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กระซิบรัก..เสมอดาว น่านไง 3 วัน 2 คืน 
เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์..แบบกินดี..อยู่ดี..มีมคัคุเทศกดู์แล  

พัก.. ศศิดารา รีสอร์ท 2 คืน 

 
05.20 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยสไมล์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีจาก Consortium 

Trip คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระ 
07.20 น. เหินฟ้าสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทยสไมล์ เท่ียวบินท่ี WE 4310 บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
08.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินน่าน รถตู้ปรับอากาศรอรับคณะ จังหวัดน่าน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

09.00 น. ท่านชมความงามของ วัดภูมินทร์ เป็นวดัหลวงตัง้อยู่ในเมืองน่าน ความพิเศษของวดันีค้ือเป็นวัดแห่งเดียว
ในประเทศไทยท่ีสร้างทรงจตัรุมขุ ภายในวดัประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และมีจิตรกรรมฝาผนัง   ช่ือ
ดงัคือ ภาพจิตรกรรมปู่ ม่านย่าม่าน หรือกระซิบรัก ผลงานของหนานบวัผนั ไปวดัภูมินทร์แล้วต้องไม่พลาด
ถ่ายรูปท่ากระซิบรัก นอกจากนีย้งัมีภาพจิตรกรรมอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น ภาพโมนาลิซ่าเมืองน่าน ภาพแสดง
ตํานานพืน้บ้านและวิถีชีวิตของคนน่านสมยัก่อน 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก วดัภมูนิทร ์- นัง่รถรางชมเมอืง  -  วดัชา้งค้า้ – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ 

- พระธาตแุชแ่หง้ - ถนนคนเดนิ 

TOUR CODE : JG-NTH5-CTG 
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10.00 น. นําท่าน น่ังรถราง ชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองน่าน 
บรรยากาศการนัง่ในรถราง ท่านจะได้สมัผสัมนต์เสน่ห์ของ
น่านเพ่ิมมากยิ่งขึน้ เพราะการนําเสนอท่ีแสนจะสนกุสนานโดย
มคัคเุทศก์ประจํารถที่มีทัง้มกุตลก ทัง้ความรู้ในความเป็นมาใน
สถานท่ีต่าง ๆ โดยการสรุปท่ีได้ใจความ ฟังได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ในบรรยากาศของเมืองเล็ก ๆ ท่ี
มีอตัลกัษณ์ สองข้างทางท่ีสะอาดตา กบัวิถีของผู้คนท่ีไม่รีบเร่ง ทําให้เราซึมซบัและหลงเสน่ห์ของเมืองน่าน
เข้าไปอีกมากโข จดุจอดแวะในสถานท่ีต่าง ๆ ก็ได้ถกูเลือกสรรมาให้ท่านแล้วเป็นอย่างดี ว่าท่ีน่ีคือไฮไลท์ 
หรือ แลนด์มาร์คของเมืองน่าน อาทิเช่น เลีย้วผ่านทางพิพิธภัณฑ์ ตลาด ศาลหลกัเมืองวดัศรีพันต้น คุ้มเจ้า
เทพมาลา วดัพระธาตชุ้างคํา้ คุ้มเจ้าราชบตุร วดัสวนตาล 

 
11.00 น. นําท่านชมความงามนําท่านเดินชม วัดมิ่งเมือง ลกัษณะเด่นคือ ลายปนูปัน้ท่ีผนงัด้านนอกของพระอโุบสถ 

มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกลูช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยคุปัจจบุนั และในบริเวณวดัยงัเป็น
ท่ี ประดิษฐานเสาหลกัเมือง ซ่ึงอยู่ในศาลาจตัรุมขุ ด้านหน้าพระอโุบสถ เสาหลกัเมืองสงูประมาณ 3 เมตร 
ฐานประดบัด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพักตร์มีช่ือ เมตตา กรุณา 

มทิุตา อเุบกขา  และท่ีวดันีย้งัเป็นท่ีประดิษฐาน เสาหลัก
เมืองของจังหวัดน่าน เสาหลกัเมืองน่าน ซ่ึงแต่เดิม
เรียกว่า “เสาม่ิงเมือง” เดิมเป็น ไม้สกัทองขนาดใหญ่ 
ลกัษณะเป็นเสาทรงกลมส่วนหวัเสาเกลาเป็น ดอกบวัตมู
ฝังไว้กบัพืน้ท่ีดินโดยตรง ไม่มีศาลหรืออาคารครอบ แต่
อย่างใด สนันิษฐานว่าอาจจะสร้างขึน้ในสมยัเจ้าอตัถวร

ปัญโญ เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน เหตเุพราะแต่ก่อนมานัน้เมืองน่านไม่มีคติการสร้าง เสาหลกัเมืองนําท่านชม 
พระธาตุช้างค า้วรวิหาร  อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ไว้ภายใน นบัเป็น ปชูนีย์สถานสําคญั เป็นเจดีย์ท่ีได้รับ
อิทธิพลทางด้านศิลปะสโุขทยั ภายในวดัประดิษฐาน เจดีย์
ช้างคํา้ ซ่ึงเป็นศิลปะสมยัสโุขทยั รอบเจดีย์มีรูปปัน้ช้างปนู
ปัน้เพียงคร่ึงตวั ประดบัอยู ่ โดยรอบ พระธาตเุจดีย์สร้าง 
ด้วยอิฐถือปนู มีสณัฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรุัสซ้อนกนั 3 ชัน้ 
ฐานจากชัน้แรกสงูถึงชัน้สองมีรูปช้างคํา้อยู่ในลกัษณะ 
เหมือนฐาน รองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทัง้หมด 24 เชือก ช้างแต่ละตวัโผล่ส่วนหวัลอย ออกมาคร่ึงตวัขา
หน้าทัง้คู่ยื่นพ้นออกมาจาก เหล่ียมฐาน เหนือขึน้ไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบวั) ซ้อนกนั 3 ชัน้ และเป็น องค์
ระฆงัแบบลงักา ต่อจากองค์ระฆงัทําเป็นฐานเขียงรองรับ มาลยัลกูแก้ว ลดหลัน่กนัไปเป็นส่วนยอด ปัจจบุนั
พระธาตเุจดีย์ช้างคํา้ได้รับการบรูณะซ่อมแซม และหุ้นด้วยแผ่นทองเหลืองทัง้องค์มีความสวยงามมาก 
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12.00 น.  บริการอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม(1)  
บ่าย นําท่านแวะพักผ่อน ณ  คาเฟ่ สุดกองดี ริมแม่นํา้น่าน ก่อน 
 นําท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  เดิม

เป็นท่ีประทบัของ เจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอคํา" 
ภายในจดัแสดง ศิลปะ โบราณวตัถ ุต่าง ๆ ประวตัิศาสตร์ 
และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพืน้เมืองภาคเหนือ และ
ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ส่ิงสําคญัท่ีสดุคือ "งาช้างดํา" ซ่ึงไม่
ทราบประวตัิ ความเป็นมา สนันิษฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย 
มีสีนํา้ตาลเข้มไปทางดํา งาช้างดํานี ้ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจงัหวดัน่าน ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ มี ซุ้มต้น
ลีลาวดี  ท่ีขึน้เป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหา กนักลายเป็นอโุมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่
สวยงาม  เรียกได้ว่าเป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จดุของ จงัหวดัน่าน ก่อนนําท่านเดินทางเข้าสกัการะ  
พระธาตุแช่แห้ง พระบรมธาตแุช่แห้ง พระธาตคุู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน พระบรมธาตแุช่แห้งเป็นศิลปะ
การก่อสร้าง ท่ีมีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหน่ึง ของภาคเหนือท่ีเป็นศิลปะการก่อสร้างท่ีได้รับอิทธิพล การ
ก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตหุริภุณไชย โดยมีลกัษณะโดยรอบ ๆ ของ องคพ์ระธาต ุคือจะมี การบรุอบองค์ 
ด้วยทองจงัโกในส่วน ของทางเดิน ขึน้สู่องคพ์ระธาตนุัน้ จะเป็นตัวพญานาค หน้าบนัเหนือประตทูางเข้า
ลกัษณะของการปัน้ จะเป็นลายนาคเกีย้วท่ีเป็น เอกลกัษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจงัหวดั
น่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเช่ือกนั ว่าการ ได้เดินทางไปสกัการบชูากราบไหว้นมสัการองคพ์ระ
ธาตแุซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกนัว่า การชธูาต ุแล้วนัน้จะทําได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทําให้ชีวิตอยู่
ดี มีสขุ ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า  
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18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารนฤมล (2) หลังอาหาร *อิสระในการเดินเที่ยวถนนคนเดิน
บริเวณวัดภูมินทร์ จะเลือกซือ้ เลือกช้อป หรือเลือกชิมอาหารพืน้เมืองของน่าน ผลิตภัณฑ์ของ
ฝากได้ตามชอบใจ นําท่านกลบัเข้าสู่ท่ีพัก  ท่ีพัก..ศศิดารา รีสอร์ท  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

07:00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของพี่พัก (3) 

08:00 น. นําท่านเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 3 สู่บ่อเกลือ ระหว่างทางแวะ ร้านกาแฟ เดอะวิว @ กิ่วม่วง ร้าน
กาแฟหลกั 100 แต่วิวหลกัล้าน ทางทีมงานจดักาแฟ ชา บริการทกุท่าน ท่านละ 1 แก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง เดอะววิ @ กิว่ลม – บอ่เกลอื – จดุชมววิ 1715 – ดอยภคูา - วดัภเูกต็  

  – รา้นกาแฟไทลือ้ - วดัศรมีงคล  
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10.30 น. นําท่านเดินทางต่อไปยงั บ่อเกลือสินเธาว์   
มีช่ือเสียงในด้านการทําเกลือบนภูเขาที่ไม่มีท่ีใดเหมือน      
เกลือสินเธาว์เพ่ือบริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้อีกทางหน่ึง  
บ่อเกลือนีมี้มาแต่โบราณและนําไปจําหน่ายยงักรุงสโุขทยั 
เชียงใหม่ เชียงตงุ หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจบุนัการจะนําเกลือจากบ่อ  ขึน้มาต้ม
ทําเกลือใช่ว่าจะกระทํากนัได้ง่าย ๆ ชาวบ้านจะต้องทําพิธีเลีย้งผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางคํา 

กนัก่อน โดยจะทําทกุปีในวนัแรม 8 คํ่าเดือน 5 หรือท่ี
ชาวบ้านเรียกกนัว่า "งานแก้ม" ในสมยัก่อนเคยทํากนัถึง 7 วนั 
แต่ปัจจบุนัลดลงมา เหลือเพียง 3 วนัเท่านัน้ในอดีตชาวบ้าน
อําเภอบ่อเกลือจะ ทํา เกลือขึน้เพ่ือใช้ในครัวเรือน แต่เม่ือ
ปัจจบุนัถนนหนทางสะดวกมากขึน้ การเดินทางเข้าเมือง ก็
ง่าย ชาวบ้านจึงได้ นําเกลือจากท่ีน่ีออกไป จําหน่ายยงั
หมู่บ้านต่าง ๆ รวมถึงต่างอําเภอก็มีปัจจบุนั 

12.00 น.  บริการอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว (4) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา  เป็นป่าที่มีความอดุมสมบรูณ์
ท่ีมีทัง้พืชพรรณและสตัว์ป่าที่มีความสําคญัต่อระบบ
นิเวศน์ รวมทัง้เป็นแหล่งกําเนิดของแม่นํา้หลายสาย เช่น 
แม่นํา้น่าน ลํานํา้ปัว ลํานํา้ว้า ท่ีคอยหล่อเลีย้งชีวิตของชาว
จงัหวดัน่าน และยงัมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ 
กล่าวคือ เป็นท่ีเช่ือกนัว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่า
ของบรรพบรุุษของคนเมืองน่าน ระหว่างทางแวะจดุชมวิว 1715 จดุชมวิวท่ีสวยงามและเป็นจดุ Check In ท่ี
ไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาแวะสกัการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา  บริเวณนีย้งัมี ต้นภูคา (Brettschneider sines)   
พันธุ์ไม้ท่ีได้ช่ือ ว่าหายากท่ีสดุในโลกชนิดหน่ึง เคยพบใน  มณฑลยูนาน  ของจีน ก่อนจะสญูพันธุ์ไป และมี
การค้นพบอีกครัง้ใน ประเทศไทยท่ีดอยภูคา จงัหวดัน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนีจึ้ง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่ง
เดียวเท่านัน้ท่ีประเทศไทย ในรอบหน่ึงปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือน
กมุภาพันธ์เท่านัน้ซ่ึง เป็นช่วง เวลาที่ดีท่ีสดุ และบนดอยภูคายงัมีทิวทศัน์และธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแห่ง 
ก่อนนําท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต หมายถึง วดับ้านเก็ตท่ีอยู่บนภู หรือ ดอย วดัภูเกต็ เป็นวดัท่ีมีภูมิทศัน์และ
วิวท่ีสวยงามมีลานชมวิวท่ีสามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา สามารถเห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาอทุยาน

แห่งชาติดอยภคูา ด้านล่างมีแม่นํา้ไหลผ่าน ทางวดัได้จดัให้
เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารจากลานข้างบน ผ่านท่อ
ไหลลงไปให้กบัฝงูปลาได้และนําท่าน สัมผัส"ต้นดิกเดียม" 
ต้นไม้อารมณ์ขัน 
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จากนัน้นําท่านเข้าสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ ร้านกาแฟช่ือดงั
ของจงัหวดัน่าน เป็นส่วนหน่ึงของร้าน ลําดวนผ้าทอ ร้านขาย
ผ้าพืน้บ้านท่ีมีของท่ีระลึกและผ้าทอไทลือ้ ผ้าทอนํา้ไหล ลาย
โบราณต่าง ๆ สําหรับโซนร้านกาแฟสไตล์ของชมุชนชาวไทลือ้
ผสมล้านนา ภายในร้านมีเรือนไม้เก่าท่ีจดัโชว์เคร่ืองไม้เคร่ืองมือเก่าแก่ของชาวไทลือ้มาประดบัตกแต่ง
สวยงาม จะมีมุมนัง่จิบกาแฟเป็นกระท่อมมงุด้วยหลงัคาจาก สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ทุ่งนา สามารถ
เลือกนัง่ชิล ๆ บรรยากาศอนัเงียบสงบได้ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็น
วดัเก่าแก่ท่ีได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ท่ีมีช่ือท่ีสดุของวดันีค้ือ หลวงปู่ ก๋ง 
ภายในวดัมีส่ิงท่ีน่าสนใจ ทัง้วิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนาน
บวัผนั จิตรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัภูมินทร์และวดัหนองบวัของจงัหวดั
น่านโดยบริเวณลานชมวิว ทางวดัได้จดัทําเป็นซุ้มและจดุชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจดุ รวมถึงร้านกาแฟ
บรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ มีทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภคูา
เรียงรายสลบัซบัซ้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น.  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารเฮือนเจ้านาง (5) หลงัอาหารนําคณะเดินทางกลบัท่ีพักศศิดารา  

รีสอร์ท  
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04.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศอันเย็นสดช่ืน นําท่านเดินทางขึน้สู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยาน

แห่งชาติศรีน่านได้รับการจดัตัง้เป็นอทุยานแห่งชาติ ลําดบัท่ี 104 ของประเทศไทย พืน้ท่ีโดยส่วนใหญ่เป็น

เทือกเขาสงูสลบัซบัซ้อน ทอดยาววางตวัในแนวเหนือใต้ โดยมีเทือกเขาท่ีสําคัญคือ ดอยแปรเมือง ดอยขุน

ห้วยฮึก ดอยขนุห้วยหญ้าไทร และดอยหลวง มียอดเขาขนุห้วยฮึกอยู่ทางทิศเหนือของพืน้ท่ีเป็นยอดเขาท่ีสูง

ท่ีสดุ คือ 1,234 เมตร ซ่ึงเทือกเขาเหล่านีล้้วนเป็นต้นนํา้ของลํานํา้น่านทัง้สิน้ สถานท่ีท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะ

อยู่ตามลํานํา้น่าน และยอดดอยสงู ดอยเสมอดาวเป็นภูเขาท่ีมีลานให้นักท่องเท่ียวพักผ่อนกางเต็นท์ และ

เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกและชมพระอาทิตย์ขึน้ ท่ีวิวดีอีกท่ีหน่ึงเลยท่ีเดี๋ยว ในช่วงหน้าหนาวและฝนยัง

สามารถเห็นทะเลหมอกในตอนเข้า สําหรับผู้ ท่ีมากางเต็นท์นอนกลางคืนยงัมีโอกาสท่ีจะพบหิง้ห้อยอีกด้วย 

ยอดดอยอีกแห่งหน่ึงท่ีมีความสวยงามไม่แพ้ดอยอื่น ๆ คือ ดอยเสมอดาว และผาหัวสิงห์ เป็นลานกว้าง

ตามสนัเขาที่ชมพระอาทิตย์ขึน้และตกได้ในจดุเดียวกนั ยามคํ่าคืนยงัเปล่ียนเป็นลานดูดาวได้ด้วยและเป็น

จดุกางเต็นท์พักแรมของอทุยานฯมองเห็นหน้าผาหวัสิงห์อยู่ปลายสนัเขา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม  อทุยานศรนีา่น – ดอยเสมอดาว – พระธาตเุขานอ้ย - สนามบนินา่น – 

  กรงุเทพฯ 
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08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (6)  

09.00 น. คณะพร้อมกัน บริเวณ ล็อบบี ้คณะทําการ Check Out นําท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทาง
สกัการะ พระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบรีุศรีน่าน ณ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปู
ชนีย์สถานท่ีสําคญั และ  เก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของ จ.น่าน สนันิษฐานว่ามีอายรุุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่
แห้ง ตัง้อยู่บนดอยเบาน้อย หน้าวดัมีทางขึน้เป็นบนัไดนาคขึน้ไปยงัด้านบน และทางรถขึน้ถึงตัววัดได้ เม่ือ
ขึน้ไปยืนบนยอดเขา จะมองเป็นทิวทศัน์ของเมืองน่าน ได้อย่างชดัเจน สวยงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 น. ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน  

12.40 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์ เที่ยวบนิที่ WE 155 บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บนเคร่ือง 

14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ..โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

 

 

 

วันเดินทาง แถวท่ี 1 หลังคนขับ แถวท่ี 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 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

      ค่าตัว๋เคร ือ่งบนิสายการไทยสไมล ์พร้อมน ้าหนัก 20 ก.ก 

      ค่า รถตู้ปรบัอากาศ วไีอพ ีบรกิารตลอดการเดนิทาง 

 ค่าทีพ่กัศศดิารา รสีอรท์ จาํนวน 2 คนื(หอ้งละ 2 ทา่น) 

 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าอาหารเลศิรส จาํนวน 6 มือ้  

 ค่าไกด์ทอ้งถิน่นําเทีย่ว  

 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเง ือ่นไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

     ค่าใช้จา่ยสว่นตวัต่าง ๆอาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารทีส่ ัง่เพ ิม่นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 

       ค่าภาษมีลูค่าเพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

      ทปิไกด์และคนขบั ทา่นละ 300 บาทต่อทรปิ  

เงื่อนไขการจอง  

- มดัจ า 4,000 บาท / ท่าน วนัหยุดติดต่อกนั มดัจ า 6,000 บาท   ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทาง 7 วนั 

- กรณีท่ีมีการจองต า่กว่า 6 คน บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนี้โดยจะคนืเงนิทีลู่กค้าได้ชําระไว้แลว้ทัง้หมด 

                                    *** ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง *** 

การยกเลิก   : บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะคดิค่าธรรมเนียม หากมกีารยกเลกิและเปลีย่นแปลงต่างๆ จากทา่นดงัต่อไปนี้ 

ค่าธรรมเนียม 50% หากยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง ภายใน 30 วนั กอ่นการเดนิทาง 

ค่าธรรมเนียม 70% หากยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง ภายใน 21 วนั กอ่นการเดนิทาง 

ค่าธรรมเนียม 100% หากยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง ภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง 

 หรอืแต่ละแหง่อาจมขีอ้กําหนดทีแ่ตกต่างกนั กรุณาเช็คอกีครัง้ 
ตัว๋เครื่องบิน : จะมขีอ้กําหนดและเง ือ่นไขเฉพาะของแต่ละสายการบนิ 

หมายเหต ุ:  บรษิทั อบาคสัทราเวลิเซอรว์สิ จาํกดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพยีงตวัแทนจดั

นําเทีย่วเพือ่จดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร และพาหนะเดนิทาง เช่นเครือ่งบนิ , รถ , เรอื ฯลฯ เพือ่อํานวยความสะดวกสบาย

ในการเดนิทาง บรษิทัฯ ไมส่ามารถทีจ่ะรบัผดิชอบค่าใช้จา่ยอนัเกดิจากอนัเกดิจาการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของ พาหนะ

เดนิทาง อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาตแิละอื่นๆ ระหว่างการทอ่งเทีย่วทัง้ภายในและต่างประเทศ   

บรษิทัฯ จะทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใช้จากสายการบนิ โรงแรมหรอืบรษิทัขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ

สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่ไมร่บัผดิชอบต่อการสญูเสยีดงักล่าว 

 

 

ส ารองทีน่ ัง่ไดท้ ี ่
บรษิทั อบาคสั ทราเวลิ เซอรว์สิ จ ากดั 

โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) มอืถอื 081-816-5150 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทัวร)์, 0-2931-0078 (แผนกตั๋ว) 
E-MAIL : abacus@goholidaynow.com  

FB : Abacus Travel Service LINE : @abacustravel 
 

mailto:abacus@goholidaynow.com

