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บนิดว้ยสายการบนินกแอร ์(DD) : ข ึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง (DMK) 

DD8818 DMK(ดอนเมอืง) – NNT(นา่นนคร) 08.45 – 10.00 

DD8827 NNT(นา่นนคร) – DMK(ดอนเมอืง) 18.45 – 19.50 

**พเิศษ รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 ก.ก. แตถ่อืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 

ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ทา่อากาศยานนา่นนคร – วดัศรพีนัตน้ – วดัมิง่เมอืง – วดัภมูนิทร ์– วดัพระ

ธาตชุา้งค า้วรวหิาร – ซุม้ตน้ลลีาวด-ี วดัพระธาตเุขานอ้ย – ถนนคนเดนินา่น (B/L/-) 

 

06.30 คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยัแบบผา้ และมคัคเุทศก์

คอยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง   

 *กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอนิ สายการบนิจะปิดให้

ท าการเช็คอนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง*  

เชา้ รบัประทานอาหาร แบบ SET BOX 

08.45 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD8818 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ี  

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

10.00 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนา่นนคร จังหวัดน่าน เตรยีมตัวออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คันละ 8-9 ทีน่ั่ง คอย

ใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  

 (พน่ฆา่เชือ้ยานพาหนะ และตรวจเช็คอณุหภมูพินกังานคบขบัรถกอ่นการเดนิทาง)  

    --------------------  หลงัจากทกุทา่นรบัสมัภาระ และท าธุระสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้ ------------------ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัศรพีนัตน้ ตัง้อยูท่ี ่ถนนเจา้ฟ้า ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จังหวดัน่าน ดา้นทศิตะวันตก

เฉียงใต ้ของเขตเทศบาลเมอืงน่าน สรา้งโดยพญาพันตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แหง่ราชวงศภ์คูาภายในวัดมวีหิาร

ทีส่วยงาม ตัง้เดน่เป็นสงา่มสีทีองระยบิระยบั เป็นอกีวดัหนึง่ในจังหวัดน่านทีม่จีติรกรรมปนูปัน้ทีส่วยงาม

โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศยีร เฝ้าบนัได หนา้วหิารวดั สทีองเหลอืงอรา่มสวยงามตระการตา มคีวามสวยงามมาก  

ดอูอ่นโยนมชีวีติชวีา ซึง่ปัน้แตง่โดยชา่ง ชาวน่านชือ่ นายอนุรักษ์ สมศักดิ ์หรอื "สลา่รง" และภายในวหิารไดม้ี

การเขยีนภาพลายเสน้ประวตัขิองพระพทุธเจา้ และประวัต ิการก าเนดิ เมอืงน่าน โดยชา่งชาวน่าน เป็นภาพ เขยีน

ลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคณุคา่อยา่งยิง่ 



 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัมิง่เมอืง ตัง้อยูท่ีถ่นนสรุยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐานเสาหลกัเมอืงของจังหวัดน่าน ประวัตขิอง

วัดมิง่เมอืง คอื เดมิเป็นวัดรา้ง มเีสาหลักเมอืงที่เป็นท่อนซงุขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวหิาร ในราวปี 

2400 เจา้อนันตวรฤทธเิดช เจา้ครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม ่ตัง้ชือ่วา่ วัดมิง่เมอืง ตามชือ่ทีเ่รยีกเสาหลักเมอืง

วา่ เสามิง่เมอืง ตอ่มาปี 2527ไดม้กีารรือ้ถอนและสรา้งอโุบสถหลังใหมเ่ป็น แบบลา้นนารว่มสมยัแบบในปัจจบุนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

จากนั้นเดนิทางไป วดัภูมนิทร  ์เดมิมีชือ่ว่า “วัดพรหมมนิทร์” จุดเด่นของวัดนี้คือ "พระอุโบสถจตุรมุข” 

สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ ทีร่วมเอาโบสถ ์วหิาร และเจดยี ์ไวใ้นอาคารเดยีวกัน ในลักษณะ

การจ าลองแผนภมูจัิกรวาลตามความเชือ่แหง่พทุธศาสนา โดยมพีระประธานจตุรทศิปางมารวชิยั 4 องค ์หันหนา้

ออกสูป่ระตทูัง้ 4 ทศิ ประดษิฐฐ์านอยูภ่ายใน มเีรือ่งเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทศิ ใหพ้ยายาม

สังเกตหนา้องคพ์ระ 1 ในทัง้สีท่ศิ ซึง่จะมอียูเ่พยีงทศิเดยีวเท่านัน้ ทีห่นา้องคพ์ระประธานจะมลีักษณะยิม้แยม้

มากกวา่ทัง้ 3 ทศิทีเ่หลอื ก็ใหก้ราบขอพรยงัทศินัน้แลว้จะไดส้มปรารถนาตามทีต่ัง้ใจ ภาพจติกรรมฝาผนังทีโ่ดด

เด่นเป็นพเิศษในวัดภมูนิทรแ์ห่งนี้ก็คอื ภาพ “กระซบิบนัลอืโลก” หรอืภาพ “ปู่ มา่น ยา่มา่น” ซึง่เป็นค าเรยีก

ชายผูห้ญงิชาวไทลือ้สมยัโบราณ ในลักษณะกระซบิสนทนากนั 

 



 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตชุา้งค า้วรวหิาร เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตไุวภ้ายใน นับเป็น ปชูนยี

สถานส าคัญ เป็นเจดยีท์ีไ่ดรั้บอทิธพิลทางดา้นศลิปะสโุขทัย ภายในวดัประดษิฐาน เจดยีช์า้งค ้า ซึง่เป็นศลิปสมยั

สโุขทัย อายปุระมาณพทุธศตวรรษที ่20 รอบเจดยีม์รีปูปัน้ชา้งปนูปัน้เพยีงครึง่ตวั 

 

จากนัน้ น าทา่นถา่ยภาพ  ซุม้ตน้ลลีาวด ีหนา้พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น ทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผข่ยาย

กิง่กา้นโคง้ โนม้เอยีงเขา้หากนักลายเป็นอโุมงคต์น้ไมย้ ิง่ใหญส่วยงาม เรยีกไดว้า่เป็นซกิเนอเจอรอ์กี 1 จดุของ 

จังหวดัน่าน  

 น าทา่นขึน้ชมววิเมอืงน่านที ่วดัพระธาตเุขานอ้ย ปชูนยีสถานทีส่ าคญัและเกา่แก ่สนันษิฐานวา่มอีายรุุน่ราวคราว

เดยีวกบัพระธาตแุชแ่หง้ ตรงบรเิวณลานปนูพระพทุธรปูปางลลีาองคใ์หญ ่คอื พระพทุธมหาอตุมงคลนันทบรุศีรี

เมอืงน่าน ถอืเป็นจดุเดยีวทีเ่ห็นเมอืงน่านจากมมุสงู 

 



 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก เพือ่ท าการเชค็อนิ และเก็บสมัภาระ 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  โรงแรมบา้นนา่น/โรงแรมบา้นนา่น หรอืเทยีบเทา่ 

ค ่า เทีย่วชม ถนนคนเดนิเมอืงนา่น ถนนแหง่นีต้ัง้อยูข่า้งๆ วัดภมูนิทร ์จดุเริม่ตน้จะอยูบ่รเิวณสีแ่ยกวดัพระธาตชุา้ง

ค ้า บนถนนผากอง ระหวา่งลานขว่งเมอืง หนา้ศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว ไปถงึสามแยกถนนจัทรประโชต ิ(เปิด

ใหบ้รกิารเฉพาะวันศกุร ์– อาทติย ์เทา่นัน้ หากไมเ่ปิดจะพาทา่นไปอสิระทีต่ลาดโตรุ้ง้) 

 อสิระอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

รถตูจ้ะไปรับลกูคา้ตามเวลาและจดุนัดหมาย โรงแรมทีใ่ชพั้กจะไม ่หา่งจากถนนคนเดนิมากนัก ลกูคา้สามารถ

เดนิทางกลับโรงแรมเองได ้หากประสงคท์ีจ่ะทอ่งเทีย่วตอ่ 

 

DAY 2  ถนนลอยฟ้า โคง้เลข 3 – โคตรสงู ก.ม.48 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์ - ดอยภคูา – วดัภเูก็ต (B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นแวะจดุชมววิ ชม ถนนลอยฟ้า โคง้เลข 3 จ.น่าน อยูเ่สน้ทางถนนหมายเลข 1081 เดนิทางมาจาก อ.

สนัตสิขุ ไป อ.บอ่เกลอื คอืทางทีจ่ะไปบอ่เกลอื  

 

แวะถา่ยภาพทวิเขาจากจดุชมววิ โคตรสงู ก.ม.48 อยูใ่นบรเิวณอทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา ทีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่จดุชมววิทีเ่รา

จะไดใ้กลช้ดิธรรมชาตแิบบสดุ ๆ 



 

 

 

  

 น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั บอ่เกลอืสนิเธาว ์ มชี ือ่เสยีงในดา้นการท าเกลอืบนภเูขาทีไ่มม่ทีีใ่ดเหมอืน เกลอื

สนิเธาวเ์พือ่บรโิภคและจ าหน่ายเป็นรายไดอ้กีทางหนึง่ บอ่เกลอืนีม้มีาแตโ่บราณและน าไปจ าหน่ายยงักรงุ

สโุขทัย เชยีงใหม ่เชยีงตงุ หลวงพระบาง รวมถงึสบิสองปันนาจนีตอนใต ้ปัจจบุนัการจะน าเกลอืจากบอ่  ขึน้มา

ตม้ท าเกลอืใชว่า่จะกระท ากนัไดง้า่ยๆ ชาวบา้นจะตอ้งท าพธิเีลีย้งผเีมอืงและเจา้รักษาบอ่เกลอืคอื เจา้ซางค า กนั

กอ่น โดยจะท าทกุปีในวันแรม 8 ค า่เดอืน 5 หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัวา่ "งานแกม้" ในสมยักอ่นเคยท ากนัถงึ 7 วัน 

แตปั่จจบุนัลดลงมา เหลอืเพยีง 3 วัน เทา่นัน้ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมนขูา้วซอย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ดอยภคูา เป็นป่าทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ทีม่ทีัง้พชืพรรณและสตัวป่์าทีม่คีวามส าคญัตอ่ระบบ

นเิวศน ์รวมทัง้เป็นแหลง่ก าเนดิของแมน่ ้าหลายสาย เชน่ แมน่ ้าน่าน ล าน ้าปัว ล าน ้าวา้ ทีค่อยหลอ่เลีย้งชวีติของ

ชาวจังหวัดน่าน และยงัมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์กลา่วคอืเป็นทีเ่ชือ่กนัวา่เทอืกเขาดอยภคูาเป็นเมอืงเกา่



 

 

 

ของบรรพบรุษุของคนเมอืงน่าน ทีน่ีม่ตีน้ชมพภูคูาจะออกดอกสชีมพเูป็นชอ่สวย สดใสเฉพาะในชว่งเดอืน

กมุภาพันธเ์ทา่นัน้ซึง่เป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัภเูก็ต เป็นวัดทีอ่ยูใ่น อ.ปัว จ.น่านวัดแหง่นี ้เป็นวดัทีม่วีวิทวิทศันส์วย เนือ่งจากตัง้อยูบ่น

เนนิเขาจงึเห็นววิในมมุสงู เห็นววิไดก้วา้ง ลานชมววิของวัดจะเห็นทุง่นา รา้นตบูนาไทลือ้ รา้นกาแฟชือ่ดังของ

อ าเภอปัว และล าธารอยูด่า้นลา่ง  สว่นดา้นหลังเป็น อทุยานดอยภคูา ในตอนเชา้วดันีเ้ป็นจดุชมววิพระอาทติยข์ึน้ 

มอีโุบสถทรงลา้นนาประยกุต ์จติรกรรม ฝาผนังสามมติ ิเป็นทีป่ระดษิฐาน “หลวงพอ่แสนปัว หรอื หลวงพอ่พทุธ

เมตตา” ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิตะวันออก บรเิวณวดัมตีน้ดกิเดยีม ตน้ไมห้ายาก และเป็นตน้ไม ้

แปลก เมือ่มคีนมาสมัผัสทีล่ าตน้ ใบทีบ่รเิวณยอดจะสัน่ไหว คลา้ยกบัมลีมพัดผา่น เป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่ว 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  โรงแรมปวัเดอววิ บตูคิ รสีอรท์/ฮกัปวั โฮเทล หรอืเทยีบเทา่  

 

DAY 3  รา้นล าดวนผา้ทอ – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัศรมีงคล - พระบรมธาตแุชแ่หง้- ทา่อากาศยานนา่น

นคร – กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) (B/L/-)                            

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

 

 น าทา่นเดนิทางไปยงั รา้นล าดวนผา้ทอ  รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณ ชือ่ดัง

แหง่ปัว  อ าเภอปัวถอืวา่เป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทลือ้อยูม่ากทีส่ดุชาวไทลือ้มปีระเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เรือ่งการแตง่กายแบบพืน้บา้น ไดแ้กผ่า้ทอไทลือ้  นับวา่เป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของอ าเภอ

นี ้ผา้ทอสว่นใหญเ่มือ่ทอมาแลว้ก็มกีารจ าหน่ายเป็นผลติภณัฑช์มุชน ภายในม ีรา้นกาแฟบา้นไทลือ้ เป็นอกี

หนึง่รา้น เก ๋ไก ๋ ตดิรมินาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทลือ้ดัง้เดมิ ใหท้า่นอสิระในการเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ และ

ถา่ยภาพ เลอืกซือ้ของฝากไดต้ามอธัยาศัย 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัศรมีงคล (กง๋) ตัง้อยูท่ีต่ าบลยม อ าเภอทา่วังผา จังหวดัน่าน  เป็นวัดเกา่แกท่ีไ่ดรั้บ

พระราชทานวสิงุคามสมีาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุของวดันีค้อื หลวงปู่ กง๋  ดา้นหลังวดัมลีานชม

ววิ ซึง่มทีัศนยีภาพทีง่ดงาม มองเห็นทุง่นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลับซบัซอ้น บรเิวณนาขา้ว

มทีีพั่กและรา้นกาแฟฮกันน่าน มสีะพานไมไ้ผเ่ชือ่มจากตวัวดัสามารถลงไปเดนิเลน่ถา่ยภาพได ้โดยบรเิวณลาน

ชมววิ ทางวดัไดจั้ดท าเป็นซุม้และจดุชมววิใหถ้า่ยภาพหลายจดุ รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพั้กผอ่น

หยอ่นใจ  ภายในวัดมสี ิง่ทีน่่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดยเลยีนแบบการวาดของ

หนานบวัผัน จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ดัภมูนิทรแ์ละวัดหนองบวัของจังหวดั

น่าน  รวมถงึพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรังส ีซึง่รวมรวมของโบราณตา่งๆใหไ้ดช้ม 

 

  



 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่พระบรมธาตแุชแ่หง้ เป็นศลิปะการกอ่สรา้ง ทีม่คีวามวจิติรงดงาม อกีแหง่หนึง่ ของ

ภาคเหนอื ทีเ่ป็นศลิปะ การกอ่สรา้ง ทีไ่ดรั้บอทิธพิล การกอ่สรา้งมาจากเจดยีพ์ระธาตหุรภิณุไชย โดยมลีักษณะ

โดยรอบๆ ของ องคพ์ระธาต ุคอืจะม ีการบรุอบองค ์ดว้ยทองจังโกในสว่น ของทางเดนิ ขึน้สูอ่งคพ์ระธาตนัุน้ จะ

เป็นตวัพญานาค หนา้บนัเหนอืประตทูางเขา้ลักษณะของการปัน้ จะเป็นลายนาคเกีย้วทีเ่ป็น เอกลักษณ์เฉพาะ

ของ ชา่งฝีมอืและของ ศลิปะ ของจังหวดัน่านโดยแทจ้รงิ ชาวเมอืงลา้นนามคีวามเชือ่กนั วา่การ ไดเ้ดนิทางไป

สกัการบชูากราบไหวน้มสัการองคพ์ระธาตแุซแ่หง้ หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัวา่ การชธูาต ุแลว้นัน้จะท าไดรั้บ อา

นสิงคอ์ยา่งแรงกลา้ ท าใหช้วีติอยูด่ ีมสีขุ ปราศจากโรคภยัตา่งๆ หนา้ทีก่ารงานเจรญิกา้วหนา้ เป็นตน้ 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน  

18.45 เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD8827 เวลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 05 นาท ี  

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

19.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

*********************************************** 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิาร   

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

05 – 07 มนีาคม 2564 9,999 2,500 

17 – 19 มนีาคม 2564 8,999 2,500 

24 – 26 มนีาคม 2564 8,999 2,500 

25 – 27 มนีาคม 2564 8,999 2,500 

 
**ไมม่รีาคาเด็ก ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิ** 

**ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ั่งบนเครือ่งบนิ)** 

 

เอกสารประกอบการเดนิทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรับการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนาม

คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนสง่พรอ้มกับหลักฐานการช าระเงนิ ***** 

 

ขอ้ส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 8 คน ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง  

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ

ค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 20 กก. 
- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 

- รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 

- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิทา่นละ 

1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภัย ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
- คา่ประกันคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ คา่รักษาพยาบาลวงเงนิสงูสดุทา่นละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้คนไทยและ

ชาวตา่งชาต ิอาย ุ1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีอ่อกเดนิทาง ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกันภัย ซึง่ไมร่วมกรณี

เสยีชวีติจากโรค COVID-19 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ 
กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  



 

 

 

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 300 บาท  
 

เง ือ่นไขการจอง 
- มัดจ าทา่นละ 6,000 บาท หลังจากสง่เอกสารการยนืยันการจอง 1 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เชน่ ทา่นจองวันนี้ กรุณา

ช าระเงนิมัดจ าในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอัตโนมัตหิากไม่ไดรั้บ

ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ัน
หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดมทีีน่ั่งจ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  
- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทางหรือตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากท่านไม่ช าระภายใน

ระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมัดจ า
ใหท้า่นไดใ้นทกุกรณี 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ+คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

- กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี+คา่ธรรมเนียม

ทา่นละ 1,000 บาท 
- คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 
หมายเหต ุ 

1. โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนือ่งจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพ
การจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท  
4. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสนิใจหรือใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้
ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ๆ โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าการยนืยันทุก
ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

7. กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม
เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 
และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ กรณีทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษัิทจะเป็นผูอ้อกบัตร

โดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความ

เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   
8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

ก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ทีท่่านเริ่มจองทัวร์ กรณีทีโ่ปรแกรมมีการบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรียกค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

9. กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพั่ก ทางบรษัิทจะจัดทีน่อนเป็นลักษณะ 2 เตยีงหรือ 3 เตยีง ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับ

ลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 



 

 

 

10. บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่า่นตอ้งการ  

11. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง รา้นอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ

เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพั่ก บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พักได ้โดยจะจัดโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

12. กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใด
สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

13. หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วนั กอ่นออกเดนิทาง 
14. อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

15. ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กับโรงแรม
ทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

เพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

16. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นได ้

น่ังดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  
17. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

 

 
**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  



 

 

 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


