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เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  (FD) 
จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ สูท่า่อากาศยานนา่นนคร 

น า้หนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง carry on 7 KG (ไมร่วมสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง)   

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ  AIR ASIA  (FD) ทา่อากาศยาน
นา่นนคร – วดัพระธาตเุขานอ้ย – อโุมงคล์ลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์– วดัศรพีนัตน้ - ศาลหลกัเมอืง 
วดัมิง่เมอืง – ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น    
ทีพ่กั: เมอืงนา่น                                                                        อาหาร เทีย่ง  

2  บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปนั – จดุชมววิภคูา1715 -
ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอปวั – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้และล าดวนผา้ทอ – วดัภเูก็ต 
ทีพ่กั: ปวั                                                                                  อาหาร เชา้ / เทีย่ง /เย็น 

3 ปวั - วดัศรมีงคล(วดักง๋) - เมอืงนา่น – วดัพระธาตแุชแ่หง้ –เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น – ทา่
อากาศยานนา่นนคร - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ           อาหาร เชา้ / เทีย่ง 

 

 

 

 



                             

 

ไฟลท์บนิ   

Departure:  FD4312 BKK-NNT 10.00-11.20 

Return      :  FD4311 NNT-BKK 18.20-19.35 

(หมายเหต:ุสายการบนิอาจมขียับไฟลท์หรอืปรับเปลีย่นเวลาบนิได ้คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและ

ทีน่ั่งบนเครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

ไมร่วมน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น า้หนกั 15กโิลกรมั ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว 

 

วนัทีแ่รก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนา่นนคร – วดัพระธาตเุขานอ้ย – อโุมงคล์ลีาวด ี–  

                   วดัภมูนิทร ์– วดัศรพีนัตน้ - ศาลหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง – ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น    

                                                                                                                                -/เทีย่ง/- 

 

08.00น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

ประต ู3-4 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

10.00 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่ทา่อากาศนา่นนคร โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD4312 

11.20น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน  รับสัมภาระใหเ้รียบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรบัท่านอยู่

ดา้นนอก น าทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุเขานอ้ย แลนดม์ารค์ส าคัญอกีหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน ตัง้อยู่บนยอด

ดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพุทธมหาอตุมมงคลนันทบุรศีรเีมอืงน่าน พระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญต่ัง้สง่างาม

อยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม เดนิทางสู ่วดัภมูนิทร ์เดมิชือ่ วดัพรหมมนิทร ์เป็นวัดหลวงเกา่แก ่

มอีายกุวา่ 400 ปี ความสวยทีแ่ปลกกวา่วัดอืน่ของวัดภมูนิทร ์คอื เป็นพระอุโบสถและพระวหิารสรา้งเป็น

อาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ ์

วหิาร และเจดยี ์ไวใ้นอาคารเดยีวกัน ในส่วนจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรอืทีเ่รยีกกันว่า ฮูปแตม้ ซึง่

เขยีนขึน้ในชว่งทีว่ัดภูมนิทรไ์ดรั้บการบูรณะครัง้ใหญ่ สมัย

เจา้อนันตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที ่

4) และใชเ้วลาซอ่มนานถงึ 7 ปี ภาพปู่ มา่นยา่มา่น ทีไ่ดรั้บ

ฉายาว่า ภาพกระซบิรักบรรลอืโลก อาจารยส์มเจตน์ วมิล

เกษม ปราชญ์เมืองน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอันสุดแสนโร

แมนตกิเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถอ้ยค ากระซบิของปู่

มา่นยา่มา่น อสิระใหท้า่นชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น 

เล่าเรือ่งชาดก ต านานพื้นบา้น และความเป็นอยู่ของชาว

น่านในอดตี เสมอืนเป็นการบันทกึเรือ่งราวของจังหวัดน่าน 

ผ่านงานจิตรกรรม ลงบนผนังสีฝุ่ น และบรเิวณรอบๆวัด

ภูมนิทร ์มีของที่ระลกึ ขนมไทย สนิคา้พื้นบา้นจ าหน่าย

มากมาย 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
 

หมายเหต ุ

18-20 ธนัวาคม 63 8,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(ทารก 0-2 ปี ราคา 1,300 บาท) 

 

1,500 16  

8-10 มกราคม 64 8,900 1,500 16  

15-17 มกราคม 64 8,900 1,500 16  

22-24 มกราคม 64 8,900 1,500 16  

29-31 มกราคม 64 8,900 1,500 16  

5-7 กมุภาพนัธ ์64 8,900 1,500 16  

12-14 กมุภาพนัธ ์64 8,900 1,500 16  

19-21 กมุภาพนัธ ์64 7,900 1,500 16  



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 บรเิวณใกลก้ันเป็น อุโมงคล์ลีาวด ีซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลั่นทมอยู่บรเิวณดา้นหนา้พพิธิภัณฑแ์ห่งชาติ

น่านที่ขึน้เป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่อลังการ ถอืเป็น

แลนดม์ารก์ส าคัญ  ใหท้า่นเก็บภาพ ถา่ยรูปสวยๆเช็คอนิกัน สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิทวิทัศนต์ลอดสอง

ฝ่ังขา้งทาง เดนิทางสู ่วดัศรพีนัตน้ สรา้งโดยพญาพันตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภ์ูคา (ครอง

นครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชือ่วัดตรงกับนามผูส้รา้ง คอืพญาพันตน้ บางสมัยเรยีกว่า วัดสลี

พันตน้ (ค าวา่ สล ีหมายถงึ ตน้โพธิ)์ ซึง่ในอดตีมตีน้โพธิใ์หญ่อยูด่า้นทศิเหนือและทศิใตข้องวัด ปัจจุบัน

ถกูโคน่เพือ่ตัดเป็นถนนแลว้ วัดศรพัีนตน้ไดรั้บพระราชทานวสิงุคามสมีาเมือ่ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมวีหิาร

ทีส่วยงาม ตัง้เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยับ เป็นอกีวัดหนึง่ในจังหวัดน่านทีม่จีติรกรรมปูนปั้นทีส่วยงาม

โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หนา้วหิารวัด สทีองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความ

สวยงามมาก  ดอู่อนโยนมชีวีติชวีา ซึง่ปั้นแต่งโดยชา่ง ชาวน่านชือ่ นายอนุรักษ์ สมศักดิ ์หรอื "สลา่รง" 

และภายในวหิารไดม้กีารเขยีนภาพลายเสน้ประวัตขิองพระพุทธเจา้ และประวัต ิการก าเนิด เมืองน่าน 

โดยชา่งชาวน่าน เป็นภาพ เขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคณุคา่อยา่งยิง่ จากนัน้เดนิทางสู ่

เสาหลกัเมอืงน่าน ณ วดัมิง่เมอืง จุดเด่นส าคัญของวัดแห่งน้ี คือลายปูนปั้นที่ผนังดา้นนอกอุโบสถ 

ออกแบบโดยชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  น าทกุทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั สมควรแกเ่วลาน าทกุท่านเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สมัผัสวัฒนธรรมพืน้เมอืง 

ถนนคนเดนิ กาดขว่งเมอืงนา่น  หนา้วัดภูมนิทร ์ตลาดกลางคนืทีน้ี่ เปิดทุกศุกร-์อาทติย ์เป็นถนนคน

เดนิทีไ่ม่ยาวมาก จุดเริม่ตน้จะอยู่บรเิวณสีแ่ยกวัดพระธาตุชา้งค ้า บนถนนผากอง ระหว่างลานขว่งเมอืง 

หนา้ศนูยบ์รกิารนักทอ่งเทีย่ว ไปถงึสามแยกถนนจันทรประโชต ิเยือ้งๆ หนา้วัดภมูนิทร ์ระยะทางประมาณ 

500 เมตร ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลกึที่ท าใหน้ึกถงึเมืองน่าน ของแฮนดเ์มดต่างๆ มีของกนิของอร่อย

พื้นเมอืงจ านวนมาก อสิระใหท้่านเดนิ เพลนิๆ เลือกซือ้อาหารมากมาย ทัง้ อาหารพื้นเมือง ผักผลไม ้

หรอืเสือ้ผา้พืน้เมอืง ของฝากของทีร่ะลกึจากจังหวัดน่านตามอัธยาศัย อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั:  โรงแรมน า้ทองนา่น /โรงแรม ด ิอมิเพรส นา่นหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



                             

วนัทีส่อง        บอ่เกลอื - ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปนั - จดุชมววิภคูา1715 –  

                    ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอปวั – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้และล าดวนผา้ทอ – วดัภเูก็ต      

                                                                                                                                 เชา้/เทีย่ง /เย็น 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่2) 

น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอบอ่เกลอื อยูห่่างจากตัวเมอืงน่านประมาณ 80 กโิลเมตร แตเ่น่ืองจากเสน้ทาง

เป็นหบุเขาสลับทับซอ้นกันหลายลกู อาจใชเ้วลาในการเดนิทางนานถงึ 2ชัว่โมง ระหวา่งทางจะไดพ้บกับ 

ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 เสน้ทางจากเมอืงน่าน มุง่หนา้สูอ่ าเภอบ่อเกลอื ระหวา่งการ

เดนิทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับความรูส้กึ เหมือนก าลังน่ังรถอยู่บนถนนลอยฟ้า ที่ถูกลอ้มลอบดว้ยภูเขา 

ทา่มกลางป่าใหญ่ และไอหมอก น าท่านไปชม บอ่เกลอื สนิเธาว ์ภูเขาโบราณ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลท์

ของอ าเภอบ่อเกลอื ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลอืกลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลอืของ

ของคนพื้นเมอืง ส าหรับนักสะสม ทีน่ี่ก็มผีลติภัณฑพ์ื้นเมอืงใหเ้ลอืกซือ้มากมาย จากนัน้ไปถ่ายรูปชคิๆ 

เช็คอนิที่ จุดชมววิบา้นสะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลอืภูเขาประมาณ 9 กโิลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลาง

ธรรมชาต ิผนืป่า และขนุเขา มลี าธารไหลผา่นตลอดสาย ซึง่จุดชมววิจะอยู่บรเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมือ่

มองจากมมุสงู จะเห็นเป็นววิหมูบ่า้น ถกูโอบลอ้มดว้ยทุง่นา กลางหบุเขา ทัศนียภาพสมบรูณ์สวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่3)  

บา่ย น าท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึ่งเสน้ทางทีง่ดงาม เป็นเสน้ทางจาก

อ าเภอบ่อเกลอื สูอ่ าเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หนึง่

ในจุดชมววิที่ไม่ควรพลาดเมือ่เดนิทางผ่านถนนสายน้ี ยิง่ถา้ไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนตน้หนาวจะได ้

เห็นหมอกหนาสวยสดุตา มุ่งหนา้สู ่อ าเภอปัว เมอืงแหง่ทุง่นากลางหุบเขา แลนดม์ารค์ทีต่อ้งมา น า

ท่านมาเตมิคาเฟอนิ ถ่ายรูปเช็คอนิที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และล าดวนผา้ทอ ไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ได ้

เมือ่มาถงึอ าเภอปัว ดา้นหนา้เป็นล าดวนผา้ทอ รา้นจ าหน่ายผา้ทอลายน ้าไหลไทลือ้ และสนิคา้ของฝาก

จากเมืองน่าน จิบกาแฟรมินาในบรรยากาศไทลื้อ น าท่านไปเสรมิสริมิงคลที่ วดัภูเก็ต วัดตัง้อยู่ใน

หมู่บา้นเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา ซึง่ชาวเหนือจะเรยีกเขาว่า “ดอย หรอื ภู” ส่งผลใหว้ัดแห่งน้ีมชีือ่ว่า

ภเูก็ต โดยตัง้ชือ่ตามภมูทิีต่ัง้อยู ่ไฮไลทข์องวัดน้ีอยูท่ีล่านของโบสถ ์เมือ่มองออกไป จะเห็นเป็นววิทุง่นา

เขยีวขจ ีโอบลอ้มโดยทวิเขานอ้ยใหญ ่ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่4)  

 หลงัทานอาหารเย็นน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: อปูแกว้ รสีอรท์ ปวั หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 



                             

วนัทีส่าม         ปวั – วดัศรมีงคล (วดักง๋) – เมอืงนา่น – วดัพระธาตแุชแ่หง้ - เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟนา่น -  

                     ทา่อากาศยานนา่นนคร - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ    

                                                                                                                                  เชา้/เทีย่ง /- 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) 

 จากนัน้เดนิทางสู ่วดัศรมีงคล (กง๋) เป็นวัดเกา่แกท่ีไ่ดรั้บพระราชทานวสิงุคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ.2395 

พระสงฆท์ีม่ชี ือ่ทีส่ดุของวัดน้ีคอื หลวงปู่ กง๋ ดา้นหลังวัดมลีานชมววิ ซึง่มทีัศนียภาพทีง่ดงาม มองเห็นทุ่ง

นาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภูคาเรยีงรายสลับซบัซอ้น โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวัดไดจั้ดท าเป็นซุม้

และจุดชมววิใหถ้า่ยภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพั้กผอ่นหยอ่นใจ ภายในวัดมสี ิง่ที่

น่าสนใจ ทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบัวผัน จติร

กรชาวน่านเชือ้สายไทลื้อ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังที่วัดภูมนิทรแ์ละวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน 

รวมถงึพพิธิภัณฑม์งคลธรรมรังส ีซึง่รวมรวมของโบราณต่างใหไ้ดช้ม บรรยากาศโดยรอบของวัด เนน้

ตกแตง่แบบไทยลา้นนา อนุรักษ์ของเกา่แกใ่นอดตี ดา้นหนา้ยังเป็นทีต่ัง้ของกระทอ่มไมไ้ผ ่ชือ่วา่เฮอืนมะ

เก่า ภายในบา้นมขีา้วของเครือ่งใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพได ้สมควรแก่เวลาน าท่าน

เดนิทางกลับสู ่อ.เมอืงนา่น (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง2ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) 
บา่ย  ถงึอ.เมอืงน่าน น าท่านกราบสักการะ วดัพระธาตุแช่แหง้ เป็นวัดเก่าแก่ทีส่วยงามมาก และเป็นพระ

ธาตุประจ าปีเกดิของคนเกดิปีเถาะ มกีารจัดงานนมัสการพระธาตุในเดอืน 4 หรอืประมาณเดอืนมนีาคม
ของทุกปี เป็นปชูนียสถานศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่หนึง่ในเมอืงน่าน ศูนยร์วมศรัทธาอันยิง่ใหญ่ของผูค้น โดย
ตัง้อยูบ่นเนนิทางฝ่ังตะวันออกอันเป็นศนูยก์ลางของเมอืงน่านเดมิ หลังจากทีย่า้ยมาจากเมอืงปัว ทางขึน้
สูอ่งคพ์ระธาตุเป็นตัวพญานาค หนา้บันไดเหนือประตูทางเขา้พระวหิารเป็นปูนปั้นลายนาคเกีย้ว ถอืเป็น
เอกลักษณ์ศลิปกรรมน่าน เชือ่กันว่าหากไดเ้ดนิทางไป "ชธุาตุ" หรอืนมัสการสักครัง้ จะไดรั้บอานิสงส์

อย่างยิง่ใหญ่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟน่าน รา้นกาแฟชือ่ดังในเมอืงน่าน รา้นใหญ่
บรรยากาศดี มีมุมใหถ้่ายรูป,มุมใหน่ั้งชวิๆ มีกาแฟรสชาตอิร่อย อสิระใหท้่านเลือกซื้อทาน ถ่ายภาพ 
พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                             

สมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนา่นนครเพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 

18.20น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูโิดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD4311 

19.35น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , สายการบนิ

การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

● ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

● ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

● โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

● ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

● บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

● คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

● น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

● คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

● คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

● คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

● ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

● เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

● คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้

จากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

● คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

● น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว 

● คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

● คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตวั และประกันสขุภาพ 

● คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  

● คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

● ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ ทา่นละ 500 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ

จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

 

 

 

  



                             

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 9 ทา่น 

● บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

● บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 

● การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

● มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

● ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

● เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 


