
 

 
 

บินด้วยสายการบินนกแอร์ (DD) : ขึน้เคร่ืองที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

DD172 DMK(ดอนเมือง) – NNT(น่านนคร) 08.30 – 09.45 

DD177 NNT(น่านนคร) – DMK(ดอนเมือง) 18.35 – 19.40 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กับสายการบิน** 

 

ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม/ PFIZER 2 เขม็ 

/SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 เขม็ / J&J 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน) 
**ผู้เดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวัคซีนกับทางบริษัทพร้อมหลักฐานการจอง** 

 



 

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร – วัดม่ิงเมือง – วัดภูมินทร์ - วัดศรีมงคล – อ าเภอ
ปัว – วัดภูเก็ต                                                                                                                             (–
/L/D) 
 

06.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยให้
การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า และมัคคุเทศก์คอยให้ค าแนะน า
มาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   
 *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง*  

08.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD172 ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที   
 **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กับสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่น่ังได้ก่อนเดินทาง 
72 ช่ัวโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 

09.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน เตรียมตวัออกเดินทาง โดยจะมีรถตู ้VIP คนัละ 8-9 ที่นัง่ คอย
ให้บริการอยู่ในสนามบิน   (พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมพินักงานคบขับรถก่อนการเดินทาง)  
    --------------------  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และท าธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ ์เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจงัหวดัน่าน ประวตัิของวดั
มิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวดัร้าง มีเสาหลกัเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจา้
อนนัตวรฤทธิเดช เจา้ครองนครน่านสถาปนาวดั ใหม่ ตั้งช่ือว่า วดัมิ่งเมือง ตามช่ือที่เรียกเสาหลกัเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมา
ปี 2527ไดม้ีการร้ือถอนและสร้างอุโบสถหลงัใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมยัแบบในปัจจุบนั 

จากนั้นเดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีช่ือว่า “วดัพรหมมินทร์” จุดเด่นของวดัน้ีคือ "พระอุโบสถจตุรมุข” สถาปัตยกรรมอนั
โดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ ์วิหาร และเจดยี ์ ไวใ้นอาคารเดียวกนั ในลกัษณะการจ าลองแผนภูมิจกัรวาล
ตามความเช่ือแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชยั 4 องค ์หันหนา้ออกสู่ประตูทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐ์ฐาน
อยู่ภายใน มีเร่ืองเล่ากนัว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายามสังเกตหนา้องคพ์ระ 1 ในทั้งส่ีทิศ ซ่ึงจะมีอยู่
เพียงทิศเดียวเท่านั้น ที่หนา้องคพ์ระประธานจะมีลกัษณะยิ้มแยม้มากกว่าทั้ง 3 ทิศที่เหลือ ก็ให้กราบขอพรยงัทิศนั้นแลว้จะ
ไดส้มปรารถนาตามที่ตั้งใจ ภาพจิตกรรมฝาผนงัที่โดดเด่นเป็นพิเศษในวดัภูมินทร์แห่งน้ีก็คือ ภาพ “กระซิบรักบันลือโลก” 
หรือภาพ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซ่ึงเป็นค าเรียกชายผูห้ญิงชาวไทล้ือสมยัโบราณ ในลกัษณะกระซิบสนทนากัน 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตั้งอยู่ที่ต  าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  เป็นวดัเก่าแก่ที่ไดร้ับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ี่มีช่ือที่สุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่ ก๋ง  ดา้นหลงัวดัมีลานชมวิว ซ่ึงมีทศันียภาพที่
งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลบัซับซ้อน บริเวณนาขา้วมีที่พกัและร้านกาแฟฮกันน่าน มี
สะพานไมไ้ผ่เช่ือมจากตวัวดัสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได ้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุ้มและจุดชมววิ
ให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกัผ่อนหย่อนใจ  ภายในวดัมีส่ิงที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงทีม่ี
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทล้ือ ซ่ึงวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัที่วดัภูมินทร์และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน  รวมถึงพิพิธภณัฑม์งคลธรรมรังสี ซ่ึงรวมรวมของโบราณ
ต่างๆให้ไดช้ม 

 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ อ าเภอ ปัว 

 น าท่านเดินทางสู่  วัดภูเก็ต เป็นวดัที่อยู่ใน อ.ปัว จ.น่านวดัแห่งน้ี เป็นวดัที่มวีิวทวิทศัน์สวย เน่ืองจากตั้งอยู่บนเนิน
เขาจึงเห็นวิวในมุมสูง เห็นวิวไดก้วา้ง ลานชมวิวของวดัจะเหน็ทุ่งนา ร้านตูบนาไทล้ือ ร้านกาแฟช่ือดงัของอ าเภอปัว และล า
ธารอยู่ดา้นล่าง  ส่วนดา้นหลงัเป็น อุทยานดอยภูคา ในตอนเชา้วดัน้ีเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยข้ึ์น มีอุโบสถทรงลา้นนา
ประยุกต ์จิตรกรรม ฝาผนงัสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่ศกัดิ์ สิทธ์ิ ผินพระ
พกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก บริเวณวดัมตีน้ดิกเดียม ตน้ไมห้ายาก และเป็นตน้ไมแ้ปลก เมื่อมีคนมาสัมผสัที่ล าต้น ใบที่
บริเวณยอดจะส่ันไหว คลา้ยกบัมีลมพดัผ่าน เป็นที่สนใจของนกัท่องเที่ยว 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

 น าทุกท่านเข้าสู่ที่พกั  โรงแรมฮกัปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า  
 



 

DAY 2  ร้านล าดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ดอยภูคา - หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลอืสินเธาว์ - ถนนลอย
ฟ้า โค้งเลข 3 – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน                                                           (B/L/-) 
เชา้  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

 น าท่านเดินทางไปยงั ร้านล าดวนผ้าทอ  ร้านขายของที่ระลึกและผา้ทอไทล้ือ ผา้ทอน ้ าไหล ลายโบราณ ช่ือดงั
แห่งปัว  อ าเภอปัวถือว่าเป็นอ าเภอที่มีชาวไทล้ืออยู่มากที่สุดชาวไทล้ือมีประเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เร่ืองการแต่งกายแบบพื้นบา้น ไดแ้ก่ผา้ทอไทล้ือ  นับว่าเป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของอ าเภอน้ี ผา้ทอส่วนใหญ่เมื่อ
ทอมาแลว้ก็มีการจ าหน่ายเป็นผลิตภณัฑช์ุมชน ภายในมี ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ เป็นอีกหน่ึงร้าน เก๋ ไก๋  ติดริมนาขา้วแฝงไป
ดว้ยบรรยากาศแบบไทล้ือดั้งเดิม ใหท้่านอิสระในการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่ม และถ่ายภาพ เลือกซ้ือของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตวป่์าที่มีความส าคญัต่อระบบ
นิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่งก าเนิดของแม่น ้าหลายสาย เช่น แม่น ้าน่าน ล าน ้าปัว ล าน ้าวา้ ที่คอยหล่อเล้ียงชีวิตของชาวจงัหวดั
น่าน และยงัมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ กล่าวคือเป็นที่เช่ือกนัว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรุษของคน
เมืองน่าน ที่น่ีมีตน้ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์เท่านั้นซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ดี
ที่สุด  

 

น าท่านเดินทางไปยงั บ้านสะปัน ชุมชนกลางหุบเขาสวย แหล่งโอโซนดีเยี่ยม ตั้งอยู่ในอ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน  ห่างจาก
บ่อเกลือภูเขาประมาณ  9 กิโลเมตร  เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีล าธารไหลผ่าน 
และในช่วงหนา้ฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจีไดอี้กดว้ย เรียกไดว้่าหากแวะมาเที่ยวบ่อเกลือ
ภูเขาขบัรถเลยไปอีกเพียงไม่ก่ีนาทีก็จะถึงหมู่บา้นสะปัน เหมาะส าหรับมาพกัผ่อน ปล่อยชีวิตให้เดินไปอย่างชา้ ๆ 



 

 น าท่านเดินทางต่อไปยงั บ่อเกลือสินเธาว์  มีช่ือเสียงในดา้นการท าเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์
เพื่อบริโภคและจ าหน่ายเป็นรายไดอี้กทางหน่ึง บ่อเกลือน้ีมีมาแต่โบราณและน าไปจ าหน่ายยงักรุงสุโขทยั เชียงใหม่ เชียง
ตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต ้ ปัจจบุนัการจะน าเกลือจากบ่อ  ข้ึนมาตม้ท าเกลือใช่ว่าจะกระท ากนัได้
ง่ายๆ ชาวบา้นจะตอ้งท าพิธีเล้ียงผีเมืองและเจา้รักษาบ่อเกลือคือ เจา้ซางค า กันก่อน โดยจะท าทุกปีในวนัแรม 8 ค ่าเดือน 5 
หรือที่ชาวบา้นเรียกกนัว่า "งานแกม้" ในสมยัก่อนเคยท ากนัถึง 7 วนั แต่ปัจจุบนัลดลงมา เหลือเพียง 3 วนั เท่านั้น 

 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย 

 น าท่านแวะจุดชมวิว ชม ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 จ.น่าน อยู่เส้นทางถนนหมายเลข 1081 เดินทางมาจาก อ.สันติ
สุข ไป อ.บ่อเกลือ คือทางที่จะไปบ่อเกลือ   

 
 
 



 

 น าท่านข้ึนชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย ซ่ึงปูชนียสถานที่ส าคญัและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราว
คราวเดียวกบัพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองคใ์หญ่ คือ พระพทุธมหาอุตมงคลนนัทบุรีศรีเมือง
น่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง 

 
  

 น าท่านเดินทางสู่ที่พกั เพื่อท าการเช็คอิน และเก็บสัมภาระ 

 ถนนคนเดินน่าน หรือ กาดข่วงเมือง มีจดุศูนยก์ลางอยู่บริเวณวดัภูมินทร์ ถนนผากอง ใจกลางเมืองน่าน เป็นถนน
คนเดินที่เนน้ขายอาหาร มีตั้งแต่ทัว่ไปจนถึงอาหารทอ้งถ่ิน ให้เลือกรับประทานและหลากหลาย สามารถซ้ืออาหารแลว้เขา้
ไปนัง่ทานไดต้รงลานหน้าวดัภูมินทร์ โดยมีบริการเส่ือและขนัโตกส าหรับนัง่รับประทานอาหาร 

ค ่า อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินน่าน  
**กรณีที่ถนนคนเดินไม่เปิด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพาทกุท่านไปยังตลาดโต้รุ่ง หรือกาดหน้าศูนย์โอท๊อป** 

น าทุกท่านเข้าสู่ที่พกั  โรงแรมบ้านน่าน/โรงแรมบ้านน่าน B&B หรือเทียบเท่า 

DAY 3  วันศรีพันต้น – วัดพระธาตุช้างค ้าวรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดี - พระบรมธาตุแช่แห้ง - Erabica Coffee 
-ท่าอากาศยานน่านนคร–กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                                                     (B/L/-)                            
เชา้  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเจา้ฟ้า ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน ดา้นทิศตะวนัตก
เฉียงใต ้ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภ์ูคาภายในวดัมีวิหารที่สวยงาม 
ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยบั เป็นอีกวดัหน่ึงในจงัหวดัน่านที่มีจิตรกรรมปูนป้ันที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ด
เศียร เฝ้าบนัได หนา้วิหารวดั สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซ่ึงป้ันแต่ง
โดยช่าง ชาวน่านช่ือ นายอนุรักษ ์สมศกัดิ์  หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารไดม้ีการเขียนภาพลายเส้นประวตัิของ



 

พระพุทธเจา้ และประวตั ิการก าเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและ
ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง 

น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค า้วรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไวภ้ายใน นบัเป็น ปูชนียสถานส าคญั 
เป็นเจดียท์ี่ไดร้ับอิทธิพลทางดา้นศิลปะสุโขทยั ภายในวดัประดิษฐาน เจดียช์า้งค ้า ซ่ึงเป็นศิลปสมยัสุโขทยั อายุประมาณ
พุทธศตวรรษที ่20 รอบเจดียม์ีรูปป้ันชา้งปูนป้ันเพียงคร่ึงตวั 

 

จากนั้น น าท่านถ่ายภาพ  ซุ้มต้นลีลาวดี หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ที่ข้ึนเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายก่ิงกา้นโคง้ โน้ม
เอียงเขา้หากนักลายเป็นอุโมงคต์น้ไมย้ิ่งใหญ่สวยงาม เรียกไดว้่าเป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จงัหวดัน่าน  
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหน่ึง ของภาคเหนือ ที่
เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ไดร้ับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดียพ์ระธาตุหริภุณไชย โดยมีลกัษณะโดยรอบๆ ของ องค์
พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค ์ดว้ยทองจงัโกในส่วน ของทางเดิน ข้ึนสู่องคพ์ระธาตุนั้น จะเป็นตวัพญานาค หนา้บนั
เหนือประตูทางเขา้ลกัษณะของการป้ัน จะเป็นลายนาคเก้ียวที่เป็น เอกลกัษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของ
จงัหวดัน่านโดยแทจ้ริง ชาวเมืองลา้นนามีความเช่ือกนั ว่าการ ไดเ้ดินทางไปสักการบูชากราบไหวน้มสัการองคพ์ระธาตุแซ่
แหง้ หรือชาวลา้นนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แลว้นั้นจะท าไดร้ับ อานิสงคอ์ย่างแรงกลา้ ท าให้ชีวิตอยู่ด ีมีสุข ปราศจาก
โรคภยัต่างๆ หนา้ที่การงานเจริญก้าวหนา้ เป็นตน้ 

 



 

สัมผสัความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่าน เอราบิก้า คอฟฟ่ี (Erabica Coffee) กาแฟ สายพนัธ์ุอาราบิกา้แท ้100% จาก จงัหวดั
น่าน บนความสูงที่เหมาะสม ท าให้เมล็ดกาแฟเก็บสะสมแร่ธาตุอาหารไดเ้ป็นอย่างดี ผ่านขั้นตอนการแปรรูป (Washed 
Process) และกระบวนการผลิตที่ไดคุ้ณภาพสากล (อย.) คดัเลือกเฉพาะเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์ดีเท่านั้น Erabica Coffee มี
ความตั้งใจที่จะมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพกาแฟน่าน ให้ไดเ้ป็นที่รูจ้กัและยอมรับไปทัว่โลก เพื่อให้ทุกคนรู้ว่า… "กาแฟน่าน...ก็

อร่อยไม่แพ้ใคร" 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน  
18.35 เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD177 เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 05 
นาที   
 **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 

 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กับสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่น่ังได้ก่อนเดินทาง 
72 ช่ัวโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 

19.40  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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

 

อัตราค่าบริการ   

วันท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

29 – 31 ธันวาคม 2564 9,999 2,000 

30 ธันวาคม – 01 มกราคม 64 11,999 2,000 

31 ธันวาคม – 02 มกราคม 64 11,999 2,000 

** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท  
(ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้** 

ข้อส าคัญ  
• ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
• ถา้หากมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 คน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  
• กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่าน้ัน การเสริมเตียงจะข้ึนอยู่กบันโยบายของโรงแรม
นั้นๆ (บางโรงแรมใชเ้ตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสริมเตียง) 
• ราคาทัวร์ เป็นราคาส าหรับคนไทยเท่าน้ัน นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน  



 

• หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็น
จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งน้ี
นักท่องเทีย่วจะต้องมีความพร้อมที่จะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆ
ตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม  
• ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปล่ียนแปลง
บตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายตามจริงที่เกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง 
• กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกักระเป๋าโหลด
เพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่) 
• รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเที่ยวตามรายการ) 
• ค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
• มคัคุเทศก์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
• ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
• ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 
ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่
ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าห้องพกัเดี่ยวตามที่ระบุ  
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม ์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต 
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกันสุขภาพ 
• ค่าประกนัคุม้ครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทั้งคน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวม
กรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 
 

อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพกั(ถา้มี) และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
• ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมสุลิม 
• ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 



 

• ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนกัเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  
• ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสายการ
บิน และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยู่ที่สายการบินเป็นผูก้ าหนด 
• ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
• VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
• ค่าทิปคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
 

เง่ือนไขการจอง 
• มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ชดัเจน เพื่อการยืนยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนัน้ี 
กรุณาช าระเงินมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านไดท้ าการยกเลิกการจองโดยอตัโนมตัิหาก
ไม่ไดร้ับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มา
ใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดมีที่นัง่จ ากดั  
• ยกเวน้โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  
• กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษทั
ก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินมดัจ าให้ท่านได ้ ไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง *ในกรณีที่วนัเดินทางตรง
กบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกก่อน 40 วนั* 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 
โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ช าระแลว้ทั้งหมด  
• กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไมใ่ช่ความผิดของบริษทัทวัร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเขา้ออกของแต่ละจงัหวดั หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทัจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถดัไปให้กบัลูกคา้ โดยยึดตาม
นโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ ี
 

หมายเหตุ  
1. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 
2. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าชา้ของสายการ
บิน ภยัธรรมชาติ การเมือง จราจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั  
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 

4. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีอ านาจในการตดัสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้นกรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนั
เดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้ งแรก 
ตามจ านวนครั้ งที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
5. กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยนักบัเจา้หนา้ที่ก่อนทุกครั้ ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะ
มีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีที่โปรแกรมมีการ
บินภายใน ทางบริษทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างนอ้ย 
3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   
6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามที่
ท่านตอ้งการ  
7. หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทาง
ให้ท่านอย่างนอ้ย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 
 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 


