
 

 
 

รายละเอยีดแพก็เกจ VWPKGNNT1-PACKAGE น่าน ตั๋ว+โรงแรม  
3 วนั 2 คืน By SL 

เดนิทางวนัที ่29-31 ธันวาคม 2564 
ราคาท่านละ 6,999 บาท 

(เดนิทางขั้นต า่ 2 ท่านขึน้ไป กรณเีดนิทางท่านเดยีว + ค่าพกัเดีย่ว 2,000 บาท) 



 

อตัราค่าบริการรวม 
- ตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลบั (Charter Flight) รวมน า้หนักโหลดสัมภาระ 20 กโิลกรัม 
 รายละเอยีดเทีย่วบิน 

เทีย่วบิน เส้นทาง เวลา 
ขาไป SL7560 ดอนเมือง-น่าน 07.20 - 08.35 

ขากลบั SL7567 น่าน-ดอนเมือง 17.00 - 18.15 

 
- โรงแรมทีพ่กั 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 
 คืนที ่1 วนัที ่29 ธันวาคม 2564 พกัทีโ่รงแรมชมพูภูคา รีสอร์ท (ปัว) 

 
 



 

คืนที ่2 วนัที ่30 ธันวาคม 2564 พกัทีโ่รงแรมดิอมิเพรส (ตัวเมืองน่าน) 

 
 

เน่ืองจากเป็นเทีย่วบินแบบเช่าเหมาล า ทั้งนีเ้ที่ยวบิน เวลา อาจมีการเปลีย่นแปลง  
ขึน้อยู่กบัการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  

หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน  
หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 

 
 
 



 

มาตรการส าหรับผู้ทีเ่ดินทางเข้าจังหวดัน่าน 

 
 



 

อตัราแพก็เกจ 
ก าหนดวนัเดินทาง ราคา/ท่าน พกัเดี่ยว 

29 - 31 ธันวาคม 2564 6,999 + 2,000 
 

(เดนิทางขั้นต า่ 2 ท่านขึน้ไป กรณเีดนิทางท่านเดยีว + ค่าพกัเดีย่ว 2,000 บาท) 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเชา้ 
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเตม็ ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง TWIN BED 
แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้ง นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าพาหนะเดินทางท่องเท่ียว 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระค่าแพ็กเกจเต็มจ านวน ท่านละ 6,999 บาท พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามท่ี
บริษทัก าหนด หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงิน
เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 
 
  



 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทวัร์ 
**เม่ือจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า กรณี
ทางบริษัทออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว จะไม่สามารถเปลีย่นรายช่ือผู้เดินทาง ทุกกรณ*ี* 

หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีบริษทัก าหนด ราคาและรายการ

อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน
แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเขา้ใจให้ถ่ีถว้น เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 


