NAN IN MEMORIAL 3Days 2Nights

สักการะพระธาตุแช่แห้ง 1 ใน 12
พระธาตุประจาปี เกิด (ปี เถาะ)
สักการะพระธาตุเขาน้อยและชมวิวเมือง
น่าน ณ วัดพระธาตุเข้าน้อย
ชมภาพวาด ‘กระซิ บรักบันลือโลก’
ณ วัดภูมินทร์
สัมผัสธรรมชาติสุดแสนจะโรแมนติก
ที่อาเภอปั ว

เมนู แนะนา

เดินทางช่วงเมษายน-มิถุนายน 2564

 อาหารพื้ นเมืองเลิศรส

11,990.-

 อาหารไทยยอดฮิต

ราคาเพียง …



WE156 : BKK - NNT : 08.10 – 09.30
WE159 : NNT – BKK : 16.35 – 17.50

โดยรถตู
โดยรถตู้ VIP
VIP 99ทีทีน่ น่ งั ่งั ่
วันที่

รายการ

1

กรุ ง เทพฯ (สนามบิ น ดอนเมื อ ง) – น่ า น – วัด พระธาตุ แ ช่ แ ห้ง –
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ - อุโมงค์ตน้ ไม้ลีลาวดี – ลาดวนผ้าทอ ร้านกาแฟบ้านไทลื้ อ - วัดภูเก็ต – โรงแรม

2

ถนนลอยฟ้ าดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ –
วัดมิง่ เมือง - วัดภูมินทร์ - ถนนคนเดินเมืองน่าน – โรงแรม

3

วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดศรีพนั ต้น – เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน –
ต้นน่านของฝาก - สนามบินน่าน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

อาหาร
เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม
PUA DE VIEW

-

BOUTIQUE HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า
NAN GREEN LAKE VIEW
HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า

-

-

2

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – น่าน – วัดพระธาตุแช่แห้ง – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ –
อุโมงค์ตน้ ไม้ลีลาวดี – ลาดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้ อ - วัดภูเก็ต – โรงแรม
(-/L/D)
06.00
08.10
09.30

กลางวัน
บ่าย

คณะเดินทางทุกท่านพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์
C พบเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวก ด้ านสัมภาระและบัตรโดยสาร
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร จังหวัดน่าน โดย สายการบินไทย
สมายล์ (THAI SMILE) เทีย่ วบินที่ WE 156
คณะเดินทางถึง สนามบินน่านนคร จ.น่าน ตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้ อย เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่
นั่ง
น าท่า นเดิ น ทางกราบสัก การะ วัดพระธาตุ แ ช่ แ ห้ง พระอารามหลวง พระธาตุคู่ บ้ า นคู่ เ มื องของชาวน่ า น
สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี ตามพงศาวดาเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมืองเจ้ านครน่าน โปรดเกล้ าให้ สร้ าง
ขึ้นเพื่อบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุท่ไี ด้ มาจากเมืองสุโขทัย (กระดูกข้ อมือข้ างซ้ าย) พ.ศ.1896 มาประดิษฐานไว้
ที่ดอยภูเพี ยงแช่ แห้ งและตามตานานกล่ าวว่ า พระพุทธเจ้ าได้ เสด็จมาประทับสรงนา้ ที่ริมฝั่งแม่นา้ น่ านทางทิศ
ตะวั น ออก ที่ บ้ า นห้ ว ยไค้ และเสวยผลสมอแห้ ง ซึ่ ง พระยามลราชน ามาถวาย แต่ ผ ลสมอนั้ น แห้ งมาก
พระพุทธเจ้ าจึงทรงนาผลสมอนั้นไปแช่นา้ ก่อนเสวยและทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่น่ีจะมีผ้ ูนาพระบรมสารีริกธาตุ
มาประดิษฐาน จึ งเรี ยกพระสถู ปที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุแห่ งนี้ว่า พระธาตุแช่ แห้ ง องค์พระธาตุมี
ความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้ างด้ านละ 22.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็ น
โบราณสถานที่งดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของล้ านนา และที่สาคัญ พระธาตุแช่แห้ ง เป็ นพระธาตุประจาปี เถาะอีกด้ วย
นาท่านเดิน เข้ าชม พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน ตั้งอยู่ในบริ เวณคุ้มของอดีตเจ้ าผู้ครองนครน่ าน มีพ้ ื นที่
ทั้งสิ้น 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา อาคารพิ พิธภัณฑ์เดิมเป็ นหอคาที่พระเจ้ าสุริยพงษ์ผริ ตเดชฯ พระเจ้ าน่าน
ทรงสร้ างขึ้นเป็ นที่ประทับ เมื่อปี พ.ศ. 2446 เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น แบบตรีมุขหรือรูปตัวที เป็ นอาคาร
แบบยุโรปซึ่งเข้ ามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้ องถิ่นเมืองน่าน ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับ
ศิลปะ โบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็ นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง
ๆ สิ่งสาคัญที่สดุ คือ "งาช้ างดา" วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน สมบัติของเจ้ าผู้ครองนครเมืองน่านรักษาสืบต่อกัน
มาหลายชั่วคน เป็ นงาปลี งาช้ างข้ างซ้ าย มีสีน้าตาลเข้ มไปทางดา ยาว 94 เซนติเมตร ได้ มาในสมัยพระยา
การเมืองเจ้ าผู้ครองนครน่านองค์ท่ี 5
นาท่านอิสระถ่ายภาพ ณ อุโมงค์ตน้ ไม้ลีลาวดี หรือซุ้มลีลาวดี ที่อยู่บริเวณด้ านหน้ าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่
ขึ้นเป็ นแถวเรียงรายอยู่ 2 ข้ างทางเดิน แผ่ขยายกิ่งก้ านโค้ งเข้ าหากัน ดูคล้ ายอุโมงค์ต้นไม้ เหมาะอย่างยิ่งที่จะ
มาพักผ่อนหย่อนใจและเดินเล่นชมบรรยายากาศที่ร่มรื่น พลาดไม่ได้ ท่จี ะเก็บภาพสวยๆ เป็ นที่ระลึก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
จากนั้ น นาท่านไปช้ อปปิ้ ง ร้านลาดวนผ้าทอ อ.ปั ว ร้ านขายของที่ระลึ ก และผ้ า ทอไทลื้ อ ผ้ าทอน้าไหล ลาย
โบราณ ชื่อดังแห่งปัว อาเภอปัวถือว่าเป็ นอาเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและ วัฒนธรรม
เป็ นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้ าน ได้ แก่ผ้าทอไทลื้อ นับว่าเป็ นเอกลักษณ์อย่าง
หนึ่งของอาเภอนี้ ผ้ าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้ วก็มีการจาหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์
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เย็น

พื้นที่ด้านหลังร้ านลาดวนผ้ าทอ ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ ร้านกาแฟบ้านไทลื้ อ บรรยากาศสุดฟิ นริมทุ่งนาเขียวขจี กว้ าง
ใหญ่สุดลูกหูลูกตา ร้ านตกแต่งตามสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้ านนา สัมผัสบรรยากาศชิลนั่งชมวิวนาข้ าว
มองภูเขา จิบกาแฟ ในสไตล์พ้ ืนบ้ านที่ให้ ความรู้สกึ แตกต่างไปจากร้ านกาแฟเดิมที่เราเคยเจอ
นาท่านชม วัดภูเก็ต ชมอุโบสถทรงล้ านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และภาพพุทธประวัติได้ อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ ลานชมวิวหน้ า
อุโบสถ ท่านจะได้ เห็นทุง่ นาเป็ นภาพมุมกว้ าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็ นฉากหลัง
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ณ PUA DE VIEW BOUTIQUE HOTEL หรือทีพ่ กั ระดับเทียบเท่า

วันที่สอง ถนนลอยฟ้ าดอยภูคา - จุดชมวิว 1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ - วัดมิง่ เมือง - วัดภูมินทร์ –
ถนนคนเดินเมืองน่าน – โรงแรม
(B/L/D)
เช้า

กลางวัน
บ่าย

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่เส้ นทางแห่งความสุข ถนนลอยฟ้ าดอยภูคา เส้ นทางที่เต็มไปด้ วยธรรมชาติสีเขียว ถนนหุบเขาที่สวย
ที่สุดในประเทศไทย หรือทางหลวงหมายเลข 1256 ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอปั ว จังหวัดน่าน ไต่ระดับความสูงจาก
พื้นที่ราบด้ านล่างขึ้นสู่ยอดเขาที่สลับซับซ้ อน ชมวิวทิวทัศน์สองข้ างทาง ทั้งทุ่งหญ้ า นาข้ าว ต้ นไม้ ใหญ่ และสาย
หมอกที่สดุ แสนจะโรแมนติก
นาท่านดื่มด่ากับบรรยากาศทิวเขา ณ จุดชมวิว 1715 ดอยภูคา แนวทิวเขาดอยภูคาทั้งหมดเป็ นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาหลวงพระบางฝั่งตะวันตก ซึ่งเกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนปั วในอดีต ทาให้
ยอดเขาที่น่ีมีลักษณะเป็ นหินปูนปนทราย ยอดเขาทรงแหลมแบบพีระมิด ด้ วยเหตุน้ ีทวิ เขาดอยภูคาจึงมีความ
สวยงามแปลกตา และสามารถดึงดูดนักเดินทางที่หลงใหลในภูเขาได้ ไม่น้อย
นาท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ บ่ อเกลือโบราณ 800 ปี เป็ น
แหล่ ง เกลื อ ภูเขาแห่ งเดีย วในโลก เดิม เรี ยกว่ า "เมือ งบ่ อ "
เพราะในอดีตเมืองนี้มีบ่อเกลือสินเธาว์ มากถึง 7 บ่อ คือ บ่อ
หลวง บ่อหยวก บ่อเวร บ่อน่าน บ่อกิน บ่อแคะ และบ่อเจ้ า
แต่ปัจจุ บันเหลือเพี ยง 2 บ่ อเท่านั้น เรี ยกว่ าบ่ อเกลือเหนือ
และบ่อเกลือใต้ ทั้งสองบ่อชาวบ้ านยังใช้ วิธีการต้ มเกลือแบบ
โบราณในโรงเกลือที่ปิดมิดชิด และสัมผัสเป็ นวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและอัธยาศัยอันดี ของชาวบ้ านที่ใครเห็นเป็ น
ต้ องประทับใจ มาถึงบ่อเกลือแล้ วอย่าลืมซื้อเกลือสินเธาว์สขี าว ผสมไอโอดีนกลับไปเป็ นของฝาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่านชมความอลังการของ วัดมิง่ เมือง คือ เดิมเป็ นวัดร้ าง มีเสาหลักเมืองที่เป็ นท่อนซุงขนาดใหญ่ สองคน
โอบ พบที่ซากวิหารในราวปี 2400 เจ้ าอนันตวรฤทธิเดช เจ้ าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ตั้งชื่อว่า วัดมิ่ง
เมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมาปี 2527 เจ้ าอาวาสวัดมิ่งเมืองทาการรื้อถอนอุโบสถหลัง
เดิมทั้งหลัง เนื่องจากชารุดทรุดโทรมมาก โดยออกแบบให้ เป็ นอุโบสถแบบล้ านนาร่ วมสมัย การก่อสร้ างตัว
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อาคารเป็ นฝื มือของช่างพื้นบ้ านเมืองน่าน งานลวดลายปูนปั้นเป็ นฝี มือช่างจากตระกูลช่างเชียงแสน โดยมีนาย
เสาร์แก้ ว เลาดี เป็ นช่างใหญ่ท่ที าการปั้นและออกแบบลวดลายปูนปั้นทั้งหมด มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก
ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็ นเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของเมืองน่าน เริ่มตั้งแต่สมัย
พญาภูคาเจ้ า เมือ งน่ า นองค์ป ฐมตั้งอยู่ เมือง ณ เมืองย่ า ง (ปั จจุ บั น อยู่ ในเขตอาเภอปั ว) มาจนถึงสมัยเจ้ า
มหาพรหมสุรธาดา เจ้ าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ าย แสดงให้ เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝี มือช่างท้ องถิ่นยุค
ปั จจุ บัน และในบริ เวณวัดยังเป็ นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุข ด้ านหน้ าพระอุโบสถ เสา
หลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้ วยไม้ แกะลวดลาย ลงรักปิ ดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็ นรูปพรหม
พักตร์มีช่ ือ เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา
จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู่ วัด ภู มิ น ทร์ โบสถ์ แ ละ
วิหารสร้ างเป็ นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ ท้งั 4 ทิศ
แกะสลักลวดลาย โดยช่ างฝี มือล้ านนาสวยงามมาก
นอกจากนี้ฝาผนัง แสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของ
ยุ คสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมือ งน่ าน วั ด
ภูมินทร์สร้ างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระ
เจ้ า เจตบุ ตรพรหมมิน ทร์ เจ้ าผู้ ครองเมืองน่ า น ได้
สร้ างขึ้นหลังจากที่ครองนครน่ านได้ 6 ปี มีปรากฏในคัมภีร์เมืองเหนือว่าเดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" ซึ่งเป็ นชื่อ
ของเจ้ าเจตบุตรพรหมมินทร์ผ้ ูสร้ างวัด แต่ตอนหลังชื่อวัดได้ เพี้ยนไปจากเดิมเป็ นวัดภูมินทร์ พลาดไม่ได้ กับ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ อายุกว่า 140 ปี กับตานานกระซิบรักบันลือโลกของเมืองน่าน เป็ นผลงานของ
หนานบัวผัน จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งได้ รับการยอมรั บว่ าเป็ นผลงานที่ประณีตและสมบูรณ์ท่สี ุด เป็ น
ภาพที่ โ ดดเด่ น ประจ าวั ด ภู มิ น ทร์ โดยเป็ นภาพชายหญิ ง คู่ ห นึ่ ง ก าลั ง กระซิ บ สนทนา มี ช่ื อ ว่ า ปู่ ม่ า นย่ า
ม่าน กลายเป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองน่านที่ปรากฏอยู่ในสินค้ าจานวนมาก อาทิ เสื้อยืด, โปสการ์ด หรือ
แม้ แต่ข้าวของแต่งบ้ าน
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินเมืองน่าน ของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ณ NAN GREEN LAKE VIEW HOTEL หรือทีพ่ กั ระดับเทียบเท่า
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วันที่สาม วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดศรีพนั ต้น – เฮือนฮังต่อ – ต้นน่านของฝาก - สนามบินน่าน – กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า

กลางวัน
บ่าย

16.15
17.25

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางนมัสการพระองค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองน่ าน ณ
วัดพระธาตุเขาน้อย เป็ นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุต้ังอยู่บน
ยอดดอยเขาน้ อย สร้ างในสมัยเจ้ าปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030
องค์พระธาตุเป็ นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็ นศิลปะพม่า
ผสมล้ านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุ ท ธเจ้ า ได้ รั บ การบู ร ณะปฏิสังขรณ์ ครั้ งใหญ่ ใ น
สมั ย พระเจ้ า สุริ ย พงศ์ ผ ริ ต เดชฯ ระหว่ า งปี พ.ศ. 24492454 โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้ างในสมัยนี้เช่นกันวัดพระธาตุเขาน้ อย เป็ นปูชนียสถานที่สาคัญ และเก่าแก่
อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ ง ตั้งอยู่บนดอยเบาน้ อย สูงจาก
ระดับนา้ ทะเล ประมาณ 240 ม. หน้ าวัดมีทางขึ้นเป็ นบันไดนาค 303 ขั้น บริเวณลานด้ านบนประดิษฐานพระ
พุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระ
เกศาทาจากทองคาหนัก 27 บาท ด้ านหลังเป็ นวิวเมืองน่านทั้งเมือง
นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีพนั ต้น อีก 1 วันสาคัญของและที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่านมาอย่างยาวนาน ปัจจุบัน
มีลักษณะที่โดดเด่นอยู่ท่วี ิหารอันงดงามที่มีสีทองอร่ าม และยังมีพญานาค 7 เศียรเป็ นศิลปะของชาวน่านแท้ ๆ
ที่ประดับไว้ ริม 2 ข้ างราวบันไดของวิหารนั้นเอง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ร้ านกาแฟที่ตกแต่งสไตล์สวนหลังบ้ านที่ร่มรื่นเหมาะสาหรับ
นั่งจิบกาแฟหรือเครื่องดื่มพร้ อมกับนั่งชมนกชมไม้ สบายๆ นอกจากจะร่มรื่นแล้ วร้ านกาแฟแห่งนี้ยังมีกาแฟให้
เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็ นกาแฟคั่วอ่อน คั่วเข้ ม หรืออาราบิก้า ก็มีรับรอบว่าถูกใจชาวกาแฟเลิฟเวอร์ แน่นอน
หรือจะเป็ นเครื่องดื่มและเบเกอร์ร่ีต่างๆ ก็รสชาติดีไม่แพ้ กนั
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่า นสู่ ต้นน่านของฝาก ร้ า นจาหน่ ายสินค้ า และของฝาก ที่ร วบรวมและคั ดสรรจากผู้ ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนที่ดีท่สี ุดของ จ.น่าน มาไว้ อย่างครบถ้ วน ไม่ว่าจะเป็ นของกิน ของใช้ ของตกแต่ง ตลอดจนงาน
ฝี มือที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ จ.น่าน ให้ ทา่ นได้ นากลับมาฝากคนที่ทา่ นรัก
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน จังหวัดน่าน
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่
WE159
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
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ค่าบริการสุดพิเศษ!
วันเดินทาง

ราคาผูเ้ ดินทาง 6-8 ท่าน
พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
(1 รถตู)้

พักเดีย่ วเพิม่

2-4, 23-25
เมษายน 2564
1-3, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30
พฤษภาคม 2564
11-13, 18-20, 25-27
มิถุนายน 2564

11,990.-

3,990.-

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครือ่ งบินไป - กลับ กรุงเทพฯ – น่าน (นา้ หนักกระเป๋ าโหลดใต้ เครื่อง 20 กิโลกรัม/ท่าน)
2. ค่ารถตู้ หรือ รถบัส ปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าอาหาร / เครื่องดื่ม / อาหารว่าง ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทุกแห่ง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ผ้ ูเดินทางสั่งรับประทานเอง, มินิบาร์ในห้ องพัก ฯลฯ
2. ค่าใช้ จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สาหรับชาวต่างชาติ
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจา ท่านละ 6,000 บาท ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. ระหว่างการเดินทาง ถ้ าท่าน ไม่ร่วมการเดินทางพร้อมหมู่คณะ ถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ในส่วนนั้นๆ ไม่สามารถ
เรียกร้ องสิทธิ์ใดๆ กับทางบริษัทได้
เงือ่ นไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ท้งั หมด (ยกเว้ นเงินมัดจา)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-29 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้ จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคา
ทัวร์ในทุกกรณี
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3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้ง ต้องมีผเู ้ ดินทาง จานวนตั้งแต่ 6 ท่านขึ้ นไป
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อให้ เป็ นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ และเวลา ทั้งนี้
จะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

