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บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461 

สืบชะตาแบบโบราณ  
ร่วมใส่บาตรเทียน หน่ึงเดียวในโลก 
นุ่งซิ่นจิบชา สรรหามาเล่า 
 เดินทาง : อังคารที่ ๑๖ – เสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
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๑) อังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒            กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – แพร่ 
 

06.00 น.    พร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนอังรีดูนังต ์
 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น.    ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
 บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม ชา – กาแฟ และผลไม้   
 สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 
อาหารกลางวันที่ พิษณุโลก 
เดินทางสู่จังหวัดแพร่ 
ชม พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ในจังหวัดแพร่ ที่เกิดแนวคิดจากเจ้าของที่ต้องการน าข้าวของเก่าเก็บ
ทั้งหมดของคุณพ่อที่สะสมไว้ มาเปิดเป็น ”พิพิธภัณฑ์บ้านเทพ” ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 
อาหารค่ าที่ สวนอาหารบ้านฝ้าย 

ที่พัก  โรงแรมแพร่นครา (พัก 2 คืน) 
พักผ่อนตามอัธยาศัย... ราตรีสวัสดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒) พุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒              แพร่ – เวียงสา – น่าน 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ อ าเภอลอง ชม สถานีรถไฟบ้านปิน สถานีที่อยู่ในเส้นทางรถไฟสายเหนือรองจากสถานีรถไฟเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันอายุ 105 ปี เป็นสถานีรถไฟแห่งเดียวของไทยที่
สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาวาเรียนเฟรมเฮาส์หรือแบบโครงไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในแคว้นบาวาเรีย       
ประเทศเยอรมนี  ผสมกับสถาปัตยกรรมแบบไทยคือเรือนปั้นหยาซึ่งยังคงความสวยงามและสมบูรณ์ 
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ฟังเรื่องราว แพร่แห่ระเบิด  จากนักเขียนที่ไดร้ับรางวัลพระราชทานแว่นแก้ว ในการประพนัธ์นวนิยายแนววิทยาศาสตร์ 
ชื่อเชษฐา สุวรรณสา มีแกลอรีแ่สดงผลงานเรื่องราวเกี่ยวกับวลีที่ว่า “แพร่แหร่ะเบิด” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้ได้เข้าใจ สมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่แพร่มเีสรีไทยอยูท่ี่อ าเภอลอง ท าหน้าที่ชี้เป้าให้สัมพันธมิตรทิ้งระเบิดท าลายทางรถไฟห้วยแม่ต้า 
เพราะเป็นเส้นทางล าเลียงพลของทหารญี่ปุ่นทีจ่ะยึดครองภาคเหนือ ระเบิดที่ถูกทิ้งไว้หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงคราม ทหารไทย
ได้ถอดชนวนและเอาดินระเบิดออก ท่านเจ้าอาวาสวัดแม่ลานเหนือทราบข่าวว่ามีระเบิดถูกถอดชนวนออกแล้ว จงึระดม
ชาวบ้านให้ช่วยมาขนย้ายเอาไปไว้ที่วัด ระหว่างทางที่ชักลากลูกระเบิดไปไว้ที่วัด ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมาก ต่างก็
พากันมาดูมาเอาไม้เคาะ ได้ยินเสียงกังวานก็ชอบใจเคาะกันใหญ่ ตามประเพณีภาคเหนือเมื่อมีการถวายของแก่วัด ก็
มักจะร้องร าท าเพลงน าขบวนแห่เข้าวัดโดยการตีกลอง ตีฆ้องและฟ้อนร าอย่างครึกครื้น ระเบิดนั้นได้ถูกน าไปแขวนเป็น
ระฆังของวัด  ปัจจุบันระเบิดลกูที่ 1 เก็บไว้ที่วัดแม่ลานเหนือ ต.ห้วยอ้อ ลูกที่ 2 เก็บไว้ที่วัดศรีดอนค า ส่วนระเบิดลูกที ่3 
เก็บไว้ที่วัดนาตุ้ม ต.บ่อทองลอง เป็นหลักฐานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่ 2 
ชม พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าของอาจารย์โกมล พานิชพันธ์ สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2532 โดยตัวตึก
สร้างเลียนแบบสถานีรถไฟบ้านปิน อ าเภอลอง ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับยุโรป พิพิธภัณฑผ์า้
โบราณแห่งนี้เน้นจัดแสดงผ้าโบราณของเมืองลองเป็นหลัก โดยเฉพาะซิ่นตีนจกเมืองลองที่มีลวดลายและสีสันสวยงาม ทั้ง
ยังแข็งแรงทนทาน เพราะใชไ้หมเส้นเล็กและฟืมที่มีความถี่ท าให้เกิดลวดลายที่ละเอียดประณีต นอกจากผ้าโบราณของ
เมืองลองอายุร้อยกว่าปีแล้ว ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีผ้าที่ได้รบัรางวัลจากการประกวดทั้งในและต่างประเทศ และผ้าทีท่อ
ขึ้นใหม่ในโอกาสพิเศษจัดไว้ใหช้ม พร้อมกับภาพถ่ายการแต่งกายของเจ้านายล้านนาและราชส านักสยาม รวมถึงเครื่อง
แต่งกายจากภาพยนตร์และละครโทรทัศนห์ลายเรื่องที่อาจารย์โกมลรับผิดชอบจัดหาเครื่องแต่งกาย เช่น สุริโยไท กษัตริยา 
และรอยไหม ฯลฯ 
อาหารกลางวันที่ ร้านครัวอ๊ีด อ าเภอลอง 
ชม วัดพระธาตุศรีดอนค า หรือ “วัดห้วยอ้อ” เป็นวัดที่มีพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1078 คราวพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไปเมืองหริภุญชัย พระธาตุแห่งนี้
ได้รับการบรูณะหลายครั้ง ปจัจุบันมีฐานเป็นปนู ส่วนบนประดับด้วยแผ่นโลหะสทีอง มีสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ พระเจ้า
พร้าโต ้พระพุทธรูปไม้ศิลปะลา้นนา ขนาด หน้าตัก 74 ซม. ฐานกว้าง 34 ซม. สูง 8.84 ซม. สร้างโดยการใช้มีดพร้า หรอื
มีดโต้ สร้างเสร็จภายใน 1 วัน ก่อนพระอาทิตย์ตกดินและนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “พระเจ้าทันใจ”  ชม หอไตร แหล่ง
รวบรวมต านานพระพุทธรูปเกา่แก่ ตลอดจนคัมภีร์ต่างๆ  ระฆัง ที่ท าจากลูกระเบิดอันเปน็ที่มาของค าว่า “แพร่แหร่ะเบิด” 
สักการะพระเจดีย์ทีบ่รรจุพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ระหว่างทางแวะ อุทยานแห่งชาติผากลอง ถ่ายรูปกับ สวนหินมหาราช เป็นบริเวณที่มีหินโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินตาม
ธรรมชาติอย่างสลับซับซ้อนน่าอัศจรรย์ บ้างมีลักษณะคล้ายจระเข้ ไดโนเสาร์ และสัตว์ดึกด าบรรพ ์
ที่พัก  โรงแรมแพร่นครา (คืนที่ 2) 
อาหารค่ าที่ ร้านอาหารร่มไม้ใหญ่ ที่มีบรรยากาศร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติ 

พักผ่อนตามอัธยาศัย... ราตรีสวัสดิ์ 
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๓) พฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒               น่าน – เวียงสา – น่าน 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู่ วัดบุญยืน อ าเภอเวียงสา สักการะพระประธานในพระวิหารทีเ่ป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปางเปิดโลก 
ห้อยพระหัตถ์สองข้างลงตามปกติ  มีความเเปลกไม่เหมือนวัดอื่นที่ส่วนใหญ่เเล้วพระประธานจะเป็นปางขัดสมาธิ      
สร้างขึ้นมาในสมัยของเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญเจ้าผู้ครองนครน่าน ชาวน่านให้ความเคารพสักการะกันอย่างมากเลยทีเดียว 
ประตูวิหารวัดบุญยืนนั้นจะมีความงดงามเพราะเป็นประตูไม้เเกะสลัก โดยมีลวดลายถึงสามชั้น ใช้เวลาเเกะสลักกว่า 3 ปี 
มีความงดงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เเล้วลวดลายปูนปั้นที่อยู่โดยรอบก็เป็นฝีมือของช่างสกุลเมืองน่านที่มีความ
สวยงามเเละวิจิตรบรรจงเป็นอย่างยิ่ง 
** ร่วมกิจกรรม “ใส่บาตรเทียน” หน่ึงเดียวในโลก ซึ่งเปน็ประเพณีที่ถือปฏิบัตืกันหลังจากวันเข้าพรรษา 1 วัน ** 

ชม พิพิธภัณฑ์เทศบาลต าบลเวียงสา อาคารหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยจอมพล ป.พบิูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตร ีใช้เปน็ที่
ท าการอ าเภอเวียงสาตลอดมา ปัจจุบันได้ปรบัปรุงอาคารให้ชั้นล่างเป็นที่ว่าการเทศบาลต าบลเวียงสา และชั้นบนเปน็
พิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะล้านนา เช่น ประวัติเจ้าหลวงเมืองสา ข้าวของเครื่องใช้โบราณในท้องถิ่นที่หาชมยาก ข้อมูลชนเผา่
ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ตามป่าเขาในเขตเวียงสา และอนุสรณ์สถานที่ประทับรับรองการเสด็จมาเยือนของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชนิีนาถ พระบรม
ราชชนนีพนัปีหลวง 
อาหารกลางวันที่ ร้านสุริยากาเด้นท์ 

เชิญท่านนุ่งซิ่นจิบชา @ น่าน แบบย้อนยุค อ่ิมอก อ่ิมใจ มาร่วมสัมผัสบรรยากาศเมืองน่าน ย้อนไปในปี พ.ศ.2458 ที่ 
ตึกรังษีเกษม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน จากอาคารเรียนของโรงเรียนชาย และท าการก่อสร้างอาคารทางด้าน
ทิศใต้เพื่อเป็นหอพักนักเรียนหญิง และที่พักมิชชันนารี ในปี ค.ศ.1915 และปีค.ศ.1924 ก่อสร้างทางฝั่งทิศเหนือเพิ่มเป็น
ห้องเรียนเรียนเพิ่มเติม เป็นรูปแบบอาคารตะวันตก กลายมาเป็นสถานที่โดดเด่นสวยงามของเมืองน่านปัจจุบัน ตึกสี
น้ าตาลแดง หลังคาสังกะสีเก่าๆ มองเห็นไกลๆ ตั้งอยู่ภายในรั้วโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา มองจากภายนอกผ่านไปมา รู้
เพียงว่าเป็นอาคารเก่าด้ังเดิมของโรงเรียนฝรั่ง ในช่วงสามสิบสี่สิบปีที่แล้ว จะมีเฉพาะเด็กในเมืองที่มีโอกาสร่ าเรียนภายใน
โรงเรียนแห่งนี้  ที่นี่สร้างผู้คน   สอนสั่งเด็กนักเรียน  บ้างจบออกมาเป็นครูบาอาจารย์ มีหน้าที่การงานต่างกันไป แต่ที่มี
เหมือนกันๆ คือความผูกพันผ่านกาลเวลา ที่ท าให้สถานที่แห่งนี้ยังอยู่ในความทรงจ าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของใครหลายๆ 
คน การอนุรักษ์ปรับปรุง ทั้งทางสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในอาคาร จัดตกแต่งห้องท างาน สถานที่เคยเรียน ที่พัก 
ห้องหับต่างๆ อนุรักษ์เค้าโครงเดิมมากที่สุด เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้หวนย้อนร าลึกถึงอดีตจากแรกมีมิชชันนารีที่
น่าน สู่เสน่ห์ ตึกรังษีเกษม ลินกัล์น เป็นหอประวัติศาสตร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา อิ่มบุญ อิ่มอก อิ่มใจ กับ
บรรยากาศสุดไฮไลท์ อีกหนึ่งมุมถ่ายรูปสุดคลาสสิค  พิเศษส าหรับคุณผู้หญิงที่นุ่งซิ่นมา สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในแบบ
วิถีน่าน  ท าให้เกิดการแบ่งปันและบอกต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวอันทรงคุณค่า และท่านได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมโดยเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ตึกรังสีเกษม หอประวัติศาสตร์ 
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ชม วิสาหกิจชุมชนชีววิถี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต าบลน้ าเกี๋ยน อ าเภอภูเพียง  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ที่น า
สมุนไพร ใบหมี่ ดอกอัญชัน  มะเฟือง มะขาม ว่านหางจระเข้ ขมิ้นชัน  ผสมผสานกับภูมิปัญญาชุมชน มาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น แชมพู  สบู่  ครีมทาผิว  น้ ายาล้างจาน  ยาหม่อง  ลูกประคบและอื่นๆ  
ชิมกาแฟ เฮือนฮังต่อ ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรักของเจ้าของที่มีต่อกาแฟน่าน และความสมบูรณ์ของป่าไม้เมืองน่าน 
ต้องลองไปสัมผัสบรรยากาศสบายๆ ร่มรื่น และกาแฟหอมจากยอดดอยทั่วสารทิศของน่าน เลือกเป็นเมล็ดกาแฟของ
เฮือนฮังต่อ ซึ่งเป็น signature กลิ่นหอมดี  แต่รสจะออกไปทางเข้มมีความเปรี้ยวแค่ปลายๆ จัดเป็นอีกหนึ่งจุดนัดหมาย
ของคอกาแฟ   
ที่พัก  โรงแรมน่านตรึงใจ (พัก 2 คืน) 
อาหารค่ าที่ ร้านอาหารเรือนแก้ว  
พักผ่อนตามอัธยาศัย... ราตรีสวัสดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) ศุกรท์ี่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒               น่าน – เชียงกลาง – น่าน 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น.    ชม วัดหนองแดง  เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สถานที่แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมท้องถิ่น สันนิษฐาน
ว่าแต่เดิมวัดหนองแดง ถูกสร้างขึ้นจากความศรัทธาของชาวไทลื้อ และชาวไทพวน ตั้งแต่เม่ือปี พ.ศ.2330 ภายในวัดหนอง
แดง มีศิลปกรรมที่หาชมได้ยากหลายจุด ซึ่งจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่ง คือบริเวณช่อฟ้าพระอุโบสถสลักรูปนกหัสดีลิงค์ นกที่มี
ลักษณะพิเศษมีศีรษะเป็นช้าง มีตัวเป็นหงส์  ตามความเชื่อของชาวไทลื้อ เชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงมาจากสวรรค์  เชิงชาย
ประดับไม้ฉลุลายน้ าหยาด  ซึ่งเป็นลวดลายเฉพาะของชาวไทลื้อ นอกจากนี้ยังมีวิหารไทลื้อ  ซึ่งพระธรรมวงศ์ ครูบานาย  
ครูบาอาณา เจ้าอาวาสในขณะนั้นเป็นผู้สร้างขึ้น  โดยเมื่อปี พ.ศ.2524  กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถาน ซึ่ง
เป็น วิหารไม้รุ่นสุดท้าย ที่ยังเหลือร่องรอยของช่างโบราณไว้ให้ชมความวิจิตรงดงาม   ภายในวิหารยังมีพระบัวเข็ม พระ
ประธานประดิษฐานบนฐานชุกชี  เรียกว่า “นาคบัลลังก์”  ซึ่งเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความสง่างาม และความดี สร้าง
ขึ้นจากฝีมือชาวบ้าน ด้านหลังชุกชีหรือฐานปูนปั้นบริเวณด้านหลังพระประธาน  และในบริเวณพื้นที่ภายในวัดแห่งนี้  ยังมี 
ต้นเทียนพระพุทธเจ้า ลักษณะของต้นเทียน จะมีลักษณะผลคล้ายเทียนที่ชาวบ้านท าขึ้นมาจากขี้ผึ้ง ยาวกว่า 1 ฟุต ซึ่ง
เทียนถือว่าเป็นมงคล  น าไปบูชาพระพุทธเจ้าด้วย  ถือว่าเป็นต้นไม้หายากอีกชนิดหนึ่ง จะพบเพียงหนึ่งเดียวในประเทศ
ไทย ที่วัดหนองแดงแห่งนี้  ส าหรับต้นเทียนหากท่านใดพบเห็นถือว่าเป็นมงคล   
อาหารกลางวันที่ ฮักปัวโฮเทล 
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ชมและเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองชื่อดังจาก ร้านล าดวนผ้าทอ ที่จ าหน่ายผ้าทอพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ ของชาวไทลื้อ ผ้าทอลายน้ า
ไหล โดยสนิค้าเหล่านี้บางส่วนจะรับซื้อจากคนพืน้เมืองในท้องถิ่นหรือกลุ่มแม่บ้านทีท่อกันเองมาจ าหน่าย จะมีลวดลาย 
ของเนื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น  สะท้อนวิถีแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามของชาวไทลื้อ  มีผ้าทอพื้นเมืองหลากสไตล์
ขาย  ผ้าปักฝีมือของชาวเขาก็มีจ าหน่ายครับ 
ชม วัดศรีมงคล อ าเภอท่าวังผา เป็นวัดเก่าแก่ พระสงฆ์ที่มชีื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง  ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้ง
วิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จติรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึง่
วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของ
โบราณต่างๆ มีองค์พระธาตุประดิษฐานอยู่ด้านหน้า บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนรุักษ์ของ
เก่าแก่ในอดีต  ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถ
เข้าไปชมและถ่ายภาพได้ ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคา
เรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเลน่
ถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศ
ไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ  
อาหารค่ าที่ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม  
ระหว่างรับประทานอาหารร่วมกิจกรรมสังสรรค์ตามประสาคนกันเอง 

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย... ราตรีสวัสดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕) เสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒             น่าน – อุตรดิตถ์ – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น.    เดินทางสู่ จ.อุตรดติถ์ 
อาหารกลางวันที่ โรงแรมสีหราช 
หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะซื้อขนมของฝากระหว่างทาง 
บริการอาหารกล่องบนรถ 
21.00 น.     ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  ริมถนนพญาไท 
 

หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ  

   ผู้ใหญ่    ท่านละ   13,900.-  บาท 
   เด็ก      ท่านละ   10,400.-  บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
   พักเด่ียว  เพิ่ม       2,800.-  บาท 
   พักเสริม  ลด           800.-  บาท 
 
 

อัตรานี้รวม   1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
    2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
    3. อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
    4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
    5. ทุนประกนัอุบัติเหตุ ในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

       - วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละ  500,000  บาท 
    6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
    7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตรานี้ไม่รวม  1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
    2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 

 

เง่ือนไขการจอง  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 15  มิถุนายน 2562 
 

การยกเลิก        

   1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัที่  25 มิถุนายน 2562 หักค่าบริการ 30 % 

   2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 

ช าระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี     

 

ชื่อบัญชี : บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด  เลขที ่:  010 – 1 – 30348 – 3 
ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 

 

เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ ส่งแฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 

 

ติดตอ่ : ต๋อม / จูน / อีด๊ / เต้ย  โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119 

Line ID : @chaitour  E-mail : domestic@chaitour.co.th   โทรสาร. 0 2211 0119 

จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

