
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



บินด้วยสายการบิน แอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(BKK) 

FD4312 BKK(สวุรรณภมิู) – NNT(น่านนคร) 10.00 – 11.20  

FD4311 NNT(น่านนคร) - BKK(สวุรรณภมิู) 18.20 – 19.35 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ืองแต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

DAY 1   กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ – ท่าอากาศยานน่านนคร - วดัภมูนิทร ์– วดัพระธาตุชา้งค ้าวรวหิาร – ซุม้ต้นลลีาวด-ี วดัพระ
ธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดนิน่าน  (-/L/-) 

 
08.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD)  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ

คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยัแบบผ้า บริการจดุเชค็อณุหภมิู
ร่างกายก่อนการเดินทาง และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 

 *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง 

10.00 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่FD4312 ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินระดบัเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
11.20 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน  
12.00 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  
 (พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิูพนักงานคบขบัรถก่อนการเดินทาง)  

    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
จากนัน้เดนิทางไป วดัภมิูนทร ์เดมิมชีื่อว่า “วดัพรหมมนิทร”์ จุดเด่นของวดันี้คอื "พระอโุบสถจตุรมุข” สถาปัตยกรรม
อนัโดดเด่นด้วยเอกลกัษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วหิาร และเจดยี ์ไว้ในอาคารเดยีวกนั ในลกัษณะการจ าลองแผนภูมิ
จกัรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมพีระประธานจตุรทศิปางมารวชิยั 4 องค์ หนัหน้าออกสู่ประตูทัง้ 4 ทศิ 
ประดษิฐฐ์านอยู่ภายใน มเีรื่องเล่ากนัว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทศิ ใหพ้ยายามสงัเกตหน้าองคพ์ระ 1 ในทัง้สี่
ทศิ ซึง่จะมอียูเ่พยีงทศิเดยีวเท่านัน้ ทีห่น้าองคพ์ระประธานจะมลีกัษณะยิม้แยม้มากกว่าทัง้ 3 ทศิทีเ่หลอื กใ็หก้ราบขอพร
ยงัทศินัน้แล้วจะได้สมปรารถนาตามที่ตัง้ใจ ภาพจติกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพเิศษในวดัภูมนิทร์แห่งนี้ก็คอื ภาพ 
“กระซิบบนัลือโลก” หรอืภาพ “ปู่ ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นค าเรยีกชายผู้หญงิชาวไทลือ้สมยัโบราณ ในลกัษณะกระซบิ
สนทนากนั 



 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระธาตชุ้างค า้วรวิหาร เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุไวภ้ายใน นับเป็น ปชูนียสถาน
ส าคญั เป็นเจดยีท์ีไ่ดร้บัอทิธพิลทางดา้นศลิปะสุโขทยั ภายในวดัประดษิฐาน เจดยีช์า้งค ้า ซึง่เป็นศลิปสมยัสุโขทยั อายุ
ประมาณพุทธศตวรรษที ่20 รอบเจดยีม์รีปูปั้นชา้งปนูปั้นเพยีงครึง่ตวั 

 
 

จากนัน้ น าท่านถ่ายภาพ  ซุ้มต้นลีลาวดี หน้าพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผ่ขยายกิง่กา้น
โคง้ โน้มเอยีงเขา้หากนักลายเป็นอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่สวยงาม เรยีกไดว้่าเป็นซกิเนอเจอรอ์กี 1 จดุของ จงัหวดัน่าน  

 น าท่านขึน้ชมววิเมอืงน่านที่ วดัพระธาตเุขาน้อย ซึง่ปชูนียสถานทีส่ าคญัและเก่าแก่ สนันิษฐานว่ามอีายุรุน่ราวคราว
เดยีวกบัพระธาตุแช่แหง้ ตรงบรเิวณลานปนูพระพุทธรปูปางลลีาองคใ์หญ่ คอื พระพุทธมหาอุตมงคลนนัทบุรศีรเีมอืงน่าน 
ถอืเป็นจดุเดยีวทีเ่หน็เมอืงน่านจากมมุสงู 



 
 น าท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั เพื่อท าการเชค็อนิ และเกบ็สมัภาระ 
ท่ีพกั  พกัโรงแรมบ้านน่าน/โรงแรมบ้านน่าน หรือเทียบเท่า 
ค ่า เทีย่วชม ถนนคนเดินเมืองน่าน ถนนแห่งนี้ตัง้อยูข่า้งๆ วดัภมูนิทร ์จดุเริม่ตน้จะอยูบ่รเิวณสีแ่ยกวดัพระธาตุชา้งค ้า บน

ถนนผากอง ระหว่างลานขว่งเมอืง หน้าศูนยบ์รกิารนกัท่องเทีย่ว ไปถงึสามแยกถนนจทัรประโชต ิ(เปิดให้บรกิารเฉพาะ
วนัศุกร ์– อาทติย ์เท่านัน้ หากไมเ่ปิดจะพาท่านไปอสิระทีต่ลาดโตรุ้ง้) 

 อิสระอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว 
รถตูจ้ะไปรบัลกูคา้ตามเวลาและจดุนัดหมาย โรงแรมทีใ่ชพ้กัจะไม ่ห่างจากถนนคนเดนิมากนกั ลกูคา้สามารถเดนิทาง
กลบัโรงแรมเองได ้หากประสงคท์ีจ่ะท่องเทีย่วต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAY 2  ถนนลอยฟ้า โคง้เลข 3 – โคตรสงู ก.ม.48 – บ่อเกลอืสนิเธาว ์ - ดอยภคูา – วดัภเูกต็   (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ร้านอาหาร  
 น าท่านแวะจดุชมววิ ชม ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 จ.น่าน อยูเ่สน้ทางถนนหมายเลข 1081 เดนิทางมาจาก อ.สนัตสิุข ไป 

อ.บ่อเกลอื คอืทางทีจ่ะไปบ่อเกลอื  

 
แวะถ่ายภาพทวิเขาจากจดุชมววิ โคตรสงู ก.ม.48 อยูใ่นบรเิวณอุทยานแห่งชาตดิอยภคูา ทีน่ี่เป็นอกีหนึ่งจดุชมววิทีเ่รา
จะไดใ้กลช้ดิธรรมชาตแิบบสุด ๆ 

 
 



 
 
 น าท่านเดนิทางต่อไปยงั บ่อเกลือสินเธาว ์ มชีื่อเสยีงในดา้นการท าเกลอืบนภเูขาทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืน เกลอืสนิเธาวเ์พื่อ

บรโิภคและจ าหน่ายเป็นรายไดอ้กีทางหนึ่ง บ่อเกลอืนี้มมีาแต่โบราณและน าไปจ าหน่ายยงักรุงสุโขทยั เชยีงใหม ่เชยีงตุง 
หลวงพระบาง รวมถงึสบิสองปันนาจนีตอนใต ้ปัจจบุนัการจะน าเกลอืจากบ่อ  ขึน้มาตม้ท าเกลอืใช่ว่าจะกระท ากนัได้
งา่ยๆ ชาวบา้นจะตอ้งท าพธิเีลีย้งผเีมอืงและเจา้รกัษาบ่อเกลอืคอื เจา้ซางค า กนัก่อน โดยจะท าทุกปีในวนัแรม 8 ค ่า
เดอืน 5 หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกนัว่า "งานแก้ม" ในสมยัก่อนเคยท ากนัถงึ 7 วนั แต่ปัจจบุนัลดลงมา เหลอืเพยีง 3 วนั 
เท่านัน้ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย 
 น าท่านเดนิทางสู่ ดอยภคูา เป็นป่าทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ทีม่ที ัง้พชืพรรณและสตัวป่์าทีม่คีวามส าคญัต่อระบบนิเวศน์ 

รวมทัง้เป็นแหล่งก าเนิดของแมน่ ้าหลายสาย เช่น แม่น ้าน่าน ล าน ้าปัว ล าน ้าวา้ ทีค่อยหล่อเลีย้งชวีติของชาวจงัหวัดน่าน 
และยงัมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์กล่าวคอืเป็นทีเ่ชื่อกนัว่าเทอืกเขาดอยภคูาเป็นเมอืงเก่าของบรรพบุรษุของคน



เมอืงน่าน ทีน่ี่มตีน้ชมพภูคูาจะออกดอกสชีมพเูป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดอืนกุมภาพนัธเ์ท่านัน้ซึง่เป็นช่วงเวลาทีด่ี
ทีสุ่ด นอกจากน้ี ีบ้นดอยภคูายงัมทีวิทศัน์และธรรมชาตทิีส่วยงามหลายแห่ง 

 
 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่  วดัภเูกต็ เป็นวดัทีอ่ยูใ่น อ.ปัว จ.น่านวดัแห่งนี้ เป็นวดัทีม่วีวิทวิทศัน์สวย เนื่องจากตัง้อยูบ่นเนินเขา

จงึเหน็ววิในมมุสงู เหน็ววิไดก้วา้ง ลานชมววิของวดัจะเหน็ทุ่งนา รา้นตูบนาไทลือ้ รา้นกาแฟชื่อดงัของอ าเภอปัว และล า
ธารอยูด่า้นล่าง  ส่วนดา้นหลงัเป็น อุทยานดอยภคูา ในตอนเชา้วดันี้เป็นจุดชมววิพระอาทติยข์ึน้ มอุีโบสถทรงลา้นนา
ประยกุต ์จติรกรรม ฝาผนงัสามมติ ิเป็นทีป่ระดษิฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรอื หลวงพ่อพุทธเมตตา” ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ผนิพระ
พกัตรไ์ปทางทศิตะวนัออก บรเิวณวดัมตีน้ดกิเดยีม ตน้ไมห้ายาก และเป็นตน้ไมแ้ปลก เมือ่มคีนมาสมัผสัทีล่ าต้น ใบที่
บรเิวณยอดจะสัน่ไหว คลา้ยกบัมลีมพดัผ่าน เป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่ว. 

 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
ท่ีพกั  พกัโรงแรมปัวเดอวิว บติูค รีสอรท์/ฮกัปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 



DAY 3  รา้นล าดวนผา้ทอ – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัศรมีงคล - พระบรมธาตุแช่แหง้- ท่าอากาศยานน่านนคร – กรงุเทพฯ
(สุวรรณภูม)ิ                                                                                                                             (B/L/-)                            

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดนิทางไปยงั ร้านล าดวนผา้ทอ  รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณ ชื่อดงัแห่งปัว  

อ าเภอปัวถอืว่าเป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทลือ้อยู่มากทีสุ่ดชาวไทลือ้มปีระเพณแีละวฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
เรือ่งการแต่งกายแบบพืน้บา้น ไดแ้ก่ผา้ทอไทลือ้  นบัว่าเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึ่งของอ าเภอนี้ ผา้ทอส่วนใหญ่เมือ่ทอ
มาแลว้กม็กีารจ าหน่ายเป็นผลติภณัฑช์ุมชน ภายในม ีร้านกาแฟบ้านไทล้ือ เป็นอกีหนึ่งรา้น เก๋ ไก๋  ตดิรมินาขา้วแฝง
ไปดว้ยบรรยากาศแบบไทลือ้ดัง้เดมิ ใหท้่านอสิระในการเลอืกซือ้เครือ่งดื่ม และถ่ายภาพ เลอืกซือ้ของฝากไดต้าม
อธัยาศยั 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัศรีมงคล (ก๋ง) ตัง้อยูท่ีต่ าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  เป็นวดัเก่าแก่ทีไ่ดร้บัพระราชทาน
วสิุงคามสมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆท์ีม่ชีื่อทีสุ่ดของวดันี้คอื หลวงปู่ ก๋ง  ดา้นหลงัวดัมลีานชมววิ ซึง่มทีศันียภาพที่
งดงาม มองเหน็ทุ่งนาเขยีวขจ ีและทวิเขาของดอยภคูาเรยีงรายสลบัซบัซอ้น บรเิวณนาขา้วมทีีพ่กัและรา้นกาแฟฮักน
น่าน มสีะพานไมไ้ผ่เชื่อมจากตวัวดัสามารถลงไปเดนิเล่นถ่ายภาพได ้โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุม้และ
จดุชมววิใหถ่้ายภาพหลายจุด รวมถงึรา้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ ใหพ้กัผ่อนหยอ่นใจ  ภายในวดัมสีิง่ทีน่่าสนใจ ทัง้วหิาร
หลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนังดงาม โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบวัผนั จติรกรชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาด
ภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ดัภูมนิทรแ์ละวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน  รวมถงึพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัส ีซึง่รวมรวมของ
โบราณต่างๆใหไ้ดช้ม 

 



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

ศลิปะ การก่อสรา้ง ทีไ่ดร้บัอทิธพิล การก่อสรา้งมาจากเจดยีพ์ระธาตุหรภิุณไชย โดยมลีกัษณะโดยรอบๆ ของ องคพ์ระ
ธาตุ คอืจะม ีการบุรอบองค ์ดว้ยทองจงัโกในส่วน ของทางเดนิ ขึน้สู่องคพ์ระธาตุนัน้ จะเป็นตวัพญานาค หน้าบนัเหนือ
ประตูทางเขา้ลกัษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกีย้วทีเ่ป็น เอกลกัษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมอืและของ ศลิปะ ของจงัหวดั
น่านโดยแทจ้รงิ ชาวเมอืงลา้นนามคีวามเชื่อกนั ว่าการ ไดเ้ดนิทางไปสกัการบูชากราบไหวน้มสัการองคพ์ระธาตุแซ่แหง้ 
หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัว่า การชธูาตุ แลว้นัน้จะท าไดร้บั อานิสงคอ์ย่างแรงกลา้ ท าใหช้วีติอยูด่ ีมสีุข ปราศจากโรคภยั
ต่างๆ หน้าทีก่ารงานเจรญิก้าวหน้า เป็นตน้ 

 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน  
18.20 เดนิทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่FD4311 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 10 นาท ี  
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินระดบัเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียง 
19.35  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 
 

 
 



อตัราค่าบริการ 
วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคา เสริมเตียง 

พกั 3 คน 
ราคา 

พกัเด่ียว เพ่ิม 
30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2564 12,999 12,999 3,000 
31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2564 12,999 12,999 3,000 

 
**ไมม่รีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมค่าทปิ** 

**ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครือ่งบนิ)** 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้

รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 400 บาท  
- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 

วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณเีสยีชวีติ วงเงนิ

ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 



อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีโ่หลดกระเป๋าสมัภาระหรอืมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 400 บาท  

 
 
เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 24 ชัว่โมง เช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาช าระเงนิมดัจ าในวนั

ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถือว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่
ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า 
กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทัก าหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
 
 
 
 
 



หมายเหต ุ 
- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมอืง 

สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตาม
จ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อท าการ
ยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บั
ฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณทีีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน 
ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง 
โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณทีีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรยีกค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณทีีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บั
ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณทีีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่าส่วน
ใดส่วนหน่ึง หากท่านไมด่ าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน
อยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น
กรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยูก่บั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณไีม่ม ีท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด
ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 


