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กระซบิรกัวยัเกา๋ 3 วนั 2 คนื 
โดยสายการบนินกแอร ์(DD) 

 

เดนิทาง มนีาคม – พฤษภาคม 2564 

 

 

 เร ิม่ตน้เพยีง 

 

 

8,900. 
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ กลางวัน เย็น 

วันที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-วัดศรมีงคล-วัดภเูกต็-กาแฟบา้นไทลือ้-ถนนคน

เดนิปัว   

 

- 
 

 

 

วันที ่2 

 

อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา-ถนนลอยฟ้า-ชมววิจดุชมววิดอยภคูา 

1715-หมูบ่า้นสะปัน-บอ่เกลอืสนิเธาว-์โคง้หมายเลข3-สดุกองคา

เฟ่-ถนนคนเดนิน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที ่3 ดอยเสมอดาว-ผาหัวสงิห-์เสาดนินานอ้ย-อโุมงคล์ลีาวด ี– วัด

ภมูนิทร-์วัดพระธาตเุขานอ้ย-ศาลหลกัเมอืง-วัดศรพีันตน้-พระธาตุ

แชแ่หง้ –สนามบนิดอนเมอืง 

 

   

Day 

1 

 

 

กรงุเทพฯ 

- 

นา่น 

 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-วดัศรมีงคล-วดัภเูก็ต-กาแฟบา้นไทลือ้-วดัปรางค-์ถนนคนเดนิปวั 

06.45น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3  ประต ู 6 

สายการบนินกแอร ์

08.45 น. เดนิทางสู ่จังหวัดน่าน โดยเครือ่งบนิ สายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD8818 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง และไมร่วมอาหารรอ้นบนเครือ่ง)  

คณะเดนิทาง เดอืน เม.ย. – พ.ค. 64 ไฟทเ์ดนิทางตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

DD172 DMK-NNT  08.15-09.30 

DD179 NNT-DMK  19.10-20.25 

10.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนา่น  
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จากนัน้น าทา่นขึน้เดนิทางทอ่งเทีย่วโดยรถตูป้รับอากาศ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที1่) 

บา่ย น าท่านเขา้ชม วดัศรมีงคล วัดไทยลา้นนา โดยมพีระครูมงคลรังส ีหรอืหลวงปู่ ครูบาก๋ง ที่

เคารพของชาวน่าน เคยไดรั้บนมินตม์าจ าวัดแห่งนี้จนมรณภาพ รอบบรเิวณวัดมีการตกแต่ง

โคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง ซึง่ลว้นเป็นขา้วของเครือ่งใชภ้มูปัิญญาชาวบา้น ท่าน

เขา้สักการะพระประธานในวหิารหลวง และน าชมจติรกรรมฝาผนังซึง่ส่วนหนึง่เป็นรูปมหา

อุทกภัยที่เมืองยม พ.ศ. 2424 และที่โด่ดเด่นคือทัศนียภาพหนา้วัดซึง่เป็นทุ่งนาอัน

กวา้งขวางมพีืน้หลังเป็นดอยภคูา 

 น าทา่นเขา้ชม วดัภเูก็ต โดยวัดตัง้ชือ่ตามหมูบ่า้นชือ่วา่ หมบูา้นเก็ต แต่ดว้ยวัดตัง้อยูบ่นเนนิ

เขา ซึง่ทางเหนอื เรยีกวา่ "ดอย" หรอื "ภ"ู จงึตัง้ชือ่วา่ "วัดภเูก็ต" หมายถงึ วัดบา้นเก็ต วัดที่

มภีมูทิัศนแ์ละววิทีส่วยงาม โดยจดุเดน่ของวัด คอื มรีะเบยีงชมววิดา้นหลังวัด ตดิ กับทุ่งนาที่

กวา้ง เป็นภเูขาวนอทุยานดอยภูคา มอีุโบสถทรงลา้นนาประยกุต ์จติรกรรม ฝาผนังสามมติ ิ

เป็นทีป่ระดษิฐาน "หลวงพอ่แสนปัว หรอื หลวงพอ่พทุธเมตตา" ทีศ่ักดิส์ทิธิ ์หันพระพักตรไ์ป

ทางทศิตะวันออก 

 น าทา่นเขา้ชมิ กาแฟบา้นไทลือ้ อสิระชมิกาแฟ ณ รา้นกาแฟตัง้ท่ามกลางทุ่งนาและขนุเขา 

ลักษณะบา้นแบบไทลือ้ มมีมุใหท้า่นไดจ้บิเครือ่งดืม่ และถ่ายรูป นอกจากนัน้ท่านยังสามารถ

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหลลายโบราณซือ้เป็นผลติภณัฑช์มุชน 

 จากนัน้น าท่านชม Unseen in Thailand ชมตน้ดกิเดยีม ทีว่ดัปรางค ์ตน้ไมท้ีลู่บเบาๆที่

ล าตน้ กิง่และใบจะสัน่ไหวเหมอืนจ๊ักจี ้น่ันเอง นอกจากนัน้ยงัมพีระธาตบุญุนาค สนันษิฐานวา่

ภายในบรรจพุระธาตอุยูใ่หท้า่นไดส้กัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

 น าท่านชม ถนนคนเดนิปัว  ใหท้่านไดอ้สิระเลือกชม ของที่ระลกึ อาหารและสนิคา้ของ

ชาวเมอืงน่าน ถนนคนเดนิปัวจะเปิดทกุวันศกุรแ์ละวันเสาร ์ภายในถนนนคนเดนิมลีานขันโตก

ส าหรับไวรั้บประทานอาหาร ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของถนนคนเดนิปัว พรอ้มมโีชวจ์ากชาวบา้นที่

สลับหมนุเวยีนตลอดทัง้คนื สว่นสงิทีม่าถนนคนเดนินี้ ทีต่อ้งหา้มพลาด คอื ซุม้ร าวงยอ้นยคุ 

ทีช่ว่ยสรา้งบรรยากาศใหถ้นนคนเดนิแหง่นีใ้หค้กึครืน้และประทับใจ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรมอปูแกว้ รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 

2 

 

 

นา่น 

วนัที ่2 อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา-ถนนลอยฟ้า 1256-ชมววิจดุชมววิดอยภคูา 1715-หมูบ่า้นสะปนั-บอ่

เกลอืสนิเธาว-์โคง้หมายเลข3-สดุกองคาเฟ่-ถนนคนเดนินา่น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที3่) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู ่ อุทยานแหง่ชาตดิอยภูคา มี

ยอดเขาภคูาเป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุใน จังหวัดน่าน โดย

มีความสูง 1,980 เมตรจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซอ้นเป็น

ภูเขาหนิปนทราย ตน้ก าเนิดของแม่น ้าน่านและล าธาร

อีกหลายสายที่หล่อเลี้ยงชีว ิตของชาวจังหวัดน่าน 

จุดเด่นทีน่่าสนใจคอื ดอกชมพูภูคา ซึง่เป็นพันธไ์มห้า

ยากและมทีีอ่ทุยานแห่งนี้ทีเ่ดยีวในประเทศซึง่จะบานเพยีงปีละครัง้ชว่ง กมุภาพันธ-์มนีาคม แลว้ก็จะโรย

ไป (การชมดอกชมพูภคูาบานขึน้อยูก่ับสภาพอากาศเท่านัน้) และน าท่านแวะถ่ายรูปและเช็คอนิที ่ถนน

ลอยฟ้า 1256 สมัผัสธรรมชาตขิา้งทางเต็มไปดว้ย ตน้ไมส้เีขยีว ววิทีม่องเห็นภเูขาสลับซบัซอ้นยาวสดุ

ลูกหูลูกตา ชมววิจุดชมววิดอยภูคา 1715 จุดพักชมววิทีส่วยงาม สูงจากระดับน ้าทะเล 1715 เมตร 

มองเห็นภเูขาสลับซบัซอ้น อยูถ่นนเสน้ทางระหวา่งปัว-บอ่เกลอื 
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 น าท่านเขา้ชม หมูบ่า้นสะปัน ชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาตขิองขุนเขา มลี าธารไหลผ่าน 

และในชว่งหนา้ฝนฤดูท านา ยังสามารถชมววิทวิทัศน์ของนา

ขา้วเขยีวขจ ี 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม บ่อเกลือสนิเธาว  ์แหล่งเกลือที่มี

ความส าคัญมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาด

ใหญ ่สง่เป็นสนิคา้ออกในภาคเหนอื และแลกเปลีย่นกบัสนิคา้

ทีช่มุชนผลติไมไ่ด ้จากกองคาราวานจนีฮอ่จากยนูนาน กวาง

ส ีและมณฑลอืน่ ๆ ในจนี โดยใชเ้สน้ทาง สบิสองปันนา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที4่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม โคง้หมายเลข 3  เป็นการสรา้งถนนทีล่ัดลาะตามแนวธรรมชาตขิองเสน้ทางนี้ หนึง่เสน้ทางที่

สวยงาม และเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วในการแวะถา่ยรปู จากนัน้แวะ

รา้นคาเฟ่ประจ าเมอืงน่าน รา้นสุดกองดรีา้นทีเ่ปิดมานานกว่า 10 ปี 

หากมาน่านแลว้ไม่ไดเ้ช็คอนิถอืว่ามาไม่ถงึ ใหท้่านไดจ้บิกาแฟชมววิ

รมิน ้าน่านแบบ Slow Life ตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรม น า้ทอง นา่น หรอืเทยีบเทา่ 

เย็น อสิระอาหารเย็น  

 น าท่านเขา้ชม ถนนคนเดนิเมอืงนา่น หรอื กาดขว่งเมอืงนา่น ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชม ของทีร่ะลกึ 

อาหารและสนิคา้ของชาวเมอืงน่าน 

Day 

3 

 

 

นา่น 

วนัที ่3 ดอยเสมอดาว-ผาหวัสงิห-์เสาดนินานอ้ย-อุโมงคล์ลีาวด ี– วดัภูมนิทร-์วดัพระธาตุเขานอ้ย-

ศาลหลกัเมอืง-วดัศรพีนัตน้-พระธาตแุชแ่หง้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที5่) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่ อทุยานแหง่ชาตศิรนีา่น น าทา่นชมววิธรรมชาต ิณ ดอยเสมอดาว และชมความงาม 

ผาหวัสงิห ์เป็นจดุชมทวิทัศนบ์นยอดหนา้ผาสงูทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ของประเทศไทย สามารถมองเห็น

ทวิทัศนไ์ด ้360 องศา 

 น าท่ านชม เสาดินนาน้อย  และคอกเสือ  เ ป็ น

ปรากฎการณ์ธรรมชาตทิี่สวยงามที่เกดิจากการทับถม

ของดนิและเกดิน ้ากัดเซาะจนกลายเป็นริว้รายที่แปลก

ตา มลีักษณะเป็นหุบผาและแท่งดนิผสมหนิลูกรังสแีดง

ปนสม้ รปูทรงตา่ง ๆ กนัไป บา้งเป็นแทง่แหลม บา้งเป็น

แท่งมนกลม  คลา้ยกับแพะเมอืงผี ใหท้่านไดอ้สิระ

ถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่อโุมงคล์ลีาวด ีเป็นซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้

ลั่นทมอยูบ่รเิวณดา้นหนา้พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตน่ิาน 

ทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผข่ยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบั

อโุมงคต์น้ไมท้ีย่ ิง่ใหญอ่ลังการ ถอืเป็นแลนดม์ารก์ทีส่ าคญัอกี

ทีน่งึ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ เชค็อนิ ชมววิทวิทศันต์ลอดสองฝ่ัง

ขา้งทาง   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูว่ดัภมูนิทร ์ใหท้า่นชม ภาพจติรกรรม

ฝาผนังวดัทีส่รา้งทรงจตรุมขุหนึง่เดยีวในประเทศไทยทีด่คูลา้ยตัง้อยูบ่นหลังพญานาค 2 ตัว โบสถแ์ละ

วหิาร สรา้งเป็นอาคารหลังเดยีวกนั ประตไูมท้ัง้ 4 ทศิ แกะสลกัลวดลายงดงาม โดยฝีมอืชา่งเมอืงน่าน กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที6่) 

บา่ย น าท่านขึน้ชมววิเมืองน่านที่ วดัพระธาตุเขานอ้ย วัด

ทีต่ัง้อยู่บนดอยเขานอ้ย สันนษิฐานว่ามอีายุรุ่นราวคราว

เดียวกับพระธาตุแช่แหง้ เป็นปูชนียสถานที่ส าคัญและ

เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน ดา้นบนมอีงค์พระธาตุ

เป็นเจดยีก์่ออฐิถอืปูนทัง้องคเ์ป็นศลิปะพม่าผสมลา้นนา 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พทุธเจา้อยู ่ใหท้า่นนมสัการพระพทุธมหาอตุมมงคลนันท

บรุศีรเีมอืงน่าน อยูเ่ป็นพระพทุธรปูปางลลีาองคใ์หญ่ 

 จากนัน้น าท่านสักการะ ศาลหลกัเมอืง อยู่ในศาลาจตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถ ฐานประดับดว้ยไมแ้กะ

ลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรปูพรหมพักตรม์ชี ือ่ เมตตา กรณุา มทุติา และอเุบกขา 
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************************************************************* 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่/ เด็ก  

ราคาทา่นละ 

 

จอยทัวร ์

 (ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ ) 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 64 8,900.- - 

07- 09 พ.ค. 64 8,900.- - 

21-23 พ.ค.  64 8,900.- - 

พกัเดีย่ว เพิม่ 2,000 บาท / ทา่น 

 
 

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ) 
    1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 

    2. กรุณาปฏบิตัตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้น   

        สขุอนามัย) และเพือ่ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรพีนัตน้ เป็นวัดที่มี

ความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ดว้ยสทีองอร่าม

เรืองรองของวิหาร ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางมารวชิัยนามว่าพระพุทธสล ี

และมีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามบอกเล่า

เรื่องราวประวัตศิาสตร์เมืองน่าน ดา้นหนา้

วิหารยังมีจิตรกรรมปูนปั้นแกะสลักอย่าง

ประณีต โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศยีร เมือ่

ว ิหารตอ้งแสงแดดก็มีความระยิบระยับ

สวยงาม 

 น าท่านเขา้สักการะ พระธาตุแช่แหง้ ปูชนียสถานศักดิส์ทิธิ ์คู่บา้นคู่เมอืงน่านมาชา้นาน เป็นพระธาตุ

ประจ าปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวลา้นนา 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินา่น 

18.45 น.  น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเครือ่งบนิ สายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD8827 

(ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง และไมร่วมอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

 

 

คณะเดนิทาง เดอืน เม.ย. – พ.ค. 64 ไฟทเ์ดนิทางตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

DD172 DMK-NNT  08.15-09.30 

DD179 NNT-DMK  19.10-20.25 

 

 

 คณะเดนิทาง เดอืน เม.ย. – พ.ค. 64 ไฟทเ์ดนิทางตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

DD172 DMK-NNT  08.15-09.30 

DD179 NNT-DMK  19.10-20.25 

19.50 น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 
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  3.  กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

  4.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีู ้
       ร่วมคณะไมถ่งึ โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

      -   เดนิทางโดยรถตู ้มจี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น  

      -   เดนิทางโดยรถบัส มจี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15-20 ทา่น สอบถามไดจ้ากผูรั้บจองทวัร ์
  5. ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูอิากาศใน   

      ขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
  6. หากทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ในรายการ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่สามารถ  

      เรยีกรอ้คา่บรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

  7. มัคคเุทศกพ์นักงานและตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลง 
      นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

 
การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

  1. กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น 
  2. ช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิ 

     เขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

  3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วนั เพือ่ 
      ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 
การยกเลกิการเดนิทาง 

  1. ยกเลกิการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดย หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาทและคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

  2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 60% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมาและเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 
  3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 
** กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี อาทเิชน่ 
คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
***โปรแกรมทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์นิเปลีย่นแปลง โดยมไิดแ้จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และค านงึถงึผลประโยนชข์องทา่นเป็นหลกั*** 
 
ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง ในช่วงภาวะ โควทิ 19 มาตรการการบรกิารบนรถ 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถ    

    ตลอดการเดนิทาง 

3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
4. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอ่ยูบ่นรถ 

 
อตัราบรกิารนีร้วม 

    1.คา่บตัรโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษีสนามบนิ  ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งบน   

       เครือ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ 
    2. คา่ทีพั่กทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ระดับเดยีวกนั  จ านวนคนืตามในรายการทวัรห์รอืแพคเกจ 

       ขา้งตน้พักหอ้งละ 2-3 ทา่น   
     หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพัก 2 ทา่นแบบเตยีงคูเ่ต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DOUBLE  BED แทน โดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพัุกหอ้ง DOUBLE BED มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ ีขอปรับพัก TWIN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น 
เตยีงเสรมิ อาจจะเป็นแบบ เตยีงสปรงิเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิ ขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของ โรงแรมนัน้ๆ 
   3.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

   4.น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด 
   5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

   6.เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
   7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครอง กรณีเสยีชวีติ หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ  วงเงนิทา่นละ 

1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

    1.คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
    2.คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
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    3.คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

    4.คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 
    5.คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

    6.ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 

 

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 

 


