม" ตน้ไมอ้ารมณข์นั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้ นน าท่านเขา้สู่ รา้นกาแฟบา้นไทล้ือ รา้นกาแฟช่ือดังของจ ังหวัดน่าน เป็นส่วนหน่ึงของร้าน 

ล าดวนผ้าทอ รา้นขายผ้าพื้ นบ้านท่ีมีของท่ีระลึกและผ้าทอไทล้ือ ผ้าท อน ้ าไหล ลายโบราณต่าง  ๆ 

ส าหรบัโซนรา้นกาแฟสไตล์ของชุมชนชาวไทล้ือผสมล้านนา ภายในร้านมีเรือนไมเ้ก่าท่ีจ ัดโชวเ์คร่ืองไม้

เคร่ืองมือเก่าแก่ของชาวไทล้ือมาประดบัตกแต่งสวยงาม จะมีมุมนัง่จิบกาแฟเป็นกระท่อมมุงดว้ยหลังคา

จาก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทุ่งนา สามารถเลือกนั ่งชิล ๆ บรรยากาศอนัเงียบสงบไดต้ามอธัยาศัย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวดัเก่าแก่ท่ีได้รบัพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2395  พระสงฆท่ี์มีช่ือท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ก๋ง ภายในวดัมีส่ิงท่ีน่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงท่ีมีภาพ

จิตรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผนั จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทล้ือ ซ่ึง

วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัภูมินทรแ์ละวัดหนองบัวของจงัหวดัน่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวดัได้

จดัท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวใหถ่้ายภาพหลายจุด รวมถึงรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้กัผ่อนหย่อนใจ มี

ทัศนียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซบัซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น.   บริการอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารเฮือนเจา้นาง (5) หลังอาหารน าคณะเดินทางกลับท่ีพกั  

ศศิดารา รีสอรท์  



 

 

 

 

 

04.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ก ับบรรยากาศอันเย็นสดช่ืน น าท่านเดินทางขึ้ นสู่  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยาน

แห่งชาติศรีน่านไดร้บัการจ ัดตั้งเ ป็นอุทยานแห่งชาติ ล าดบัท่ี  104 ของประเทศไทย พื้ นท่ีโดยส่วนใหญ่

เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซอ้น ทอดยาววางตวัในแนวเหนือใต้ โดยมีเทือกเขาท่ีส าคัญคือ ดอยแปรเมือง 

ดอยขุนหว้ยฮึก ดอยขุนหว้ยหญ้าไทร และดอยหลวง มียอดเขาขุนหว้ยฮึกอยู่ทางทิศเหนือของพื้ นท่ีเป็น

ยอดเขาท่ีสูงท่ี สุด คือ 1,234 เมตร ซ่ึงเทือกเขาเหล่าน้ีล้ วนเป็นต้นน ้าของล าน ้ าน่านทั้ ง ส้ิน สถานท่ี

ท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะอยู่ตามล าน ้าน่าน และยอดดอยสูง  ดอยเสมอดาวเป็นภูเขาท่ีมีลานใหน้ักท่องเท่ียว

พกัผ่อนกางเต็นท์ และเป็นจุดชมพระอาทิตยต์กและชมพระอาทิตยข์ึ้ น ท่ี วิวดีอีกท่ีหน่ึงเลยท่ีเดี๋ยว ในช่วง

หน้าหนาวและฝนยงัสามารถเห็นทะเลหมอกในตอนเขา้ ส าหรบัผูท่ี้มากางเต็นทน์อนกลางคืนยงัมีโอกาส

ท่ีจะพบหิ้ งหอ้ยอีกดว้ย ยอดดอยอีกแห่งหน่ึงท่ีมีความ สวยงามไม่แพ้ดอยอ่ืน ๆ คือ ดอยเสมอดาว 

และผาหัวสิงห์ เป็นลานกว้างตามสันเขาท่ีชมพระอาทิตยข์ึ้ นและตกได้ในจุดเดียวก ัน ยามค า่คืนยัง

เปล่ียนเป็นลานดูดาวไดด้ ้วยและเป็นจุดกางเต็นท์พ ักแรมของอุทยานฯมองเห็นหน้าผาหวัสิงหอ์ยู่ปลาย

สันเขา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพัก (6)  

วนัท่ีสาม                 อทุยานศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – พระธาตุเขาน้อย - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ 



 

 

09.00 น. คณะพรอ้มก ัน บริเวณ ล็อบบ้ี คณะท าการ Check Out น าท่านเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ เดินทาง

สักการะ พระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย วดัพระธาตุเขาน้อย เป็นปู

ชนียส์ถานท่ีส าคญั และ  เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกบัพระธาตุ

แช่แหง้ ตั้งอยู่บนดอยเบาน้อย หน้าวดัมีทางขึ้ นเป็นบนัไดนาคขึ้ นไปยังดา้นบน และทางรถขึ้ นถึงตวัวดัได ้

เม่ือขึ้ นไปยืนบนยอดเขา จะมองเป็นทิวทัศน์ของเมืองน่าน ไดอ้ย่างชดัเจน สวยงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบินน่าน  

12.40 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี WE 155 บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ..โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทับใจ  

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

      ค่าตัว๋เคร ื่องบินสายการไทยสไมล ์ พร้อมน ้าหนัก 20 ก.ก 

วนัเดนิทาง แถวที่ 1 หลงัคนขบั แถวที่ 2 แถวกลาง แถวหลังสุด 

11 - 13  ธนัวาคม 2563 12,590. -บาท 12,390.บาท 11,790. -บาท 

30  ธนัวาคม  – 1 มกราคม 64 13,990. -บาท 13,790.บาท 13,290. -บาท 

1  มกราคม  – 3 มกราคม 64 12,990. -บาท 12,790.บาท 12,290. -บาท 



 

 

      ค่า รถตูป้รบัอากาศ วีไอพ ีบรกิารตลอดการเดนิทาง 

 ค่าที่พกัศศิดารา รสีอรท์ จ านวน 2 คนื(ห้องละ 2 ท่าน) 

  ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าอาหารเลศิรส จ านวน 6 มือ้  

 ค่าไกดท์้องถิน่น าเที่ยว  

 ค่าประกันภยัอุบัตเิหตุในการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเง ื่อนไขกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรดี ค่าอาหารที่สัง่เพิม่นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 

        ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3%  

       ทิปไกดแ์ละคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทรปิ  

 

เง่ือนไขการจอง - มดัจ า 3,000 บาท / ท่าน วนัหยุดติดต่อกัน มดัจ า 5,000 บาท 

                         ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 7 วนั 

- กรณีท่ีมีการจองต า่กว่า 6 คน บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิที่

ลูกคา้ไดช้ าระไว้แลว้ทัง้หมด 

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคัญ 

                                     

*** ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง *** 

 

 


