
 

 

บินด้วยสายการบินนกแอร ์(DD) : ข้ึนเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

DD172 DMK(ดอนเมือง) – NNT(น่านนคร) 08.30 – 09.45 
DD177 NNT(น่านนคร) – DMK(ดอนเมือง) 18.35 – 19.40 
**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไมเ่กิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 
 



 

 
 
ผู้ท่ีเดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เขม็ /MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 เขม็ 
/SPUTNIK V 2 เขม็ /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เขม็ /ASTRAZENECA 1 เขม็ / J&J 1 เขม็ (ไม่น้อยกว่า 14วนั) 
**ผู้เดินทางต้องแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีนกบัทางบริษทัพร้อมหลกัฐานการจอง** 

 
DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร – วดัม่ิงเมือง – วดัภมิูนทร ์- วดัศรีมงคล – อ าเภอ

ปัว – วดัภเูกต็                                                                                                                             (-/L/D) 
 
06.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยให้

การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยัแบบผ้า และมคัคเุทศก์คอยให้
ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

08.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน โดยสายการบินนกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD172 ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 
 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 

72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 
09.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู้ VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอย

ใหบ้รกิารอยู่ในสนามบนิ   (พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเชค็อุณหภมิูพนักงานคบขบัรถก่อนการเดินทาง)  
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธุระส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัม่ิงเมือง ตัง้อยู่ที่ถนนสุรยิพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลกัเมืองของจงัหวดัน่าน ประวตัิของวดัมิง่
เมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้า
อนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวดั ใหม่ ตัง้ชื่อว่า วดัมิง่เมอืง ตามชื่อที่เรียกเสาหลกัเมอืงว่า เสามิง่เมอืง 
ต่อมาปี 2527ไดม้กีารรือ้ถอนและสรา้งอุโบสถหลงัใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมยัแบบในปัจจุบนั 

เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑ์ท่ีรฐับาลหรือ
สาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิท-19  

ท่ีได้รบัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
**เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลง  

ทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีกครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 
 



 

จากนัน้เดนิทางไป วดัภมิูนทร ์เดมิมชีื่อว่า “วดัพรหมมนิทร”์ จุดเด่นของวดันี้คอื "พระอุโบสถจตุรมุข” สถาปัตยกรรม
อนัโดดเด่นด้วยเอกลกัษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกนั ในลกัษณะการจ าลองแผนภูมิ
จกัรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมพีระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย 4 องค์ หนัหน้าออกสู่ประตูทัง้ 4 ทิศ 
ประดษิฐ์ฐานอยู่ภายใน มเีรื่องเล่ากนัว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทศิ ใหพ้ยายามสงัเกตหน้าองคพ์ระ 1 ในทัง้สี่
ทศิ ซึ่งจะมอียู่เพยีงทศิเดยีวเท่านัน้ ทีห่น้าองคพ์ระประธานจะมลีกัษณะยิม้แยม้มากกว่าทัง้ 3 ทศิทีเ่หลอื กใ็หก้ราบขอพร
ยังทิศนัน้แล้วจะได้สมปรารถนาตามที่ตัง้ใจ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพเิศษในวดัภูมินทร์แห่งนี้ก็คือ ภาพ 
“กระซิบรกับนัลือโลก” หรอืภาพ “ปู่ ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นค าเรยีกชายผูห้ญงิชาวไทลื้อสมยัโบราณ ในลกัษณะกระซบิ
สนทนากนั 

 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
 น าท่านเดินทางสู่ วดัศรีมงคล (ก๋ง) ตัง้อยู่ที่ต าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  เป็นวดัเก่าแก่ที่ได้รบัพระราชทาน

วสุิงคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชีื่อทีสุ่ดของวดันี้คือ หลวงปู่ก๋ง  ดา้นหลงัวดัมลีานชมววิ ซึ่งมทีศันียภาพที่
งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขยีวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลบัซบัซ้อน บริเวณนาข้าวมทีี่พกัและร้านกาแฟฮกัน
น่าน มสีะพานไมไ้ผ่เชื่อมจากตวัวดัสามารถลงไปเดนิเล่นถ่ายภาพได ้โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุ้มและ
จุดชมววิใหถ่้ายภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้กัผ่อนหย่อนใจ  ภายในวดัมสีิง่ทีน่่าสนใจ ทัง้วหิาร
หลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอนังดงาม โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบวัผนั จติรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วดัภูมนิทร์และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน  รวมถึงพพิธิภณัฑ์มงคลธรรมรงัส ีซึ่งรวมรวมของ
โบราณต่างๆใหไ้ดช้ม 



 

 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อ าเภอ ปัว 
 น าท่านเดนิทางสู่  วดัภเูกต็ เป็นวดัทีอ่ยู่ใน อ.ปัว จ.น่านวดัแห่งนี้ เป็นวดัทีม่วีวิทิวทศัน์สวย เนื่องจากตัง้อยู่บนเนินเขา

จงึเหน็ววิในมุมสูง เหน็ววิไดก้วา้ง ลานชมววิของวดัจะเหน็ทุ่งนา รา้นตูบนาไทลื้อ รา้นกาแฟชื่อดงัของอ าเภอปัว และล า
ธารอยู่ด้านล่าง  ส่วนด้านหลงัเป็น อุทยานดอยภูคา ในตอนเช้าวดันี้เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น มอุีโบสถทรงล้านนา
ประยุกต์ จติรกรรม ฝาผนังสามมติ ิ เป็นทีป่ระดษิฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรอื หลวงพ่อพุทธเมตตา” ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ผนิพระ
พกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก บริเวณวดัมต้ีนดิกเดยีม ต้นไม้หายาก และเป็นต้นไม้แปลก เมื่อมคีนมาสมัผสัที่ล าต้น ใบที่
บรเิวณยอดจะสัน่ไหว คลา้ยกบัมลีมพดัผ่าน เป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่ว 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรมฮกัปัว โฮเทล หรอืเทียบเท่า  
 

DAY 2  ร้านล าดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ดอยภคูา - หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว ์- ถนนลอย
ฟ้า โค้งเลข 3 – วดัพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน                                                           (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไมเ่ปิดให้บริการ 
 น าท่านเดนิทางไปยงั ร้านล าดวนผ้าทอ  รา้นขายของทีร่ะลกึและผ้าทอไทลื้อ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณ ชื่อดงัแห่งปัว  

อ าเภอปัวถอืว่าเป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทลื้ออยู่มากทีสุ่ดชาวไทลื้อมปีระเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ 



 
เรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของอ าเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอ
มาแลว้กม็กีารจ าหน่ายเป็นผลติภณัฑช์ุมชน ภายในม ีร้านกาแฟบ้านไทล้ือ เป็นอกีหนึ่งรา้น เก๋ ไก๋  ตดิรมินาข้าวแฝง
ไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดัง้เดิม ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อเครื่องดื่ม และถ่ายภาพ เลือกซื้อของฝากได้ตาม
อธัยาศยั 

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็นป่าที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ที่มทีัง้พชืพรรณและสตัว์ป่าที่มคีวามส าคญัต่อระบบนิเวศน์ 

รวมทัง้เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น ้าหลายสาย เช่น แม่น ้าน่าน ล าน ้าปัว ล าน ้าวา้ ทีค่อยหล่อเลี้ยงชวีติของชาวจงัหวดัน่าน 
และยงัมคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตร์ กล่าวคือเป็นที่เชื่อกนัว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมอืงเก่าของบรรพบุรุษของคน
เมอืงน่าน ทีน่ี่มต้ีนชมพูภูคาจะออกดอกสชีมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์เท่านัน้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดี
ทีสุ่ด  

 
น าท่านเดินทางไปยงั บ้านสะปัน ชุมชนกลางหบุเขาสวย แหล่งโอโซนดีเย่ียม ตัง้อยู่ในอ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน  
ห่างจากบ่อเกลอืภูเขาประมาณ  9 กโิลเมตร  เป็นชุมชนเลก็ๆ แสนสงบ ทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตขิองขุนเขา มลี าธาร
ไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมววิทวิทศัน์ของนาขา้วเขยีวขจไีดอ้กีดว้ย เรยีกไดว่้าหากแวะมาเที่ยว
บ่อเกลอืภูเขาขบัรถเลยไปอกีเพยีงไม่กี่นาทกีจ็ะถงึหมู่บ้านสะปัน เหมาะส าหรบัมาพกัผ่อน ปล่อยชวีติใหเ้ดนิไปอย่างช้า 
ๆ 



 

 น าท่านเดินทางต่อไปยงั บ่อเกลือสินเธาว ์  มชีื่อเสยีงในด้านการท าเกลอืบนภูเขาที่ไม่มทีี่ใดเหมอืน เกลือสนิเธาว์เพื่อ
บรโิภคและจ าหน่ายเป็นรายไดอ้กีทางหนึ่ง บ่อเกลอืนี้มมีาแต่โบราณและน าไปจ าหน่ายยงักรุงสุโขทยั เชยีงใหม่ เชยีงตุง 
หลวงพระบาง รวมถึงสบิสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบนัการจะน าเกลือจากบ่อ  ขึ้นมาต้มท าเกลือใช่ว่าจะกระท ากนัได้
ง่ายๆ ชาวบา้นจะต้องท าพธิเีลี้ยงผเีมอืงและเจา้รกัษาบ่อเกลอืคอื เจา้ซางค า กนัก่อน โดยจะท าทุกปีในวนัแรม 8 ค ่าเดอืน 
5 หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัว่า "งานแก้ม" ในสมยัก่อนเคยท ากนัถงึ 7 วนั แต่ปัจจุบนัลดลงมา เหลอืเพยีง 3 วนั เท่านัน้ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย 
 น าท่านแวะจุดชมววิ ชม ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 จ.น่าน อยู่เสน้ทางถนนหมายเลข 1081 เดนิทางมาจาก อ.สนัติสุข ไป 

อ.บ่อเกลอื คอืทางทีจ่ะไปบ่อเกลอื   



 

 
 

 น าท่านขึ้นชมวิวเมอืงน่านที่ วดัพระธาตุเขาน้อย ซึ่งปูชนียสถานที่ส าคญัและเก่าแก่ สนันิษฐานว่ามอีายุรุ่นราวคราว
เดยีวกบัพระธาตุแช่แหง้ ตรงบรเิวณลานปูนพระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญ่ คอื พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรศีรเีมอืงน่าน 
ถอืเป็นจุดเดยีวทีเ่หน็เมอืงน่านจากมุมสูง 

 
  
 น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั เพื่อท าการเชค็อนิ และเกบ็สมัภาระ 



 

 ถนนคนเดินน่าน หรอื กาดข่วงเมือง มจีุดศนูยก์ลางอยูบ่รเิวณวดัภูมนิทร ์ถนนผากอง ใจกลางเมอืงน่าน เป็นถนนคน
เดนิทีเ่น้นขายอาหาร มตีัง้แต่ทัว่ไปจนถงึอาหารทอ้งถิน่ ให้เลอืกรบัประทานและหลากหลาย สามารถซื้ออาหารแลว้เข้า
ไปนัง่ทานไดต้รงลานหน้าวดัภูมนิทร ์โดยมบีรกิารเสื่อและขนัโตกส าหรบันัง่รบัประทานอาหาร 

ค ่า อิสระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดินน่าน  
**กรณีท่ีถนนคนเดินไม่เปิด บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการพาทุกท่านไปยงัตลาดโต้รุ่ง หรือกาดหน้าศนูยโ์อท๊อป** 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรมบ้านน่าน/โรงแรมบ้านน่าน B&B หรือเทียบเท่า 

DAY 3  วดัศรีพนัต้น – วดัพระธาตุช้างค า้วรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดี - พระบรมธาตุแช่แห้ง - Erabica Coffee 
- ท่าอากาศยานน่านนคร – กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                 (B/L/-)                            

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถ่ินกรณีห้องอาหารไมเ่ปิดให้บริการ 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีพนัต้น ตัง้อยู่ที ่ถนนเจา้ฟ้า ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ดา้นทศิตะวนัตกเฉียง

ใต้ ของเขตเทศบาลเมอืงน่าน สรา้งโดยพญาพนัต้น เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคาภายในวดัมวีหิารทีส่วยงาม ตัง้
เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยบั เป็นอกีวดัหนึ่งในจงัหวดัน่านทีม่จีติรกรรมปนูป้ันทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจด็เศยีร 
เฝ้าบนัได หน้าวหิารวดั สทีองเหลอืงอร่ามสวยงามตระการตา มคีวามสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมชีวีติชวีา ซึ่งป้ันแต่งโดย
ช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรกัษ์ สมศกัดิ ์หรอื "สล่ารง" และภายในวหิารไดม้กีารเขยีนภาพลายเสน้ประวตัขิองพระพุทธเจา้ 
และประวตั ิการก าเนิด เมอืงน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตุช้างค า้วรวิหาร เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุไวภ้ายใน นับเป็น ปูชนียสถาน
ส าคญั เป็นเจดยีท์ีไ่ดร้บัอทิธพิลทางดา้นศลิปะสุโขทยั ภายในวดัประดษิฐาน เจดยีช์า้งค ้า ซึ่งเป็นศลิปสมยัสุโขทยั อายุ
ประมาณพุทธศตวรรษที ่20 รอบเจดยีม์รีูปปั้นชา้งปูนป้ันเพยีงครึง่ตวั 

 
จากนัน้ น าท่านถ่ายภาพ  ซุ้มต้นลีลาวดี หน้าพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผ่ขยายกิง่ก้าน
โคง้ โน้มเอยีงเขา้หากนักลายเป็นอุโมงคต้์นไมย้ิง่ใหญ่สวยงาม เรยีกไดว่้าเป็นซกิเนอเจอรอ์กี 1 จุดของ จงัหวดัน่าน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดนิทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศลิปะการก่อสรา้ง ทีม่คีวามวจิติรงดงาม อกีแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ทีเ่ป็น

ศลิปะ การก่อสรา้ง ทีไ่ดร้บัอทิธพิล การก่อสร้างมาจากเจดยีพ์ระธาตุหรภิุณไชย โดยมลีกัษณะโดยรอบๆ ของ องคพ์ระ



 
ธาตุ คอืจะม ีการบุรอบองค ์ดว้ยทองจงัโกในส่วน ของทางเดนิ ขึน้สู่องคพ์ระธาตุนัน้ จะเป็นตวัพญานาค หน้าบนัเหนือ
ประตูทางเขา้ลกัษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลกัษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมอืและของ ศลิปะ ของจงัหวดั
น่านโดยแทจ้รงิ ชาวเมอืงลา้นนามคีวามเชื่อกนั ว่าการ ไดเ้ดนิทางไปสกัการบูชากราบไหวน้มสัการองคพ์ระธาตุแซ่แหง้ 
หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัว่า การชูธาตุ แลว้นัน้จะท าไดร้บั อานิสงคอ์ย่างแรงกลา้ ท าใหช้วีติอยู่ด ีมสุีข ปราศจากโรคภยั
ต่างๆ หน้าทีก่ารงานเจรญิก้าวหน้า เป็นต้น 

 
สมัผสัความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่าน เอราบิก้า คอฟฟ่ี (Erabica Coffee) กาแฟ สายพนัธุ์อาราบิก้าแท้ 100% จาก 
จงัหวดัน่าน บนความสูงที่เหมาะสม ท าให้เมล็ดกาแฟเก็บสะสมแร่ธาตุอาหารได้เป็นอย่างดี ผ่านขัน้ตอนการแปรรูป 
(Washed Process) และกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพสากล (อย.) คัดเลือกเฉพาะเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์ดีเท่านั ้น 
Erabica Coffee มคีวามตัง้ใจที่จะมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพกาแฟน่าน ให้ได้เป็นที่รู ้จกัและยอมรบัไปทัว่โลก เพื่อให้ทุกคนรู้
ว่า… "กาแฟน่าน...กอ็ร่อยไม่แพ้ใคร" 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน  
18.35 เดนิทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบินนกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD177 เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 05 นาท ี  
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 
 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 

72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 
19.40  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

***************************************************************************** 
อตัราค่าบริการ   



 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดี่ยว 

11 – 13 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

13 – 15 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 

16 – 18 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

20 – 22 พฤศจิกายน 2564 8,999 2,000 

21 – 23 พฤศจิกายน 2564 7,999 2,000 

29 พฤศจิกายน – 01 ธนัวาคม 64 7,999 2,000 

01 – 03 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

07 – 09 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

15 – 17 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

18 – 20 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

20 – 22 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

22 – 24 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

25 – 27 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 
**ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 

ข้อส าคญั  
- ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผูีเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดย

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ 

(บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 
- ราคาทวัร ์เป็นราคาส าหรบัคนไทยเท่านัน้ นักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 500 บาท ต่อท่าน  



 

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณี
ท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ทัง้น้ี
นักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจโควิด-19 และการ
ลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจงัหวดัและสายการบิน 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร
โดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หากต้องการซื้อน ้าหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที)่ 

- รถตู้ปรบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 
1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสยีชีวิต วงเงนิ
ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้คนไทย
และชาวต่างชาต ิอายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวม
กรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถ้าม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 



 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภ าระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ชดัเจน เพื่อการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณา
ช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบั
ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ 
นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทก าหนด 

ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคืนเงนิมดัจ าให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งกต็าม 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบั
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม 
และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททัวร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจงัหวดั หรือการ

ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบนิ บริษัทจะเก็บเป็นเครดติหรือเลื่อนการเดนิทางในพเีรียดถดัไปให้กบัลูกคา้ โดยยดึตาม
นโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 
หมายเหตุ  

1. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
2. บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  



 
3. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัทฯก ากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตาม
จ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

5. กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่
โปรแกรมมกีารบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่าย
ทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

6. บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านต้องการ  

7. หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 
**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


