
 
 
 

 
รหสัโปรแกรม : 20237 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
THD01 น่าน – ปวั ฮกัน่าน นานๆนะ 3 วนั 2 คืน 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนิดว้ยสายการบนิ แอร์เอเชีย (FD) : ขึน้เครื่องทีส่นามบนิดอนเมือง

(DMK) 

FD3554 DMK(กรุงเทพ) – NNT(น่าน
นคร) 

07.30 – 
08.50 

FD3557 NNT(น่านนคร)- DMK(
กรุงเทพ) 

16.55 – 
18.05 

 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครื่องบนิได้

น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

มาตราการดูแลป้องกนั การตดิเช้ือโควดิ-19  
- ตรวจวดัอุณหภูมกิอ่นการเดนิทาง  
- ฉีดพน่ฆา่เช้ือภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกคร ัง้ 
- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  
- บรกิารหน้ากากอนามยัชนิดผา้ ทา่นละ 1 อนั  
- จุดบรกิาร แอลกอฮอล์ลา้งมือประจ ารถ ตลอดการเดนิทาง  
- จดัผงัทีน่ ั่ง ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศ 
- ไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัที ่1   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ทา่อากาศยานน่านนคร - วดัภูมนิทร์ – วดัพระธาตุช้างค า้
วรวหิาร – วดัศรีพนัตน้  - วดัพระธาตุเขาน้อย – รา้นของหวานป้าน่ิม – ถนนคนเดนิน่าน
(B/L/-) 

 
04.30 คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 

เคาน์เตอร์สายการบนิ แอร์เอเชีย (FD)  โดยมีเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพือ่รบัหน้ากากอนามยัแบบผา้ 
บรกิารจุดเช็คอณุหภูมริา่งกายกอ่นการเดนิทาง และมคัคุเทศก์คอยใหค้ าแนะน า
มาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง 
*กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เน่ืองจากตอ้งใช้เวลาในการ
เช็คอนิ สายการบนิจะปิดใหท้ าการเช็คอนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ช ั่วโมง 

07.30 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย 
(FD) เทีย่วบนิที ่FD3554 ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช ั่วโมง 20 นาท ี  
**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิระดบัเทยีบเทา่และเวลาใกลเ้คยีง
กนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

08.50 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย (FD) 
เทีย่วบนิที ่FD3554 
10.00 เตรียมตวัออกเดนิทางไปยงั อ.ปวั โดยจะมีรถตู้ VIP คนัละ 8-9 ทีน่ ั่ง คอย

ใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  
 บรกิารของวา่งแบบ set box  
 (พน่ฆา่เช้ือยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมพินกังานคบขบัรถกอ่นการ

เดนิทาง)  
จากนัน้เดนิทางไป วดัภูมนิทร์ เดมิมีชื่อวา่ “วดัพรหมมนิทร์” จุดเดน่ของวดัน้ีคือ 
"พระอุโบสถจตุรมขุ” สถาปตัยกรรมอนัโดดเดน่ดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะ ทีร่วมเอา
โบสถ์ วหิาร และเจดยี์ ไวใ้นอาคารเดยีวกนั ในลกัษณะการจ าลองแผนภูมิ
จกัรวาลตามความเชื่อแหง่พทุธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทศิปางมารวชิยั 4 
องค์ หนัหน้าออกสูป่ระตทู ัง้ 4 ทศิ ประดษิฐ์ฐานอยูภ่ายใน มีเรือ่งเลา่กนัวา่ หาก
ใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทศิ ใหพ้ยายามสงัเกตหน้าองค์พระ 1 ในท ัง้สีท่ศิ 
ซึง่จะมีอยูเ่พยีงทศิเดยีวเทา่นัน้ ทีห่น้าองคพ์ระประธานจะมีลกัษณะยิม้แยม้
มากกวา่ท ัง้ 3 ทศิทีเ่หลือ ก็ใหก้ราบขอพรยงัทศินัน้แลว้จะไดส้มปรารถนาตามที่
ต ัง้ใจ ภาพจติกรรมฝาผนงัทีโ่ดดเดน่เป็นพเิศษในวดัภูมนิทร์แหง่น้ีก็คือ ภาพ 
“กระซบิบนัลือโลก” หรือภาพ “ปู่ มา่น ยา่มา่น” ซึง่เป็นค าเรียกชายผูห้ญงิชาวไท
ล้ือสมยัโบราณ ในลกัษณะกระซบิสนทนากนั 

 
 
 



 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพระธาตชุ้างค า้วรวหิาร เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรม
สารีรกิธาตุไวภ้ายใน นบัเป็น ปชูนียสถานส าคญั เป็นเจดยี์ทีไ่ดร้บัอทิธพิล
ทางดา้นศลิปะสุโขทยั ภายในวดัประดษิฐาน เจดยี์ช้างค า้ ซึง่เป็นศลิปสมยัสุโขทยั 
อายุประมาณพทุธศตวรรษที ่20 รอบเจดยีม์ีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพยีงครึง่ตวั 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพื้นเมือง บรกิารอาหารเหนือ เชน่เมนู

แกงฮงัเล น ้าพรกิหนุ่ม เป็นตน้  
13.30 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัศรีพนัตน้ ต ัง้อยูท่ี ่ถนนเจา้ฟ้า ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง

น่าน จงัหวดัน่าน ดา้นทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สรา้งโดย
พญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แหง่ราชวงศ์ภูคาภายในวดัมีวหิารทีส่วยงาม ต ัง้
เดน่เป็นสงา่มีสีทองระยบิระยบั เป็นอีกวดัหน่ึงในจงัหวดัน่านทีมี่จติรกรรมปูนปั้น
ทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบนัได หน้าวหิารวดั สทีองเหลือง
อรา่มสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูออ่นโยนมีชีวติชีวา ซึง่ปั้นแตง่
โดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรกัษ์ สมศกัดิ ์หรือ "สลา่รง" และภายในวหิารไดมี้
การเขยีนภาพลายเสน้ประวตัขิองพระพทุธเจา้ และประวตั ิการก าเนิด เมืองน่าน 
โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเสน้ลงสีธรรมชาตสิวยงามและทรงคุณคา่
อยา่งยิง่ 



14.30 น าทา่นขึน้ชมววิเมืองน่านที ่ซึง่ปูชนียสถานทีส่ าคญัและเกา่แก ่สนันิษฐานวา่มี
อายุรุน่ราวคราวเดยีวกบัพระธาตุแช่แหง้ ตรงบรเิวณลานปูนพระพทุธรูปปางลีลา
องค์ใหญ ่คือ พระพทุธมหาอุตมงคลนนัทบรีุศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวทีเ่ห็น
เมืองน่านจากมุมสูง 

 
 
16.00 น าทา่นทานขนมหวาน ณ รา้นของหวานป้าน่ิม รา้นทีต่อ้งหา้มพลาด ในการมา

น่าน โดยเฉพาะบวัลอยไขห่วาน 
ทา่นสามารถเลือกซื้อเครือ่งดืม่หรือของหวาน ฟรี 1 อยา่ง  

 น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั เพือ่ท าการเช็คอนิ และเก็บสมัภาระ 
ทีพ่กั  พกัโรงแรมบา้นน่าน/โรงแรมน่านนาครา หรือเทยีบเทา่ 
ค ่า เทีย่วชม ถนนคนเดนิเมืองน่าน ถนนแหง่น้ีต ัง้อยูข่า้งๆ วดัภูมนิทร์ จุดเริม่ตน้จะ

อยูบ่รเิวณสีแ่ยกวดัพระธาตุช้างค า้ บนถนนผากอง ระหวา่งลานขว่งเมือง หน้า
ศูนย์บรกิารนกัทอ่งเทีย่ว ไปถงึสามแยกถนนจทัรประโชติ (เปิดใหบ้รกิารเฉพาะ
วนัศกุร์ – อาทติย ์เทา่นัน้) 

 อสิระอาหารเย็น เพือ่ความสะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
รถตูจ้ะไปรบัลูกคา้ตามเวลาและจุดนดัหมาย โรงแรมทีใ่ช้พกัจะไม ่หา่งจากถนน
คนเดนิมากนกั ลูกคา้สามารถเดนิทางกลบัโรงแรมเองได ้หากประสงคท์ีจ่ะ
ทอ่งเทีย่วตอ่ 



วนัที ่2  อุทยานแหง่ชาตศิรีน่าน – ดอยเสมอดาว – ผาหวัสงิห์ - บอ่เกลือสนิเธาว์ – ดอยภูคา – วดั
ภูเก็ต   
(B/L/D) 

05.00 น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตศิรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้ที่
ดอยเสมอดาว เป็นพืน้ทีท่ีม่ีลานกวา้งโคง้ไปตามสนัเขาเหมาะส าหรบัการพกัผอ่น
ชมพระอาทติย์ขึน้และพระอาทติยต์กในเวลาเดียวกนั และยงัสามารถ ชมทะเล
หมอกในยามเช้า ชมดาวและแสงไฟจากตวัอ าเภอนาน้อยในยามค า้คืนไดอ้ยา่ง
สวยงามนอกจากน้ีทา่นยงัสามารถชมผาหวัสิงห์เป็นหน้าผามีรูปรา่งเหมือนสโิต
นอนหมอบหนัหน้าไปทางทศิตะวนัออกสามารถมองเห็นทวิทศัน์ ได ้360 องศา 

 ไดใ้นเวลาเดยีวกนัอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั บอ่เกลือสนิเธาว์  มีชื่อเสียงในดา้นการท าเกลือบนภูเขา

ทีไ่มมี่ทีใ่ดเหมือน เกลือสนิเธาว์เพือ่บรโิภคและจ าหน่ายเป็นรายไดอี้กทางหน่ึง 
บอ่เกลือน้ีมีมาแตโ่บราณและน าไปจ าหน่ายยงักรุงสุโขทยั เชียงใหม ่เชียงตุง 
หลวงพระบาง รวมถงึสบิสองปนันาจีนตอนใต ้ปจัจุบนัการจะน าเกลือจากบอ่  
ขึน้มาตม้ท าเกลือใช่วา่จะกระท ากนัไดง้า่ยๆ ชาวบา้นจะตอ้งท าพธิีเล้ียงผีเมือง
และเจา้รกัษาบอ่เกลือคือ เจา้ซางค า กนักอ่น โดยจะท าทกุปีในวนัแรม 8 ค ่า
เดือน 5 หรือทีช่าวบา้นเรียกกนัวา่ "งานแกม้" ในสมยักอ่นเคยท ากนัถงึ 7 วนั  

 แตป่จัจุบนัลดลงมา เหลือเพยีง 3 วนั เทา่นัน้ 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
13.30 น าทา่นเดนิทางสู ่ดอยภคูา เป็นป่าทีม่ีความอุดมสมบูรณ์ทีม่ีท ัง้พืชพรรณและสตัว์

ป่าทีม่ีความส าคญัตอ่ระบบนิเวศน์ รวมท ัง้เป็นแหลง่ก าเนิดของแมน่ ้าหลายสาย 
เช่น แมน่ ้าน่าน ล าน ้าปวั ล าน ้าวา้ ทีค่อยหลอ่เล้ียงชีวติของชาวจงัหวดัน่าน และ
ยงัมีความส าคญัทางประวตัศิาสตร์ กลา่วคอืเป็นทีเ่ชื่อกนัวา่เทือกเขาดอยภคูาเป็น
เมืองเกา่ของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ทีน่ี่มตีน้ชมพูภูคาจะออกดอกสชีมพู
เป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์เทา่นัน้ซึง่เป็นช่วงเวลาทีด่ทีีสุ่ด 
นอกจากน้ี้ีบนดอยภูคายงัมีทวิทศัน์และธรรมชาตทิีส่วยงามหลายแหง่ 



 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัภูเก็ต เป็นวดัทีอ่ยูใ่น อ.ปวั จ.น่านวดัแหง่น้ี เป็นวดัทีม่ีววิ

ทวิทศัน์สวย เน่ืองจากต ัง้อยูบ่นเนินเขาจงึเห็นววิในมมุสูง เห็นววิไดก้วา้ง ลาน
ชมววิของวดัจะเห็นทุง่นา รา้นตูบนาไทล้ือ รา้นกาแฟชือ่ดงัของอ าเภอปวั และล า
ธารอยูด่า้นลา่ง  สว่นดา้นหลงัเป็น อทุยานดอยภคูา ในตอนเช้าวดัน้ีเป็นจุดชมววิ
พระอาทติยข์ึน้ มีอุโบสถทรงลา้นนาประยกุต์ จติรกรรม ฝาผนงัสามมติ ิเป็นที่
ประดษิฐาน “หลวงพอ่แสนปวั หรือ หลวงพอ่พทุธเมตตา” ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ผนิพระ
พกัตร์ไปทางทศิตะวนัออก บรเิวณวดัมตีน้ดกิเดียม ตน้ไมห้ายาก และเป็นตน้ไม้
แปลก เมือ่มีคนมาสมัผสัทีล่ าตน้ ใบทีบ่รเิวณยอดจะส ั่นไหว คลา้ยกบัมีลมพดั
ผา่น เป็นทีส่นใจของนกัทอ่งเทีย่ว 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 
ทีพ่กั  พกัโรงแรมปวัเดอววิ บูตคิ รีสอร์ท/ฮกัปวั โฮเทล หรือเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 



วนัที ่3  วดัศรีมงคล - รา้นล าดวนผา้ทอ – รา้นกาแฟบา้นไทล้ือ – พระบรมธาตุแช่แหง้ - ทา่
อากาศยานน่านนคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                                                                                      
(B/L/-)  

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.30    น าทา่นเดนิทางสู ่วดัศรีมงคล (กง๋) ต ัง้อยูท่ีต่ าบลยม อ าเภอทา่วงัผา จงัหวดัน่าน  

เป็นวดัเกา่แกท่ีไ่ดร้บัพระราชทานวสิุงคามสีมาต ัง้แตปี่ พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ทีม่ี
ชื่อทีสุ่ดของวดัน้ีคือ หลวงปู่กง๋  ดา้นหลงัวดัมีลานชมววิ ซึง่มีทศันียภาพทีง่ดงาม 
มองเห็นทุง่นาเขียวขจี และทวิเขาของดอยภูคาเรียงรายสลบัซบัซอ้น บรเิวณนา
ขา้วมีทีพ่กัและรา้นกาแฟฮกันน่าน มีสะพานไมไ้ผเ่ชื่อมจากตวัวดัสามารถลงไป
เดนิเลน่ถา่ยภาพได ้โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุม้และจุดชมววิ
ใหถ้า่ยภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจ  
ภายในวดัมีสิง่ทีน่่าสนใจ ท ัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนังดงาม โดย
เลียนแบบการวาดของหนานบวัผนั จติรกรชาวน่านเช้ือสายไทล้ือ ซึง่วาดภาพ
จติรกรรมฝาผนงัทีว่ดัภูมนิทร์และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน  รวมถงึ 

   พพิธิภณัฑ์มงคลธรรมรงัสี ซึง่รวมรวมของโบราณตา่งๆใหไ้ดช้ม 
 

 
  
 น าทา่นเดนิทางไปยงั รา้นล าดวนผา้ทอ  รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทล้ือ ผา้

ทอน ้าไหล ลายโบราณ ชื่อดงัแหง่ปวั  อ าเภอปวัถือวา่เป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทล้ืออยู่
มากทีส่ดุชาวไทล้ือมีประเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
เรือ่งการแตง่กายแบบพืน้บา้น ไดแ้กผ่า้ทอไทล้ือ  นบัวา่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึง
ของอ าเภอน้ี ผา้ทอสว่นใหญเ่มือ่ทอมาแลว้ก็มีการจ าหน่ายเป็นผลติภณัฑชุ์มชน 
ภายในมี รา้นกาแฟบา้นไทล้ือ เป็นอีกหน่ึงรา้น เก ๋ไก ๋ ตดิรมินาขา้วแฝงไปดว้ย
บรรยากาศแบบไทล้ือด ัง้เดมิ ใหท้า่นอสิระในการเลือกซื้อเครือ่งดืม่ และถา่ยภาพ 
เลือกซื้อของฝากไดต้ามอธัยาศยั 



 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
13.00  น าทา่นเดนิทางสู ่พระบรมธาตุแช่แหง้ เป็นศลิปะการกอ่สรา้ง ทีม่ีความวจิติร

งดงาม อีกแหง่หน่ึง ของภาคเหนือ ทีเ่ป็นศลิปะ การกอ่สรา้ง ทีไ่ดร้บัอทิธพิล การ
กอ่สรา้งมาจากเจดยี์พระธาตหุรภิุณไชย โดยมีลกัษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระ
ธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ดว้ยทองจงัโกในสว่น ของทางเดนิ ขึน้สูอ่งคพ์ระธาตุ
น ัน้ จะเป็นตวัพญานาค หน้าบนัเหนือประตูทางเขา้ลกัษณะของการปั้น จะเป็น
ลายนาคเกีย้วทีเ่ป็น เอกลกัษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศลิปะ ของจงัหวดั
น่านโดยแทจ้รงิ ชาวเมืองลา้นนามีความเชือ่กนั วา่การ ไดเ้ดนิทางไปสกัการบูชา
กราบไหวน้มสัการองคพ์ระธาตุแซแ่หง้ หรือชาวลา้นนาจะเรียกกนัวา่ การชูธาต ุ
แลว้นัน้จะท าไดร้บั อานิสงค์อยา่งแรงกลา้ ท าใหชี้วติอยูด่ ีมีสุข ปราศจากโรคภยั
ตา่งๆ หน้าทีก่ารงานเจรญิกา้วหน้า เป็นตน้ 

 
 
 
 
 



14.00   ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน  
16.55   เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมือง โดยสายการบนิแอร์เอเชีย (FD) เทีย่วบนิที ่

FD3557 ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที   
   **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิระดบัเทยีบเทา่และเวลาใกลเ้คยีง 
18.05   เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคา เสริมเตียง 

พกั 3 คน 
ราคา 

พกัเดีย่ว เพิ่ม 
29 - 31 ธนัวาคม 2563 13,999 13,999 3,000 

30 ธนัวาคม – 01 
มกราคม 2564 

14,999 14,999 3,000 

31 ธนัวาคม – 02 
มกราคม 2564 

14,999 14,999 3,000 

01 – 03 มกราคม 2564 14,999 14,999 3,000 

**ไมม่ีราคาเด็ก ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิ** 
**ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 บาท ** (ไมม่ีทีน่ ั่งบน

เครือ่งบนิ)** 
 

เอกสารประกอบการเดนิทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็น

ครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 

ขอ้ส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 400 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 9 คน ทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต ั๋ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (ECONOMY 
CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด 
UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA 
อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนกัไมเ่กนิ 15 ก.ก. (1 ชิ้น) 
และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ท ัง้น้ีเจ้าหน้าที่จะ
พจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วนั  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่ประกนัอุบตัเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม์ คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 

บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั 
ซึง่ไมร่วมประกนัสุขภาพ 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงาน

เทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบาร์ในหอ้งพกั(ถา้มี) และคา่ใช้จา่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรืออาหารส าหรบัมุสลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือ

สมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั่งบนเครื่องบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท า

ได ้ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลง
ไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯได้ออกต ั๋วเครื่องบินไป
แลว้ 

- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ทา่นละ 400 บาท  

 
 
 



 
เงือ่นไขการจอง 

- มดัจ าท่านละ 3,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยืนยนัการจอง 24 ชั่วโมง เช่น ท่านจอง
วนัน้ี กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ท า
การยกเลิกการจองโดยอตัโนมตัิหากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมี
ความประสงค์จะตอ้งเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นั่นหมายถงึ
ว่า กรณีที่มีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพี
เรียดมีทีน่ ั่งจ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  
- กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นทีเ่หลืออยา่งน้อย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระภายใน

ระยะเวลาที่ที่บริษทัก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคืนเงนิมดัจ าใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงก็ตาม 
 

เงือ่นไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางต ัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงนิคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บ

คา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จรงิ(ถา้มี) 

* คา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใช้จา่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใช้จา่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การลา่ช้าของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมือง จราจล ประทว้ง ค าส ั่งของเจา้หน้าทีร่ฐั 

และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใช้บรกิารใดบรกิารหน่ึง หรือไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะ ถือวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่ีอ านาจในการตดัสนิใจหรือใหค้ าสญัญาใดๆ 

ท ัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทัฯก ากบัเทา่นัน้กรณี

ตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

หกัคา่ใช้จา่ยการด าเนินการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองคร ัง้แรก ตาม

จ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 



- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวนัอืน่ๆ 

โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่ีกคร ัง้ ท ัง้น้ี 

กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการยนืยนัทุกคร ัง้หากทา่นลางานแลว้

ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั๋วภายในประเทศ เชน่ ต ั๋วเครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร์ 

, ต ั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่อ่นทกุคร ัง้ และควรจองบตัร

โดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีทีส่ายการบนิอาจมี

การปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดูกาล 

สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่

โปรแกรมมีการบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึ

สนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ช ั่วโมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความ

เสียหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบคา่ใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆท ัง้สิน้   

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) 

กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรือต ัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร์ กรณีที่

โปรแกรมมีการบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรียกคา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของ

สงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีทีโ่ปรแกรมมีทีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตยีง ทางบรษิทั

ไมม่ีนโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการ

เดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตามจรงิ กรณี

ทา่นลืมสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯอีกคร ัง้หน่ึง รา้นอาหารทีร่ะบุ

ในโปรแกรมอาจจะมีการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากรา้นอาหารปิดท าการช ั่วคราว หรือ กรณีที่

โปรแกรมมีทีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมี

ปญัหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คียงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ต ั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง หากทา่นไมด่ าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของ

หนงัสือเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใช้ในการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและ

เตรียมตวัการเดนิทางใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรือ 5 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ต ั๋วกรุป๊) ทา่นจะไม่

สามารถเลือ่นไฟล์ท วนั ไป หรือ กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตาม

ก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



- ทางบรษิทัไมม่ีนโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมากอ่น เช่น กรณีทีท่า่นเดนิทาง 

1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ทา่น อาจมีคา่ใช้จา่ยเพิม่เตมิ

ไดใ้นบางกรณี ขึน้อยูก่บัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัวา่มีหอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ทา่น หรือ 

(TRIPLE ROOM) หรือไม ่กรณีไมม่ี ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใช้จา่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) 

ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่ีอายตุ ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ต ั๋ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัรา

พเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกทีน่ ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั 

กรุณาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ ั่งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นั

ใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้

กอ่นวนัเดนิทาง  

 

 

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร์ใหก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงท ัง้หมดน้ีแลว้** 

** ขอขอบพระคุณทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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