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Code: DE01-NakhonSawan+Phitsanulok+Phrae+Nan-43WE-Mar-Jun-13900-A210310 

 

4 วนั 3 คนื  

นครสวรรค-์พษิณุโลก-แพร-่นา่น 

    

       

 

เดนิทางดว้ยรถตู ้VIP 8 ทา่น / บนิกลบัจากนา่น ดว้ยสายการบนิไทยสมายล ์

เร ิม่ตน้ 13,900 รวมทปิแลว้ อาหาร 7 มือ้  

ราคาทวัร ์13,900 บาท :   26-29 ม.ีค. / 23-26 เม.ย. / 7-10 พ.ค. / 21-24 พ.ค./ 11-14  ม.ิย. /25-

28 ม.ิย. 

หรอืวนัอืน่ๆตามทีก่รุป๊สว่นตวัตอ้งการ (โปรดสอบถาม) 

หมายเหต ุ

ทวัรภ์ายในประเทศ ทกุโปรแกรม ทางบรษิทั จะคอนเฟิรม์กรุป๊ออกเดนิทางและรบัจ านวนสงูสดุ ทีก่รุป๊ละ 8 

ทา่น  

หากกรุป๊คอนเฟิรม์ราคาทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่นไดใ้นกรณี 
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1. ต ัว๋เครือ่งบนิ มกีารปรบัราคาขึน้ เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ หรอืเปลีย่นแปลงสายการบนิ ท ัง้นีต้ ัว๋ทีอ่อกส าหรบั

คณะเดนิทาง จะเป็นต ัว๋เดีย่วท ัง้หมด (ราคาเปลีย่นแปลงขึน้ลงตามหนา้เว็บไซตข์องสายการบนิ) **หรอืบรษิทั

จะจดัหาเทีย่วบนิและสายการบนิทดแทนทีส่อดคลอ้งกบัโปรแกรมการเดนิทางใหใ้กลเ้คยีงทีส่ดุ 

 

2. โรงแรมทีพ่กั มกีารปรบัราคาขึน้ หรอื หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดมิไมส่ามารถรองรบัคณะไดโ้ดย

ทางบรษิทั จะแจง้ใหท้กุทา่นรบัทราบราคาและเงือ่นไข กอ่นทีจ่ะมกีารเรยีกเก็บช าระมดัจ า 

 

 

 

 

 

4 วนั 3 คนื นครสวรรค-์พษิณุโลก-แพร-่นา่น 

(นครสวรรค)์ – พาสาน– วดัครีวีงศ ์

(พษิณุโลก) – พระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวหิาร (วดัพระพทุธชนิราช)  

(แพร)่ - พระธาตชุอ่แฮ – มอ่นแมถ่าง – อา่งเก็บน า้แมส่าย – จดุชมววิดอยเล็ง – วนอทุยานแพะเมอืงผ ี

(นา่น) – บอ่เกลอื – วดัภเูก็ต – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้และล าดวนผา้ทอ  – วดัภมูนิทร ์

วดัพระธาตแุชแ่หง้ – ซุม้ลลีาวด ี – วดัพระธาตเุขานอ้ย 

 

นแรก  กรงุเทพ-นครสวรรค-์พษิณุโลก 

 

06.30 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ีจ่ดุนัดหมาย  

07.30 น. ออกเดนิทางสูจ่ังหวัดนครสวรรค ์โดยรถตู ้VIP (ระยะทาง 245 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

10.30 น. เดนิทางถงึจังหวัดนครสวรรค ์น าท่านเดนิทางสู ่พาสาน อาคารสัญลักษณ์ตน้แมน่ ้าเจา้พระยา แลนดม์ารค์

แห่งใหม่ของปากน ้าโพ ตัง้อยู่บรเิวณแหลมเกาะยม จุดบรรจบแม่น ้าปิงและแม่น ้าน่าน ตน้ก าเนิดแม่น ้า

เจา้พระยา ชือ่ “พาสาน” มทีีม่าจากค าวา่ “ผสาน” คอื การรวมกนั แต ่“พาสาน” คอื การพาคนเขา้ไปสานให ้

เกดิการผสมผสานกันระหว่าง คน สถานที่ และสภาพแวดลอ้ม ตัวอาคารสรา้งบนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร ่

ออกแบบใหม้ีความโคง้แลว้มาบรรจบกันที่ปลาย เหมือนการรวมตัวกันของแม่น ้าหลักจาก 4 สาย มา

ประสานกันเป็นสองสายและรวมเป็นหนึง่เดยีว ซึง่ในชว่งฤดูน ้าหลากส่วนของอาคารทีย่กโคง้จะโผล่พน้น ้า 

นักทอ่งเทีย่วสามารถพายเรอืลอดอาคารชมความงามของสถาปัตยกรรมได ้นอกจาก พาสาน จะเป็นจุดชม

ววิและสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจแลว้ ยังมสี านักงาน หอ้งจัดนทิรรศการประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรม ประเพณี 

การท่องเทีย่ว ลานประดษิฐานองค์เจา้แม่กวนอมิ รวมไปถงึกจิกรรมแสง ส ีเสยีงแสดงถงึวถิชีวีติผูค้นกับ

สายน ้า ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัอกีดว้ย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางไปยัง วัดครีวีงศ ์สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวจังหวัดนครสวรรคใ์หค้วามเคารพนับถอื เป็นวัดที่

ตัง้อยู่บนยอดเขาในตัวเมอืงนครสวรรค ์จุดเด่นคอื องคม์หาเจดยีศ์ักดิส์ทิธิค์อืพระจุฬามณีเจดยี ์ซึง่เป็นสี

ทองเหลอืงอร่าม ไปทัง้เจดยี ์เมือ่ขึน้ไปถงึฐานพระเจดยีช์ัน้ 4 จะมองเห็นภูมทิัศน์อันสวยงามของเมอืง

นครสวรรค์ ตน้แม่น ้าเจา้พระยา ภูเขานอ้ยใหญ่ ทอดตัวตระหง่าน อยู่เป็นชว่งๆ เป็นภาพทีง่ดงามชวนให ้

หลงใหลในภาพทีธ่รรมชาตติกแตง่ขึน้  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงพษิณุโลก (ระยะทาง 132 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1.45 ชม.) น าท่านกราบ

สักการะพระพุทธชนิราช หรอื หลวงพ่อใหญ่ แห่งวัดพระศรรัีตนมหาธาตุวรมหาวหิาร  วัดนี้เป็นพระอาราม

หลวงชัน้เอกชนดิวรมหาวหิาร เป็นวัดคู่บา้นคู่เมอืงของจังหวัดพษิณุโลก ภายในวัดเป็นสถานทีป่ระดษิฐาน

พระพทุธชนิราช หรอื พระใหญ ่พระพทุธรปูทีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่าสวยงามทีส่ดุในประเทศไทย เป็นศูนยร์วม

จติใจของชาวเมอืง และเป็นทีศ่รัทธาของผูค้นจากทั่วสารทศิ  

น าท่านเดินทางสู่ สวนบัวอมรรัตน์ อีกหนึ่งจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก ตั ้งอยู่ไม่ไกลจาก

มหาวทิยาลัยราชภฏัพบิลูสงครามเปิดขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2558 เป็นแหล่งปลูกบัวกระดง้ยักษ์ขนาดใหญ่ หรอืชือ่

สายพันธุว์คิตอเรยี เพือ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรประจ าจังหวัด  

 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั GRAND RIVER SIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

วนัทีส่อง   พษิณุโลก - แพร ่

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่จังหวัดแพร่ (ระยะทาง 180 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.50 ชม.) เป็นจังหวัดใน

ภาคเหนือของประเทศไทย หัวเมอืงส าคัญของลา้นนามาตัง้แต่อดตี เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีอัน
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งดงามและการมลีักษณะภมูปิระเทศเป็นทีร่าบระหวา่งภเูขา โดยมทีวิเขาลอ้มรอบท าใหบ้รรยากาศในจังหวัด

แพรเ่ต็มไปดว้ยความสดชืน่ของธรรมชาตผิสมผสานกบัเสน่หแ์หง่ลา้นนาไดอ้ยา่งน่าดงึดดู  

น าทา่น กราบสกัการะพระธาตชุอ่แฮ  ปชูนยีสถานอนัศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงแพร่ เป็นทีป่ระดษิฐานพระเกศา

ธาตแุละพระบรมสารรีกิธาตพุระศอกซา้ยของพระพทุธเจา้ วัดพระธาตุชอ่แฮเป็นวัดเกา่แกใ่นจังหวัดแพร่ วัด

พระธาตชุอ่แฮนัน้เป็นวัดทีส่รา้งมาในแบบเชยีงแสนและตัง้อยูบ่นเนนิเขาทีไ่มส่งูมากนัก ทุกๆปีจะมกีารไหว ้

สกัการะพระธาตชุอ่แฮ การไหวส้ักการะพระธาตุชอ่แฮนัน้มมีาตัง้แต่โบราณสบืทอดกันมา มกีารฟังเทศน์ใน

ตอนกลางวันและมกีารแสดงมหรสพดว้ยในตอนกลางคนื  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง อา่งเก็บน ้าแมส่ายโครงการอา่งเก็บน ้าแมส่าย เป็นพืน้ทีส่ าหรับกักเก็บน ้าเพือ่

ใชป้ระโยชนส์ าหรับการเกษตรและการเพาะปลกูและยงัเป็นแหลง่น ้าดบิของประปาสขุาภบิาลส าหรับบรโิภค 

ทีแ่หง่นีย้งัถกูท ามาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วเพราะววิทวิทัศน์ของสันเขือ่นและภเูขาทีส่วยงาม ท าใหโ้ครงการ

อา่งเก็บน ้าแมส่ายเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาพักผอ่นแหง่หนึง่  

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางไปยัง จุดชมววิดอยเล็ง เป็นจุดชมววิทีม่พีระธาตุตัง้อยูบ่นเขาและเป็นพระธาตุทีสู่ง

ทีส่ดุในจังหวัดแพร ่จดุชมววิแห่งนี้สามารถชมพระอาทติยข์ึน้ไดแ้ละยังสามารถสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิข์องวัด

พระธาตดุอยเล็งไดอ้กีเชน่กนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางไปยัง จุดชมววิม่อนแม่ถาง  จุดชมววิทวิทัศน์แห่งใหม่ สามารถชมววิทวิทัศน์ แบบ 360 

องศา เป็นทัง้ภเูขาและอา่งเก็บน ้า มอ่นแมถ่างนัน้จะเป็นภเูขาทีม่ทีัง้เล็กและใหญพ่าดสลับกันไปมา มอ่นแม่

ถางนีถ้า้ขึน้ไปบนจดุสงูสดุมองลงมาจะสามารถเห็นววิของอา่งเก็บน ้าทีส่วยงามไดด้ว้ย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง อ่างเก็บน ้าแม่ถาง  ซึง่เป็นอ่างเก็บน ้าที่อยู่ภายใตก้ารดูแลของโครงการ

ชลประทานแพร่ อ่างเก็บน ้าแม่ถางนัน้มรีา้นอาหารทีใ่ชป้ลาทีส่ดทีไ่ดม้าจากอา่งเก็บน ้าแห่งนี้และยังเป็นที่

ส าหรับนักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการตกปลาเพราะมแีพไวส้ าหรับการตกปลาที่อ่างเก็บน ้าแม่ถางแห่งนี้ดว้ย 

อา่งเก็บน ้าแหง่นีม้ขีนาดไมใ่หญม่ากนักและสรา้งเสร็จในปี 2538  
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จากนั้นน าท่านเดนิทางแวะถ่ายรูป วนอุทยานแพะเมืองผี ตัง้อยู่ที่จังหวัดแพร่ มพีื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เป็น

ปรากฏการณ์ทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ลักษณะคอืเป็นดนิทีถู่กกัดเซาะท าใหเ้กดิเป็นรูปร่างแปลกๆและแตกต่างกัน

ไปตามสภาพทีถู่กกัดเซาะแต่มองดูแลว้ก็เป็นรูปร่างทีส่วยงาม แพะเมอืงผนัีน้ยังเปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้มาชม

และเขา้มาศกึษาในวนอุทยานเพือ่เป็นความรูเ้รือ่งธรณีวทิยา  สว่นชือ่ “แพะเมอืงผี” นัน้มาจากภาษาพืน้เมอืง 

“แพะ” แปลวา่ ป่าละเมาะ สว่นค าวา่ “เมอืงผ”ี แปลตรงตัวไดว้า่ เงยีบเหงาวังเวงเหมอืนเมอืงผี อสิระใหท้่านเก็บ

ภาพบรรยากาศ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั HUG INN / B2 PHRAE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

วนัทีส่าม   แพร-่นา่น 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอบอ่เกลอื จังหวัดน่าน (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.40 ชม.) ผา่นโคง้

หมายเลข 3 ซึง่เป็นเนนิขึน้เขาคดเคีย้ว บนถนนทางหลวงหมายเลข 1081 ชว่งกโิลเมตรที ่38 ระหว่างอ าเภอ

สันตสิขุกับอ าเภอบอ่เกลอืระยะทางเพยีง 300 เมตร โดยสองขา้งทางปกคลุมดว้ยตน้ไม ้ท าใหม้องเห็นโคง้ขึน้

เขามองแลดคูลา้ยเลข 3  

จากนัน้แวะชม บอ่เกลอืสนิเธาวโ์บราณ ซึง่เป็นธรุกจิหลักของชาวบา้นในหบุเขานี้มาแตโ่บราณ ทัง้ใชใ้นครัวเรอืน 

ซือ้ขายใหก้รงุตา่งๆอาทเิชน่ สโุขทัย เชยีงใหม ่หลวงพระบาง ฯลฯ และปัจจบุนัมแีปรรปูเป็นสนิคา้ทอ้งถิน่ส าหรับ

ใหซ้ือ้ฝากกนัได ้อาทเิชน่ สครับผวิ สบูเ่กลอื  

แวะถ่ายรูปกับ สะพานหมู่บา้นสะปัน จุดเช็คอนิทีห่า้มพลาดของอ าเภอบ่อเกลอื ซึง่พาดผ่านแอ่งน ้าเล็กๆ โอบ

ลอ้มดว้ยภเูขาและทุง่นา 

 



Page 6 of 10 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่วัดภเูก็ต จังหวัดน่าน (ระยะทาง 44 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง) วัดแห่งนี้ตัง้ชือ่ตาม

หมู่บา้นเก็ต และตัง้อยู่บนเนนิเขาเล็กๆ ซึง่ทางภาคเหนือเรยีกกันว่า ภู หรอื ม่อน จงึกลายเป็นชือ่วัดภเูก็ต 

ทีน่ีน่อกจากเราจะไดเ้ขา้มาไหวพ้ระขอพรแลว้ ยังมลีานชมววิทีเ่ราสามารถมองเห็นววิทุ่งนาไดก้วา้งไกลสดุ

สายตา อกีทัง้ยงัมลี าธารดา้นลา่งทีเ่ราสามารถใหอ้าหารจากลานดา้นบนผา่นทอ่ไหลลงไปใหก้บัฝงูปลา  

น าท่านสูร่า้นกาแฟบา้นไทลื้อ และล าดวนผา้ทอ รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ มลีักษณะเป็นซุม้ไมเ้ล็กๆ ตกแต่ง

สไตล์ไทลื้อ ตัง้อยู่ท่ามกลางทุ่งนา ซึง่ยามหนา้ฝนแบบนี้ นาขา้วจะเขียวขจีเต็มทอ้งทุ่ง พรอ้มววิของ

เทอืกเขาดอยภคูาสงูตระหง่านเป็นฉากหลังและมสีะพานไมท้อดยาวเชือ่มต่อกับรา้นล าดวนผา้ทอ สามารถ

แวะมาซือ้ของทีร่ะลกึกอ่นกลับ ทัง้ผา้ทอเมอืงน่าน, ผา้ไทลือ้, ผา้ทอพืน้เมอืง, ชดุเสือ้ผา้ส าเร็จรูปสไตล์

พืน้เมอืง และของทีร่ะลกึอกีมากมาย ในราคาย่อมเยา สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับสู่ตัวเมอืงน่าน 

(ระยะทาง 64 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง)  

 

 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NAN NAKARA BOUTIQUE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่3) 

หมายเหต ุ: หากหอ้งพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเทา่ใหก้บัคณะ 

 

https://travel.mthai.com/travel_tips/169935.html
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วนัทีส่ ี ่ นา่น – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วัดภมูนิทร ์เป็นวัดหลวงเกา่แกข่องเมอืงน่าน อายกุวา่ 400 ปี ความสวยแปลกของวัดนี้คอื 

เป็นวัดทีส่รา้งทรงจัตรุมขุหนึง่เดยีวในประเทศไทย ทีด่คูลา้ยตัง้อยูบ่นหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว โบสถ์

และวหิาร สรา้งเป็นอาคารหลังเดยีวกนั ดา้นในประดษิฐาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หันหนา้ออกดา้น

ประตูทัง้ 4 ทศิ รวมถงึมภีาพจติรกรรม ปู่ ม่านย่าม่าน หรอื หนุ่มกระซบิ แบบฉบับดัง้เดมิทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่ว 

หรอืทีห่ลายคนรูจั้กกนัในชือ่ ภาพกระซบิรักบนัลอืโลก และสิง่นีเ้หมอืนกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงน่าน  

น าทา่นถา่ยรปูกบัซุม้ลลีาวด ีอนัเป็นจดุเชค็อนิหนา้พพิธิภณัฑเ์มอืงน่าน  

จากนัน้น าท่านสักการะพระธาตุแชแ่หง้ พระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงน่าน สันนษิฐานว่าม ีอายุราว 600 ปี พญา

การเมอืงโปรดใหส้รา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 1891 เพือ่บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ ทีไ่ดม้าจากกรุงสโุขทัย ตัง้อยู่ที่

อ าเภอภเูพยีง เดมิเป็นวัดราษฎร ์ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง องคพ์ระธาตุสทีองเหลอืงอร่าม เป็นอนุสรณ์

ของความรักและความสัมพันธ ์ระหว่างเมอืงน่านกับเมอืงสุโขทัยในอดตี และยังเป็นพระธาตุประจ าปีเกดิ 

ของคนทีเ่กดิปีเถาะ (ปีนักษัตรกระตา่ย) ดว้ย ชาวลา้นนาเชือ่วา่ หากไดเ้ดนิทางไป นมสัการพระธาตปุระจ าปี

เกดิจะไดรั้บอานสิงสม์าก  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่วัดพระธาตเุขานอ้ย ตัง้อยูฝ่ั่งทศิตะวันตกของอ าเภอเมอืง บนดอยยอดเขานอ้ย กอ่ตัง้ขึน้

เมือ่ปี พ.ศ.2030 ดว้ยศลิปะแบบพมา่-ลา้นนา บรเิวณลานชมทวิทัศน์สามารถเห็นววิตัวเมอืงน่านไดอ้ยา่ง

สวยงาม และเป็นทีป่ระดษิฐานของพระพทุธรปูปางประทานพร หรอื พระพุทธมหาอดุมมงคลนันทบรุศีรน่ีาน  

สรา้งขึน้เนื่องในมหามงคลทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ฯ ทรงเจรญิ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมือ่วันที ่5 

https://travel.mthai.com/blog/136628.html
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ธันวาคม พ.ศ. 2542 นอกจากนี ้กรมศลิปากรไดข้ึน้ทะเบยีนวัดพระธาตเุขานอ้ยเป็นหนึง่ในโบราณสถานเมือ่

ปีพ.ศ.2523  

จากนัน้มเีวลาใหท้า่นแวะซือ้ของฝากที ่ถนนคนเมอืงศนูย ์OTOP น่าน กอ่นไปสนามบนิ 

 

14.30 น. น าทา่นสูส่นามบนิน่าน เพือ่เชค็อนิ 

16.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทยสมายลเ์ทีย่วบนิ WE159 (ใชเ้วลาบนิ 1.15 ชัว่โมง)    

17.50 น.       เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

อตัราคา่บรกิาร   ราคาทัวร/์ทา่น (บาท) 

ผูใ้หญพ่ัก 2 ทา่นตอ่หอ้ง  13,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 2,500 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิหักคนื ทา่นละ (ผูใ้หญ)่ 1,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรับ 

และทีม่เีอกสารยนืยันเทา่นัน้ (คดิ ณ วนัที ่17 ก.พ.2564) ** 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก., กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 
โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ขาไป บรกิารคณะดว้ยรถตู ้เพือ่ความคลอ่งตัว 8  ทา่น / คนั 
 ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิไทยสมายล ์(กระเป๋าเดนิทาง น ้าหนัก ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) หรอืสายการบนิ

ภายในประเทศสายการบนิอืน่ กรณีตัว๋ ณ วนัเดนิทางไม่สามารถรองรับคณะได ้โดยบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน,คา่ประกนัภัยทางอากาศ 
 คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000 บาท  

 คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 2 ขวด/ทา่น/วนั 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถ/ไกด ์

 
อตัรานี้ไมร่วมถงึ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ  
งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 8,000 บาท/ทา่น ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 
 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 30 วนัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาทและคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่มัด
จ าตัว๋เครือ่งบนิ, วซีา่และคา่ด าเนนิการ (ถา้ม)ี, คา่โรงแรม, คา่ตัว๋รถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงใหแ้กล่กูคา้ไดรั้บทราบ  

(หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิใหม้ัดจ าลว่งหนา้ 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง)  
- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์60% + คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ   

- แจง้ยกเลกิเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึคา่ทัวร ์100% 
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- ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

 
หมายเหตุ : 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 8 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ  การนัด
หยดุงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การกอ่จลาจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้่าย
สว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ และในกรณีที่

ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ใน
กรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ 
ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกัน ซึง่อาจจะ

ท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้
 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ 
 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
 วตัถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกี

ครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที่

จะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 
 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้และหา้มมี

ร่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 
 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ 
Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่

อาจปฏเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 

13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 
 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
 ของมคี่าทกุชนิด ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิ

จะไมร่บัผดิชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้า่นได ้ดงันัน้ทา่นตอ้ง
ระวงัทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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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 (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป 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) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

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.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


