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จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ไม่ซ  าแบบใครเดินทางเดือนธันวาคม-พฤษภาคม2565 
                      น าคณะเยอืนดินแดนแห่งล้านนาตะวันออก จังหวัดน่าน ที่สวยงามธรรมชาติ   

   โปรแกรมนี จัดแบบ คัดสถานที่ท่องเที่ยวแบบ UNSEEN เน้นสัมผัสธรรมชาติ 
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศความเป็นธรรมชาติของอ าเภอปัวที่มีชือ่เสียงจ.น่าน 
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศความเป็นธรรมชาติของบ่อเกลือที่มีชือ่เสียงจ.น่าน 
   น าคณะสัมผัสบรรยากาศความเป็นธรรมชาติของ สะปัน ที่มีชือ่เสียงจ.น่าน 
   น าคณะเที่ยวชมความสวยงาม ซุ้มลีลาวดี หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน     
 น าคณะสักการะ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุอันศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จ.น่าน    
   น าคณะเที่ยวชมความสวยงามอันทรงคุณค่า จิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนี รอให้ท่านมาสัมผัส   

***หัวหน้าทัวร์มืออาชีพช านาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ท ระดับมาตรฐาน 3คืน 
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เทศกาลปีใหม่  30ธ.ค.-02ม.ค. /31ธ.ค.-03ม.ค. /01-04ม.ค. 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)            สนามบินดอนเมอืง-จ.นา่น-อ าเภอนานอ้ย-จดุชมววิผาชู ้
        ดอยเสมอดาว-เสาหนินานอ้ย-พระธาตบุอ่แกว้-วดัพระธาตุเขานอ้ย-จุดชมววิอาทติยอ์สัดง 
06.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศชั้น 2 เคาทเ์ตอร์สายการบินนกแอร์  
08.30 น. น าคณะออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินนกแอร์  nok air   เท่ียวบินท่ี dd172 

 *หากกรณีท่านส ารองท่ีนัง่ล่าชา้ หรือไฟลท์เตม็ หรือมีท่ีนัง่ไม่พอ เราจะออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินใกลเ้คียงแทน 
09.45น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.น่าน น าคณะออกเดินทางสู่ อ าเภอนาน้อย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยู่

ด้านทิศใต้ของเมืองน่าน มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญหลายแห่งของ
จงัหวดัน่าน เช่น เสาดินนาน้อย ดอยเสมอดาว อุทยาน แห่งชาติศรี
น่าน และอุทยานแห่งชาติขุนสถาน ท่ีพร้อมให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มา
สัมผสัความเย็นและชมความสวยงามของทะเลหมอก ในช่วงฤดู
หนาวของทุกปี น าท่านออกเดินทางไปอ าเภอนานอ้ย เร่ิมตน้การเท่ียว 
ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นท่ีครอบคลุมตามแนวสองฟากฝ่ังล า
น ้าน่าน จนส้ินสุดท่ีอ่างเก็บน ้าเข่ือนสิริกิต์ิ มีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีเทือกเขาท่ีส าคญัคือ ดอยแปรเมือง ดอยขนุห้วย
ฮึก ดอยขนุหว้ยหญา้ไทร และดอยหลวง ซ่ึงเทือกเขาเหล่าน้ี เป็นตน้น ้าของแม่น ้าทั้งส้ิน  

เท่ียง    บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร เป็นร้านอาหารไทยพื้นบา้นในอ าเภอนาน้อย ณ ร้าน เฮือนฝ้าย แม่จ  าปี
หลงัจากรับประทานเสร็จ ทุกท่านสามารถซ้ือของท่ีระลึก ผา้ทอ และสินคา้โอทอปไปฝากคนท่ีบา้นไดด้ว้ย  

บ่าย น าท่านแวะชมวิวภายในอุทยานแห่งชาติศรีน่านท่ี จุดชมวิวผาชู้ จากจุดชมวิวจะ
มองเห็นล าน ้ าน่านทอดตวัคดเค้ียวอยูท่ี่ ปลายผืนป่า และเป็นท่ีตั้งของเสาธงชาติไทยท่ีมีสาย
ยาวท่ีสุดในประเทศอีกดว้ย ตามต านานท่ีเล่ากนัมาเก่ียวกบัผาชูก้ล่าววา่ เจา้เอ้ืองผึ้งซ่ึงเป็นคู่รัก
กบัเจา้จนัทน์ผา จ าใจตอ้งแต่งงานกบัเจา้จ๋วง เจา้เอ้ืองผึ้งเสียใจท่ีไม่ไดแ้ต่งงานกบัคนท่ี ตวัเอง
รัก จึงตดัสินใจฆ่าตวัตายดว้ยการกระโดดจากหนา้ผา เจา้จนัทน์ผาตามมาพบวา่เจา้เอ้ืองผึ้งได้
กระโดดหนา้ผาไป  แลว้ จึงกระโดดหน้าผาฆ่าตวัตายตามคนรักตกไปอยูใ่กลก้นั และเจา้จ๋วง

ได้เห็นหญิงท่ีตนรักกระโดดหน้าผาไป จึงรู้สึก เสียใจและตดัสินใจกระโดดหน้าผาตามลงไปด้วยแต่กระเด็นห่าง
ออกไป ดว้ยความรักแทร้ะหวา่งเจา้เอ้ืองผึ้งและเจา้จนัทน์ผา ในชาติต่อมาเจา้เอ้ืองผึ้งจึงเกิดเป็นดอกกลว้ยไมเ้กาะอยูใ่ต้
ตน้จนัทน์ผา และเจา้จ๋วงก็เกิดเป็นตน้สน ณ จุดท่ีตกไป  จ๋วง เป็นภาษาเหนือแปลว่าตน้สน เอ้ืองผึ้ง แปลว่ากลว้ยไม ้
หน้าผาแห่งน้ีจึงได้ช่ือว่า ผาชู้ นับแต่นั้นเป็นต้นมา น าท่านไปจุดชมวิวอีกท่ี คือ จุดชมวิวดอยเสมอดาว เป็นจุดชม
ทิวทศัน์บนยอดหน้าผาสูง สามารถมองเห็นทิวทศัน์  ได้ 360 องศา มีพื้นท่ีเป็นลานกวา้งตามสันเขา เหมาะส าหรับ
พกัผอ่นและดูดาวในยามค ่าคืน รวมทั้งชมทะเลหมอกและชมพระอาทิตยข้ึ์น ดอยเสมอดาวอาจดูเหมือนไม่มี อะไร แต่
ท่ีน่ีก็มีมุมถ่ายรูปไม่เหมือนใครอยา่ง ภาพท่ียืนเหนือขุนเขา หรือจะโดดเหนือขุนเขาแบบ ชิคๆก็ได ้ซ่ึงทุกท่านสามารถ
ถ่ายรูปแบบน้ีไดบ้ริเวณลานดูดาว  
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น าท่านออกเดินทางไปยงั เสาดินนานอ้ย ท่ีแห่งน้ีมีลกัษณะแปลกตา มีเสาดินขนาด
ใหญ่ยกตวัสูงข้ึนมาจากพื้นดินคล้าย “แพะเมือง ผี” จงัหวดัแพร่ จากหลกัฐานทาง
ธรณีวิทยา พบวา่เสาดินนานอ้ยเกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกในยุคเทอร์เชียรี
ตอนปลาย ประกอบกบัการกดัเซาะของน ้ าและลมตามธรรมชาติ เคยเป็นกน้ทะเลมา
ก่อน จากหลกัฐานการคน้พบก าไลหินและขวานโบราณท่ีน่ี ซ่ึงปัจจุบนัเก็บรักษาอยู่

ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน แสดงใหเ้ห็นวา่ บริเวณน้ีอาจเคยเป็นแหล่งอาศยัของมนุษยย์คุหินเก่า ในบริเวณใกลก้นั
จะพบกบั คอกเสือ มีลกัษณะป็นแอ่งลึก ในสมยัก่อนมีเร่ืองเล่าว่า บริเวณน้ีมีเสืออาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก และจะมา
ขโมยเอาววั ควาย และหมูของชาวบา้นท่ีเล้ียงไวกิ้นเป็นอาหาร ชาวบา้นจึงรวมตวักนัไล่ตอ้นเสือให้ตกลงไปในบ่อดิน
ดงักล่าว แลว้ใชก้อ้นหินและไมแ้หลมขวา้งและท่ิมแทงเสือจนตาย บริเวณน้ีจึงถูกเรียกวา่คอกเสือ สถานท่ีทั้ง 2 แห่งน้ี
ถือเป็นความมหัศจรรยท่ี์สร้างสรรคข้ึ์นมาโดยธรรมชาติ   เดินกลบัเขา้
สู่ตวัเมืองน่านน าท่านเท่ียวชม วดัพระธาตุเขาน้อย พร้อมชมวิวพระ
อาทิตยต์กดิน วดัแห่งน้ีตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย สร้างในสมยัเจา้ปู่
แข็ง เม่ือปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ จากวดัพระ
ธาตุเขานอ้ยสามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรอบของตวัเมืองน่าน ปัจจุบนั
บริเวณลานชมทิวทศัน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนนัทบุรีศรีน่าน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บน
ฐานดอกบวัสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนกั 27 บาท พร้อมชมพระอาทิตยอ์ศัดงอนัสวยงามจากยอดเขา 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / พกัท่ี :   nan nakara hotel /หรือใกล้เคียง 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)       นา่น-ปวั-วัดหนองบวั-วดัศรวีงคล-ทุง่นาเขยีวขจี-วดัภเูกต็ 
                       ฮกันาไทลือ้&ฮกันาคาเฟ่-ผา้ทอมอืนา่น-วดัเบง็สกดั-ไหวพ้ระบรมสารรีกิธาต ุ
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ อ าเภอปัว ตั้งอยูใ่นจงัหวดัน่าน เมืองเล็กๆ ท่ีเงียบ
สงบ เหมาะกับวิถีชีวิตอนัเรียบง่าย และเป็นดินแดนแห่งท้องทุ่งนา 
ท่ามกลางหุบเขาสีเขียวขจี มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก อากาศดี 
วิว สวย อ าเภอปัวจะเป็นอีกสถานท่ีแห่งหน่ึงในเมืองไทยท่ีใครมาแลว้ 
จะต้องตกหลุมรักท่ีน่ีแน่นอน ระหว่างทางพาท่านชมผลงานทาง
สถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ช้ินเอกของเมืองน่าน ณ วดัหนองบวั เป็นวดัท่ีเก่าแก่ประจ าหมู่บ้านหนองบวั  ส่ิงท่ี

น่าสนใจในวดัหนองบวัภาพ คือจิตรกรรมฝาผนัง ท่ีได้สะทอ้นให้เห็น
สภาพความเป็นอยู่ของผูค้น ในสมยั นั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการ
แต่งกายของผูห้ญิงท่ีนุ่งผา้ซ่ินลายน ้ าไหลหรือผา้ซ่ินตีนจกท่ีสวยงาม 
นับว่ามี คุณค่าทางศิลปะและ ความสมบูรณ์ของภาพใกล้เคียงกบัภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัของวดัภูมินทร์ในเมืองน่านเช่ือ กนัวา่ ภาพเขียนฝาผนงั
ใน วดัหนองบัวแห่งน้ี เขียนข้ึนด้วยช่างสกุลเมืองน่านผูเ้ดียวกันกับ 

ผูเ้ขียนภาพฝาผนงั ในวดัภูมินทร์ น าท่านเดินทางไปชมวดังามและพิพิธภณัฑข์องเก่าท่ีน่าสนใจ ท่ี วดัศรีมงคล หรือ  
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วดับา้นก๋ง ท่ีบา้นก๋ง ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ พ.ศ.

2395 และมี หลวงปู่ครูบาก๋ง หรือพระครูมงคลรังสี 
เป็นพระสงฆท่ี์ชาวบา้นในแถบน้ีต่างให้ความเคารพ
นับถือ ด้านหลังวดัมีลานชมวิว ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ี
งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภู
คาเรียงรายสลบัซับซ้อน บริเวณนาขา้วมีท่ีพกัและ
ร้านกาแฟฮกันน่าน มีสะพานไม้ไผ่เช่ือมจากตวัวดั

สามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ ภายในวดัมีส่ิงท่ีน่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดย
เลียนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทล้ือ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัภูมินทร์และวดั
หนองบวัของจงัหวดัน่าน  รวมถึงพิพิธภณัฑม์งคลธรรมรังสี ซ่ึงรวมรวมของโบราณต่างๆใหไ้ดช้ม 
ณ หนา้วดัภูเก็ต เราจะชวนท่านแวะชิมกาแฟเมืองน่านหอมๆ รสชาติดี และเป็นออแกนิค พร้อมพกัผอ่นหยอ่นใจตาม
อธัยาศยัใน ร้านฮกันาไทล้ือ & ฮกันาคาเฟ่ และล าดวนผา้ทอ ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนา บรรยากาศเหมือนอยู่ในหมู่บา้น
เล็กๆ ท่ีมีกระท่อมน้อยอยูห่ลายหลงั ให้บรรยากาศความสดช่ืน
ของธรรมชาติและความเรียบง่ายตามสไตล์ของชาวไทล้ือ มุม
ถ่ายรูปสวยๆ ก็มีเยอะ ลงไปถ่ายรูปตามทอ้งนาได ้มีสะพานไม้
ไผท่ี่แขวนผา้ทอสีสันสดใ  ส ซ่ึงเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิต ไม่วา่ใคร
ก็มาถ่ายรูปลงโชเช่ียล บริเวณดา้นหน้ามีให้บริการเช่าชุดไทล้ือ
พร้อมใส่ถ่ายรูปเล่นตามมุมต่างๆ และเช็คอิน นอกจากน้ีท่านยงั
สามารถแวะร้านล าดวนผา้ทอ เพื่อซ้ือผา้ทอฝีมือของชาวไทล้ือ โดยเฉพาะผา้ทอลายน ้ าไหลไทล้ือ ลายโบราณ ช่ือดงั
แห่งปัว หรือสินคา้ของฝากจากเมืองน่าน ส าหรับคนท่ีชอบผา้ไทย เราขอแนะน าเลยวา่ตอ้งหา้มพลาด 

เท่ียง    บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารบา้นเห็ดหัวน ้ าฟาร์มเห็ดท่ีผลิตเช้ือเห็ดท่ีใหญ่ทนัสมยัและครบวงจร และ
เป็นฟาร์มเห็ดช่ือดงัในอ าเภอปัวท่ีมีร้านอาหารเปิดให้บริการ อร่อยกบัสารพดัเมนูท่ีท ามาจากเห็ด และท่ีส าคญัท่ีร้านน้ี 
ไม่มีการใส่ชูรส ไดท้ั้งความอร่อยและสุขภาพดีอีกดว้ย เม่ือมาท่ีบา้นเห็ดหวัน ้ าแลว้ เมนูท่ีทุกท่านจะพลาดไม่ได ้คือ พิซ
ซ่าเห็ด เมนูยอดฮิตอนัดบัหน่ึงของท่ีน่ี พิซซ่าแป้งบางกรอบ โรยหน้าดว้ยเห็ดนานาชนิด พร้อมด้วยชีส ท าเสร็จใหม่
ร้อนๆ หอมยัว่น ้า ลายชวนใหท้อ้งร้อง 

บ่าย น าท่านไปไหวพ้ระท่ี วดัภูเก็ต เพื่อเป็นสิริมงคลช่ือเหมือนจงัหวดัอยูท่าง
ภาคใต ้แต่ท าไมมีช่ือเป็นวดัอยู่ทางเหนือท่ีมาของช่ือวดัแห่งน้ี มาจาก 
ตวัวดัตั้งอยู่บนเนินเขา ซ่ึงทางภาคเหนือ เรียกว่า ภู ส่วน ค าว่า เก็” มา
จากวดัตั้งอยู่ในพื้นท่ีบา้นเก็ต ดงันั้นจึงไดช่ื้อว่า วดัภูเก็ต ตามลกัษณะ  
ท่ีตั้งของวดั และวดัแห่งน้ีมีลานชมวิวทิวทศัน์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม มองเห็นวิวมุมสูงของทุ่งนาสีเขียวท่ีกวา้งและ

ไกล  เหมาะแก่การเป็นฉากหลงัรูปถ่ายเซลฟ่ีของทุกท่าน ท่ีตอ้งการเก็บภาพความประทบัใจเป็น
อยา่งดี ภายในวดัยงัมีอุโบสถทรงลา้นนาประยกุต ์มีจิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ และเป็นท่ีประดิษฐาน 
หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา ท่ีเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ผินพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก 
น าท่านออกเดินทางไปยงั วดัพระธาตุเบ็งสกดั ตั้งอยู่บนเนินสูง ท่ีมองเห็นหมู่บา้นเบ้ืองล่างโอบ
ลอ้มดว้ยผนืป่า หากมาในช่วงฤดูฝน จะพบความงามของผนืนาเขียวขจีเตม็พื้นท่ี  
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 มีโบราณสถานท่ีส าคญัคือ องค์พระเจดีย์ เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปัวเคารพและ
ศรัทธาอยา่งมาก ตั้งอยูข่า้งๆ กบัวหิารทรงตะคุ่มแบบศิลปะพื้นบา้นไทล้ือ  

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / พกัท่ี :   sang thong resort /หรือใกล้เคียง 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3)   วดัรอ้งแง-อุทยานแหง่ชาตดิอยภคูา-ถนนลอยฟา้1256-จุดชมววิ 
                                   สะปนั-น้ าตกสะปนั-บอ่เกลอื-แหลง่เกลอืสนิเธาวแ์หง่เดยีวในไทย 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านไปไหวพ้ระท่ี วดัร้องแง เป็นวดัโบราณของอ าเภอปัว  มีวิหารเก่าแก่โดดเด่นและงดงามด้วยวิหารศิลปะไทย
ล้ือ  โดยได้ข้ึนทะเบียนเป็นวดัเก่าแก่ของเมืองน่าน  วดัร้องแง
ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวลัอาคาร
อนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทปูชนียสถานและวดั
วาอาราม โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ์ และ

ไดรั้บรางวลั อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย คร้ังท่ี 7 ประเภทแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมดีเด่น  ลกัษณะของวิหารหน้า
บนัเป็นลายพนัพฤกษา วิหาร มีหลงัคาคลุมต ่า ในวิหารมีพระประธานปางมารวิชยั ผนงัหลงัองคพ์ระ
มีจิตรกรรมเร่ืองพุทธประวติัและมีราชชาดก ฝีมือของช่าง พื้นถ่ิน บนเสาวหิารมีลวดลายสีทองบนพื้น
สีแดง หรือ ลายค า ท่ีไม่ซ ้ ากนั เช่น ลายกรวยเชิง ลายพรรณพฤกษา ลายดอกไม ้เป็นตน้ นอกจากน้ีไม่
ควรพลาดชมธรรมาสน์ทรงโบราณแบบดั้ งเดิมของล้านนาท่ีหาชมได้ยาก ออกเดินทางต่อไปยงั
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหวา่งทางก่อนถึงจุดหมาย เรา

จะพาท่านผ่านชมวิว ท่ี  ถนนลอยฟ้า 1256 สัมผสัธรรมชาติขา้งทางเต็มไป
ดว้ยตน้ไมสี้เขียว วิวท่ีมองเห็นภูเขาสลบัซับซ้อนยาวสุดลูกหูลูกตา น าท่าน

เดินทางต่อไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา สถานท่ี
แห่งน้ียงัมีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีทั้งพืชพรรณ
และสัตวป่์าความส าคญัต่อระบบนิเวศ และยอดเขาภูคาเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของจงัหวดัน่าน 
ดอยภูคานบัเป็นบา้นแห่ง  สุดทา้ยของตน้ชมพูภูคาพนัธ์ุไมหิ้มาลยั เป็นแหล่งก าเนิดสุดทา้ย
ของชมพูภูคา พบเพียงแห่ง  เดียวในโลก ซ่ึงเป็นไมห้ายากใกลสู้ญพนัธ์ุชนิดหน่ึง เคยพบคยมี
การส ารวจพบตามหุบเขาแถบมณฑลยนูนาน ทางตอนใตข้องประเทศ  จีนและทางเหนือของ

เวียดนาม ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี ชมพูภูคาจะผลิตบานตามปลายก่ิงเป็นช่อสีชมพู ท าให้ช่อดอกเป็นพุ่ม
สวยงามในระหวา่งทางแวะชมวิวทิวทศัน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาท่ี จุดชมวิว 
1715 เป็นจุดชมวิวสูงห่างจากระดบัน ้ าทะเล 1715 เมตร จึงเป็นท่ีมาของช่ือ เหมาะกบัการ
ชมทะเลหมอก (ช่วงฤดูฝน) หรือชมพระอาทิตยต์กแบบพาโนรามาสุดลูกหูลูกตา ประกอบ
กบัวิวของภูเขาท่ีสลบัซบัซอ้น วิวมุมกวา้งของธรรมชาติจากมุมสูง พร้อมสูดอากาศสดช่ืน 
สมควรแก่เวลา ออกเดินทางเขา้สู่อ.บ่อเกลือ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร ณ มีสะปัน ร้านอาหารบรรยากาศดี แบบเตน้ทก์ระโจมริมน ้า แห่งบา้นสะ
ปัน อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน สามารถชมววิสายน ้าหรือจะลงแช่น ้า ชมววิภูเขา และสายหมอก 
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บ่าย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัแลว้ น าท่านออกเดินทางต่อไป ชมน ้ าตกสุดสวย แห่งเดียวในหมู่บา้นแห่งน้ี  น ้าตก

สะปันเป็นน ้ าตกท่ีอยู่ในการดูแลของ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน 
ตั้ งอยู่ท่ีอ  าเภอบ่อเกลือ จังหวดัน่าน ตัวน ้ าตกสะปันเป็นน ้ าตก
ขนาดกลางท่ีมีน ้ าไหลตกตลอดทั้งปีมีอยูด่ว้ยกนั3ชั้นใหญ่ๆ แต่ละ
ชั้ น มีความสูงไม่มาก  ประมาณ  3-6 เมตร   ตั้ งอยู่ท่ ามกลาง
ธรรมชาติของจงัหวดัน่านสภาพป่าไมบ้ริเวณน ้ าตก มีความร่มร่ืน
ร่มเย็นสมบูรณ์สวยงาม ซ่ึงน ้ าตกชั้นสุดท้าย เป็นชั้นท่ีน ้ าตกจะ
ไหลลงมาดว้ยกนัสองสายก้อนหินบริเวณน ้ าตกเต็มไปด้วย มอสและตะไคร่น ้ าตามทางเดินตามตน้ไม ้มีความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติ น าท่านเดินทางต่อไป ชมแหล่งเกลือสินเธาวภู์เขาแห่งเดียวของประเทศไทย ซ่ึงมีอายเุก่าแก่กวา่ 
800 ปี  ท่ี บ่อเกลือโบราณ โดดเด่นเร่ืองการท าเกลือบนภูเขา เป็นเกลือสินเธาวท่ี์สามารถน าไปบริโภค และจ าหน่ายเพื่อ

สร้างรายไดใ้ห้กบัชาวบา้น ซ่ึงชาวบา้นในอ าเภอบ่อเกลือ ก็
ยงัมีวิธีการท าเกลือแบบดั้ งเดิมกนัอยู่  ให้ท่านได้ศึกษาดู
วถีิ ชีวิตของชาวบา้นบ่อเกลือ และสัมผสักบัความอศัจรรย์
ของบ่อน ้ าเกลือท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ท่ามกลางหุบ
เขา แห่งเดียวในโลก 

ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร / พกัท่ี :   BOR KLAU VIEW resort หรือรีสอร์ทอ่ืนๆ   
*หมายเหตุ ท่ีพกัในเขตบ่อเกลือ เป็นรีสอร์ทธรรมชาติขนาดเล็กไม่ใหญ่โตหรูหรา เหมือนในเมือง และหอ้งพกัมีจ านวนไม่มาก หาก
ท่ีพกัเตม็ เราขอเปล่ียนท่ีพกัเป็นท่ีรีสอร์ทขนาดเล็กท่ีสะปัน หรืออ.ปัวแทน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา ท่านควรจองทวัร์ล่วงหนา้นานๆ 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)  บอ่เหลอื-ตวัเมอืงนา่น-พระธาตแุชแ่หง้-วดัภมูนิทร-์บนิกลบักรงุเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหาร 
 น าท่านออกเดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองน่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที) น าท่าน
แวะด่ืมกาเฟ ณ เดอะวิว @ ก่ิวม่วง  ร้านกาแฟวิวดี ท่ีตั้ งอยู่ริมทางไหล่เขา บนเส้นทาง
ระหวา่ง อ.เมืองน่าน-สันติสุข-บ่อเกลือ ห่างจากเมืองน่านประมาณ 25 กม.  มีวิวทิวทศัน์
สวยงามมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี บวกกบั การตกแต่งร้านสไตล์ลา้นนาท่ีเขา้กบัธรรมชาติ 
ท าให้ เดอะววิ @ ก่ิวม่วง กลายเป็นร้านกาแฟส าหรับพกัระหวา่งทางท่ีหลายคนนิยมมานัง่

พกั จิบเคร่ืองด่ืม ชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธ์ิ เติม
ความสดช่ืนไดอ้ยา่งดีเยี่ยมน าท่านไหวพ้ระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อน
เดินทางกลบัท่ี วดัพระธาตุแช่แห้ง โบราณสถานอนัศกัด์ิสิทธ์ิอยูคู่่เมือง
น่าน มีอายมุากกวา่ 600 ปี และเป็นพระอารามหลวง องคพ์ระธาตุตั้งอยู่
บนเนินเขาเต้ีย มีสีทองเหลืองอร่ามทัว่ทั้งองค ์พระธาตุแช่แห้งเป็นพระ
ธาตุประจ าปีเกิดของคนท่ีเกิดปีเถาะ (ปีนกัษตัรกระต่าย)  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ห้องอาหาร เฮือนเจา้นาง ล้ิมรสชาติอาหารเหนือริมแม่น ้ าน่าน บรรยากาศดี ระหวา่ง
รออาหารมาเสิร์ฟก็ชมวิวริมแม่น ้ าน่านได ้มีเมนูให้เลือกอย่างหลากหลาย เมนูแนะน าของท่ีน่ี เม่ือมาแลว้ตอ้งลองคือ 
ตม้ย  าปลาคงั รสชาติแบบชาวเหนือแท้ๆ  เจา้  
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บ่าย น าท่านเท่ียวชม วดัภูมินทร์ เดิมช่ือ วดัพรหมมินทร์ เป็นวดัท่ีมีโบสถ์และวิหารสร้างเป็นหลงัเดียวกนัประตูไมท้ั้งส่ีทิศ 

มีการแกะสลักโดยช่างชาวล้านนา มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัแสดงเร่ืองราวตามพงศาวดาร
ของเมืองน่าน ตั้ งอยู่ใกล้ใกล้กับพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติน่าน  จากนั้ นข้ามมาท่ี  พิพิธภัณฑ์
แห่งชาติน่าน เดิมท่ีแห่งน้ีเป็นหอค าของเจ้าผู ้
ครองนครน่าน จัดแสดงโบราณวตัถุ  ศิลปะ 
และประวติัศาสตร์ของชาวเหนือ ดา้นหนา้พิพิธภณัฑ์จะมีซุ้มตน้ลีลาวดี ท่ีข้ึนเป็นแถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้โนม้
เอียงเขา้หากนักลายเป็นอุโมงค์ตน้ไมส้วยงาม เป็นอีกหน่ึงจุดเม่ือมาจงัหวดัน่าน ตอ้งมาถ่ายภาพลงโชเช่ียล พาท่าน
เดินทางไปยงั วดัพระธาตุชา้งค ้า เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว ้และมีเจดียช์า้งค ้า โดยรอบเจดียมี์รูปป้ันชา้ง
ปูนป้ันเพียงคร่ึงตวัประดับอยู่ ซ่ึงเป็นศิลปะสมยัสุโขทัย และมีพระ
วิหารหลวงวดัพระธาตุช้างค ้ า เป็นวิหารขนาด ใหญ่รูปทรงสร้างตาม
สถาปัตยกรรมทางภาคเหนือแบบลา้นนาไทย ดา้นหน้ามีสิงห์คู่ยืนตรง
เชิงบนัได เดินทางต่อไปยงั วดัศรีพนัตน้ เป็นวดัท่ีสร้างโดยพญาพนัตน้ 
เจา้ผูค้รองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคา ภายในวดัมีวิหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์
สีทองเหลืองอร่าม มีจิตรกรรมปูนป้ันท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบนัไดอยู ่ซ่ึงป้ันแต่งโดยช่าง ชาวน่าน
ช่ือ นายอนุรักษ ์สมศกัด์ิ หรือ "สล่ารง"  น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินน่าน 

19.10 น. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์  nok air   เท่ียวบินท่ี dd179 

20.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ใกลเ้คียงแทน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN NAN 4DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ 
และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency . จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
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UNSEEN นา่น4วนั3คนื (ไปเครือ่ง-กลบัเครือ่ง)  
*กรุณาส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สัปดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เนื่องจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักจะเต็มเกือบทุกสัปดาห์* 

วันออกเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ2ท่าน 

พักท่านเดียว 
1ห้อง จ่ายเพิ่ม 

คริสมาสต์ 24-27/ 25-28ธ.ค. 24,900 7,000 
หยุดปีใหม่ 30ธ.ค.-02ม.ค. 24,900 7,000 
หยุดปีใหม่ 31ธ.ค.-03ม.ค. 24,900 7,000 
หยุดปีใหม่ 01-04 ม.ค. 24,900 7,000 
เดือนมกราคม 
08-11ม.ค./15-18ม.ค. 
22-25ม.ค./29ม.ค.-01ก.พ. 

19,900 5,000 

เดือนกมุภาพนัธ์ 02-05ก.พ. 
05-08ก.พ./12-15ก.พ. 
19-22ก.พ./26ก.พ.-01มี.ค. 

19,900 5,000 

เดือนมนีาคม 
05-08มี.ค./12-15ม.ีค. 
19-23มี.ค./26-29ม.ีค. 

19,900 5,000 

เดือนเมษายน 02-05เม.ย. 
03-06เม.ย./06-09เม.ย. 19,900 5,000 

สงกรานต์ 09-12 เม.ย. 24,900 7,000 
สงกรานต์ 10-13 เม.ย. 24,900 7,000 
สงกรานต์ 11-14เม.ย. 24,900 7,000 
สงกรานต์ 12-15เม.ย. 24,900 7,000 
สงกรานต์ 13-16 เม.ย. 24,900 7,000 
สงกรานต์ 14-17 เม.ย. 24,900 7,000 
สงกรานต์ 15-18 เม.ย. 24,900 7,000 
16-19เม.ย./23-26เม.ย. 19,900 5,000 
แรงงาน 30เม.ย.-03พ.ค. 24,900 7,000 
พฤษภาคม 07-10/14-17พ.ค. 
21-24พ.ค./28-31พ.ค. 19,900 5,000 

***หากท่านส ารองล่าช้า ตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ันเต็ม ราคาตั๋วจะเพิ่มอีกท่านละ 1,000-4,000 บาท  
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว4-8ท่าน สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาท่ี 8ท่าน ** 
เมน ูและร้านอาหารเราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ  
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด16,000 (ช่วงปกติ)หรือช าระทั งหมด 
โดยช าระมัดจ าเป็นเงินสด 20,000 (ช่วงวันหยุด-สงกรานต์)หรือช าระทั งหมด  
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบค าถามได้เลยไม่ต้องรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด 
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อตัราค่าบริการนีร้วม  

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนินกแอร ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่รถน าเทีย่วดังระบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 400 บาท ค่าทปิคนขับ ตามการใหบ้รกิาร 

• คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง  

•  คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 16,000-20,000 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ

จลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืพาหนะ

อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง

ของบรษัิท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่านเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ ท่านจงึสามารส ารอง

ยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผอ่น ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณ์เฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชนข์องหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนือ่งจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

เง่ือนไขการยกเลิก 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การันต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุป๊ทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 

 

 UNSEEN NAN 4DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ 
และสถานการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะนั้น เพ่ือความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency . จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   

 


