
 

 

กระซิบรัก น่าน ปัว สะปัน 3 วนั 2 คืน 

H I G H L I G H T !!   นมสัการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจ าปีเถาะ    

ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังกระซิบรัก ปู่ม่าน ย่าม่าน โค้งหมายเลข 3 สุด U N S E E N  

เช็คอนิ คาเฟ่ สุดฮิต บ้านนาก๋างโต้ง , กาแฟบ้านไทลือ้ 

เดนิทางโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL) 

 



 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง -  สนามบินน่าน - วดัศรีพนัต้น - วดัพระบรมธาตุแช่แห้ง - วดัมิ่งเมือง - พพิธิภัณฑสถาน
แห่งชาติน่าน - อุโมงค์ต้นลลีาวดี - วดัพระธาตุช้างค า้วรวหิาร - วดัภูมินทร์ - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน   

             ( - / L / D ) 
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 11 เคาน์เตอร์สาย

การบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระก่อนการเดินทาง 

08.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร จังหวดัน่าน โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL560  (ใชเ้วลาบิน 
1.05 ชม.) 

09.20 น. ถึง สนามบินน่านนคร จังหวดัน่าน หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ รถตูป้รับอากาศรอรับ 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น วดัหน่ึงในจงัหวดัน่านท่ีมี 

จิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจด็เศียร เฝ้า
บนัไดหนา้วิหารวดั สีทองเหลืองอร่าม สวยงามตระการตา 
มีความสวยงามมากดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซ่ึงป้ันแต่งโดย
ช่างชาวน่านช่ือ นายอนุรักษ์ สมศกัด์ิ หรือ"สล่ารง" และ
ภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลาย เส้นประวัติของ
พระพุทธเจา้และประวติั การก าเนิดเมืองน่านโดยช่างชาว
น่านเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอยา่งยิง่ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวจงัหวดัน่าน ปูชนียสถานท่ีส าคญัของ
เมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ี
ไดม้าจากกรุงสุโขทยั องคพ์ระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยูบ่นฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส กวา้งดา้นละ 22.5 เมตร บุ
ดว้ยทองเหลืองหมดทั้งองค ์เป็นโบราณสถานท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของลา้นนา และพระธาตุประจ าปีเกิดของ
คนปีเถาะ ชาวลา้นนาเช่ือวา่ หากไดไ้ป “ชุธาตุ” หรือนมสัการพระธาตุประจ าปีเกิดจะไดรั้บอานิสงส์อยา่งยิง่ 

 



 

 

 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (เมนูข้าวซอยเลศิรส) 
จากนั้น น าท่านสักการะเสาหลกัเมือง ประจ าจงัหวดัน่าน วดัมิ่งเมือง ท่ีประดิษฐานในศาลาจตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถ

ของวดั เขา้กราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีแสดงใหเ้ห็นวถีิชีวติของชาวเมือง
น่าน ความเป็นมาตั้งแต่เจา้ผูค้รองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดทา้ย   

 
 
จากนั้น น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนครน่าน เรียกวา่ “หอค า” ภายใน

จดัแสดงศิลปะโบราณวตัถุต่าง ๆ ประวติัศาสตร์และชีวิตความเป็นอยูข่องชาวพื้นเมืองภาคเหนือและชาวเขาเผา่
ต่าง ๆ น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับซุ้มอุโมงค์ต้นลลีาวดี บริเวณหนา้ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ท่ีข้ึนเป็น
แถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไม ้ดูสวยงาม อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั 

 
 



 

 

จากนั้น น าท่านสู่ วัดพระธาตุช้างค า้วรวิหาร เดิมช่ือ วดัหลวงกลางเวียง เจา้ผูค้รองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผูส้ร้างข้ึน
เม่ือปี พ.ศ. 1949 พระวหิารหลวงวดัพระธาตุชา้งค ้าวรวหิาร เป็นวหิารขนาดใหญ่ รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรม
ลา้นนาไทย ภายในวดัประดิษฐาน เจดียช์า้งค ้า เป็นศิลปะสมยัสุโขทยั อายปุระมาณพุทธศตวรรษท่ี 20 รอบเจดีย ์
มีรูปป้ันชา้งปูนป้ันเพียงคร่ึงตวัประดบัอยูโ่ดยรอบฐานรองรับไวด้า้นละ 6 เชือกรวมทั้งหมด 24 เชือก 

 

จากนั้น น าท่านสู่ วัดภูมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกวา่ 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวดัน้ีคือ เป็น
วดัท่ีสร้างทรงจตุัรัสมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคลา้ยตั้งอยู่บนหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตวั โบสถ์และ
วหิารสร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ดา้นในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หนัหนา้ออกดา้นประตูทั้ง 
4 ทิศ อีกหน่ึงส่ิงท่ีนบัไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน่านคือ จิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบั
ดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่ หลายคนรู้จกักนัในช่ือ ภาพกระซิบรักบันลือโลก 

 
 
จากนั้น  ให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน (เปิด เฉพาะวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)  บริเวณถนนผา

กองดา้นขา้งวดัภูมินทร์ ท่ีน่ีมีของขายท่ีน่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นของท่ีระลึกท่ีท าให้นึกถึงเมืองน่าน ของแฮนด์
เมดต่างๆ รวมไปถึงของอร่อยของเมืองน่านท่ีน่าลองล้ิมชิมรส 



 

 

เยน็  บริการอาหารเยน็  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมเทวราช น่าน หรือระดับเทยีบเท่า (ตัวเมืองน่าน)   

 
 
 
 
วนัทีส่อง ร้านกาแฟเดอะวิว @ กิ่วม่วง - โค้งเลข 3 - หมู่บ้านสะปัน – จุดชมวิวภูคา1715  - ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านล าดวนผ้า

ทอ กาแฟไทลือ้           (B / L / D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ เดอะววิ @ กิว่ม่วง ร้านกาแฟววิสวย ท่ีตั้งอยู่
ริมทางไหล่เขา บนเส้นทางระหวา่งอ าเภอเมืองน่าน อ าเภอสันติสุข และ 
อ าเภอบ่อเกลือ การตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาท่ีเข้ากบัธรรมชาติ สร้าง
แบบโอเพ่น โดยใช้เฟอร์นิเจอร์ไมผ้สมกบัไมไ้ผ่ มีมุมนัง่เล่น ดา้นหลงั
มองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม และ ชมวิว
ทิวทศัน์ตามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

จากนั้น ผา่นเส้นทางหลวงมหายเลข 1081 สายสันติสุข - บ่อเกลือ แวะเช็คอินถ่ายรูป โค้งเลข 3 สุด UNSEEN มีระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร ท่ีลดัเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ขา้งทางปกคลุมไปดว้ยตน้ไม ้ท าใหม้องเห็นเส้นถนนท่ีโคง้ ดู
คลา้ยกบัเลข 3 โด่ดเด่นข้ึนมาสวยงาม  

 



 

 

 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสะปัน หน่ึงในจุดหมายของใครหลายคน ชุมชน

เล็ก ๆ แสนสงบ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีล าธารไหลผา่น 
และในช่วงหนา้ฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมววิทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจีได้
อีกดว้ย น าท่านเก็บภาพความประทบัใจท่ี สะพานหมู่บ้านสะปัน 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั 
 น าท่านชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หน่ึงในจุดชมววิท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางผา่นถนนสายน้ี ไฮไลทข์องจุด

ชมวิว 1715 คือวิวท่ีสามารถมองเห็นแม่น ้ าน่านและภูเขาท่ีซ้อนกนัเป็นชั้น ๆ มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลถึง 
1715 เมตร  จึงเป็นท่ีมาของช่ือจุดชมววิแห่งน้ี 

 
  
 น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอปัว เมืองเล็ก ๆ ในจงัหวดัน่าน แสนโรแมนติก เรียบง่ายและเงียบสงบ (ใชร้ะยะเวลาใน

การเดินทางประมาณ 1 ชม.) ผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256  อีกหน่ึงเส้นทางท่ีงดงาม เป็น
เส้นทางจากอ าเภอบ่อเกลือ สู่ อ าเภอปัว ช่วงถนนลอยฟ้าตวัถนนจะมีความโคง้และลาดชนัตามสภาพพื้นท่ีถนน
คดเค้ียวเลาะตามไหล่เขา ชมววิภูเขา  สีเขียวของตน้ไมต้ดักบัทอ้งฟ้า สวยงามมาก 



 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ วดัภูเกต็ ช่ือวดัตั้งตามหมู่บา้นท่ีช่ือวา่หมู่บา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัทางเหนือตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงทาง
เหนือเรียกวา่ “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกนัวา่ วดัภูเก็ต จุดเด่นของวดัคือมีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวดัติดกบัทุ่งนา
กวา้ง พร้อมดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรงลา้นนาประยกุต ์จิตรกรรมฝาผนงัสาม
มิติ เป็นท่ีประดิษฐาน หลวงพอ่แสนปัว หรือ หลวงพอ่พุทธเมตตา อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
 

จากนั้น น าทุกท่านเดินทางสู่ ร้านล าดวนผ้าทอ และให้ท่านไดล้องลิม้
ชิมรสกาแฟพร้อมชมบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน เช็คอิน
ถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา นอกจากร้านกาแฟบรรยากาศดีดีแลว้ 
ท่านและยงัสามารถซ้ือของท่ีระลึก เช่น ผา้ทอไทล้ือ ผา้ทอน ้ า
ไหล ลายโบราณช่ือดังได้จากร้านแห่งน้ี อิสระตามอธัยาศยั 
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

 



 

 

เยน็  บริการอาหารเยน็  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรม ฮักปัว รีสอร์ท หรือระดับเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม วดัศรีมงคล - คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง - วดัพระธาตุเขาน้อย - ร้านของฝาก - สนามบินน่าน -สนามบินดอนเมือง 
(B / L / -) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วดัศรีมงคล วดัเก่าแก่ท่ีไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆท่ี์มีช่ือท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ก๋ง ดา้นหลงั
วดัมีลานชมววิ ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขา
ของดอยภูคาเรียงรายสลบัซบัซ้อน โดยบริเวณลานชมววิ ทางวดัไดจ้ดัท า
เป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศ
ไทยๆ ให้พกัผ่อนหย่อนใจ ภายในวดัมีส่ิงท่ีน่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงท่ีมี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอนังดงาม รวมถึงพิพิธภณัฑ์มงคลธรรมรังสี ซ่ึงรวบรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม 
บรรยากาศโดยรอบของวดั เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ดา้นหน้ายงัเป็นท่ีตั้งของ
กระท่อมไมไ้ผ ่ช่ือวา่เฮือนมะเก่า ภายในบา้นมีขา้วของเคร่ืองใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพได ้

แวะเช็คอิน บ้านนาก๋างโต้ง คาเฟ่สุดเก๋ มีโซนคาเฟ่บริการเคร่ืองด่ืม โซนร้านอาหาร และมีมุมถ่ายรูปเยอะมาก 
ถ่ายมุมไหนก็สวย ธรรมชาติสุด ๆ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมและถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ราคาทวัร์ไม่รวม
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั  
 น าท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยูบ่นยอดดอยเขานอ้ย สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 240 เมตร ตาม

ประวติั พระธาตุองคน้ี์สร้างโดยมเหสีรองของพญาภูเขง็ เจา้ผูค้รองนครน่าน เม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 20 
จนกระทัง่มีการบูรณะคร้ังใหญ่ในสมยัพระเจา้สุริยพงษผ์ริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า องค์
พระธาตุเป็นเจดียก่์ออิฐถือปูนทั้งองค ์ ศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้  จึงท า
ใหท่ี้น่ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวน่านและนกัท่องเท่ียว เดินทางมาสักการะอยูเ่ป็นประจ า นอกจากพระธาตุแลว้ 
ยงัมีพระพุทธรูปองคใ์หญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนนัทบุรีศรีเมืองน่าน ปางประทานพรบนฐานดอกบวัสูง 9 
เมตร ประดิษฐานอยูต่รงจุดลานปูน ตรงจุดน้ีท่านสามารถชมววิเมืองน่านทั้งเมืองแบบ 360 องศา ชมววิภูเขาท่ี
โอบลอ้มเมืองทั้งเมือง สวยงามอลงัการมากทีเดียว 

 



 

 

 

น าท่านแวะ ร้านของฝาก ของฝากท่ีข้ึนช่ือของเมืองน่าน มีให้เลือกซ้ือหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น ผา้ทอพื้นเมือง 
ผา้ทอมือ ผา้ซ่ิน เคร่ืองเงิน น ้าพริกหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และของท่ีระลึกต่าง ๆ มากมาย 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร 
 

17.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบินท่ี SL565 
18.25 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 

 
 

 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทน
บริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์,คนขับรถของแต่ละสถานที)่ เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท
จะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ. 

 

หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 

อตัราค่าบริการ 



 

 

ก าหนดวนัเดินทาง ราคา/ท่าน 
ใช้สิทธิโครงการ รัฐช่วย 40% 
(สูงสุดไม่เกนิ 5,000 บาท)    

ลูกค้าช าระ/ท่าน 
พกัเดี่ยว 

22 - 24 กรกฎาคม 65 8,000 4,800 +2,000 

29 - 31 กรกฎาคม 65 9,000 4,800+1,000 +2,000 

05 - 07 สิงหาคม 65 8,000 4,800 +2,000 

12 - 14 สิงหาคม 65 9,000 4,800+1,000 +2,000 

19 - 21 สิงหาคม 65 8,000 4,800 +2,000 

26 - 28 สิงหาคม 65 8,000 4,800 +2,000 

02 - 04 กนัยายน 65 8,000 4,800 +2,000 

09 - 11 กนัยายน 65 8,000 4,800 +2,000 

16 - 18 กนัยายน 65 8,000 4,800 +2,000 

23 - 25 กนัยายน 65 8,000 4,800 +2,000 

***กรณเีดินทางวนัที ่29-31 ก.ค. 65 และ 12-14 ส.ค. 65 ใช้สิทธ์ิโครงการทวัร์เทีย่วไทย ลูกค้าช าระผ่าน 
แอพเป๋าตัง 4,800 บาท และช าระเป็นเงินสดเพิม่จ านวน 1,000 บาท รวมช าระค่าทวัร์ทั้งส้ิน 5,800 บาท*** 

 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณเีป็นชาวต่างชาติมค่ีาใช่จ่ายเพิม่ 1,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก์และคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท  (เกบ็ทีส่นามบิน ณ วนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ  พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 10 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิ
ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็น
ห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจ
เป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    



 

 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์
ในหอ้ง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวรัิติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเคร่ืองด่ืม
ท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ท่าน/ทริป (ช าระค่าทปิทีส่นามบิน ณ วนัเดินทาง) 
 กรณผู้ีเดินทางเป็นชาวต่างชาติ ช าระค่าทวัร์เพิม่ 1,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3 % 
 ค่าเลือกทีน่ั่งบนรถตู้น าเทีย่ว (โปรดสอบถามพนักงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขการให้บริการส าหรับท่านที ่ไม่ใช่ สิทธิโครงการทัวร์เที่ยวไทย 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมัดจ าค่าทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามท่ีบริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่าง
นอ้ย 35 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้นๆ เม่ือท่านช าระเงินค่า
ทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน กรณีทางบริษัทออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว จะไม่สามารถเปลีย่นรายช่ือผู้เดินทาง ทุก
กรณ*ี* 
 
 
 



 

 

 
 

เง่ือนไขการให้บริการส าหรับท่านทีใ่ช้สิทธิโครงการทวัร์เที่ยวไทย 
1. ผู้เดินทางต้อง ช าระเงินค่าทัวร์ 60 เปอร์เซนต์ ของราคาเต็มผ่านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง โครงการทัวร์เที่ยวไทย หากท่านไม่

เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี เน่ืองจากทางบริษทัฯไม่สามารถท าการเบิกเงินค่าทวัร์ 40 เปอร์เซนต ์ท่ีทาง
รัฐฯ สนบัสนุนช่วยจ่ายค่าทวัร์ของท่านได ้

2. ส่งส าเนาบตัรประชาชนและเอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 
3. ผูเ้ดินทางตอ้งน าบตัรประชาชนตวัจริง และ โทรศพัทมื์อถือเคร่ืองท่ีท่านไดล้งทะเบียนแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั (ท่ีท่านใชช้ าระ

เงิน) ถือไปในการเดินทางดว้ย 
4. รายช่ือผูเ้ดินทางตอ้งตรงกบัช่ือท่ีใช้ช าระเงินดว้ยเป๋าตงัของคนนั้น ๆ เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งท าการ Scan QR code และ 

ใบหนา้ ก่อนเร่ิมและหลงัจบทวัร์ และระหวา่งทวัร์ ตอ้งมีการถ่ายรูป ตามจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ทางบริษทัขอความร่วมมือทุก
ท่านในกิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองจากทางบริษทั ตอ้งด าเนินการตามเง่ือนไขโครงการทวัร์เท่ียวไทย หากท่านไม่ให้ความร่วมมือ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ในราคาเต็ม 

กรณยีกเลกิการเดินทางส าหรับท่านทีใ่ช้สิทธิโครงการทวัร์เทีย่วไทย 
1. เม่ือท่านไดช้ าระเงินผา่นแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั เตม็จ านวนแลว้ ไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง ทุกกรณี 
2. กรณียกเลิกการเดินทาง หลงัจากช าระแอปพลิเคชัน่เป๋าตงัเตม็จ านวนแลว้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิยดึค่ามดัจ าทวัร์และ

ค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากรัฐบาลจะไม่ท าการคืนเงินใหทุ้กกรณี 
 
 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทวัร์ 
เม่ือท่านได้ช าระเงินค่าทวัร์เต็มจ านวนแล้ว ไม่สามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี 

และไม่สามารถเปลีย่นแปลงผู้เดินทางได้ โดยตามหลกัการ “ยกเลกิทวัร์” เป็นไปตามพระราชบัญญตัิธุรกจิน าเทีย่วและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีให้ข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดใด ของบริษทั ใหถื้อเป็นขอ้ยติุส้ินสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระ
เงินค่าบริการมาแลว้ ถือวา่ท่านไดย้อมรับและรับทราบเง่ือนไขการใหบ้ริการขอ้อ่ืน ๆ ท่ีไดร้ะบุมาทั้งหมดแลว้ 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 



 

 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รับผดิชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด 
COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ใดใด ทั้งส้ิน 

11. เพ่ือประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านและท าความเข้าใจ อีกคร้ัง ก่อนท าการช าระเงิน เม่ือท่านตกลงช าระเงินแล้วไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 

**เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนไม่ว่ากรณใีดทั้งส้ิน ** 

 


