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กาํหนดการเดินทาง 
เทศกาลสงกรานต ์  10-13 เม.ย. // 13-16 เม.ย. 2564 

  

วันที ่(1)  กรุงเทพฯ – น่าน –  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – จุดชมวิวโคตรสูง – บ่อเกลือ – สะปัน  
ถนนลอยฟ้า 1081 – จุดชมวิว 1715 – เชียงกลาง        

 
04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

 
 
 
08.45 น. ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 8818 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง)  

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



10.00 น. นาํท่านเดินทางถึงจงัหวดัน่านจากนั้นนาํท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ ‘จุดชมวิวโคตรสูง’ (59 กม.)บริเวณกิโลเมตรท่ี 48 
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อีกหน่ึงจุด
ชมวิวท่ีสวยงามของดอยภูคา  จากนั้นเดินทาง  
‘บ่อเกลือโบราณ ’ (บ่อเกลือสินเธาว์)  ท่ีมี
ช่ือเสียงในดา้นการทาํเกลือบนภูเขา ชาวบา้น
ท่ีน่ีจะผลิตเกลือสินเธาว์ เพื่อบริโภคและ
จําหน่าย  ‚บ่อเกลือ‛ แหล่งผลิต ‚เกลือ
สินเธาว์‛ ท่ีอยู่ใต้ดินซ่ึงแตกต่างจากเกลือ
สมุทรทัว่ไป เพราะเกลือสินเธาร์นั้นไดม้าจาก
ใตดิ้น ท่ีมีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารชม ‘หมู่บา้นสะปัน’ (9 กม.) ชุมชนเลก็ๆ แสนสงบ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลาํธารไหล

ผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทาํนา ยงัสามารถ
ชมวิวทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจี เดินเล่นเก็บ
บรรยากาศของหมู่บา้นท่ีมีวิถีชีวิตของชาวบา้น
ทอ้งถ่ินอาศยัอยูร่วมกนัรีสอร์ทท่ีพกัไดอ้ยา่งลง
ตวั โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงของคนในชุมชน
เลย ชาวบา้นยงัคงทาํนาขา้ง ไร่ สวน  เก็บภาพ
บรรยากาศของหมู่บา้นจากบนสะพานปูนขา้ม
แมน้ํ้ าวา้  เดินเล่นชม ‚อุทยานแห่งชาติดอยภู
คา‛ ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่สุดของ
จังหวัดน่าน มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นเทือกเขาสูง
สลบัซบัซอ้น ซ่ึงมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มีเมฆปกคลุมตลอด
ฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทศัน์ท่ีบริเวณ ‘จุดชมวิว 1715’ (21 กม.) ตั้งอยู่บนดอยภูคา ไฮไลท์ของจุดชมชม
ทศันียภาพของแม่นํ้ าน่านและภูเขาท่ีซอ้นกนัเป็นชั้นๆ จากความสูงจากถึง 1715 เมตร จุดเด่นของอุยานแห่งชาติ
ดอยภูคา คือ การไดม้าชมตน้ชมพูภูคาพนัธุไ์มท่ี้ไดช่ื้อ ว่าหายากท่ีสุดในโลกชนิดหน่ึง เคยพบในมณฑลยูนนาน
ของจีน ก่อนจะสูญพนัธุ์ไป และมีการค้นพบอีกคร้ังใน ประเทศไทยท่ีดอยภูคา จงัหวดัน่าน พนัธุ์ไมช้นิดน้ีจึง 
หลงเหลืออยูใ่นโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นท่ีประเทศไทย ในรอบหน่ึงปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย 
สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพนัธ ์ นาํท่านผา่นเสน้ทาง ‘ถนนลอยฟ้า 1081’  สู่ อ.เชียงกลาง อ าเภอแสนสงบท่ี
เลก็ท่ีสุดของจังหวัดน่าน ท่ีเตม็ไปด้วยความสวยงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธ์ิโอบล้อมด้วยภูเขา ท้องทุ่งนา
เขียวขจี  ผู้คนยงัคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 
 
 
 
 
 
 



ที่พกั : โรงแรม แสงทอง รีสอร์ท หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที(่2)   เชียงกลาง – พระธาตุจอมกิตต ิ– สถานีบ่มใบยาสบกอน – ปัว – ชุมชนไทลื้อ      
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารนาํท่านข้ึนนมนัการ ‘พระธาตุจอมกิตติ’ (4 กม.) พระธาตุประจาํอาํเภอท่ีเมื่อมาถึงเชียงกลางตอ้งแวะมา

สักการะ องค์พระธาตุตั้ งอยู่บนเนินเขา 
ภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า  
นอกจากน้ี บริเวณวดัยงัมีจุดชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นวิวทิวทศัน์ของบา้นเรือนในอาํเภอ
เชียงกลางแทรกตวัอยู่ท่ามกลางนาขา้วเขียว
ขจีอีกดว้ย จากนั้น ‘โรงงานยาสูบ สบกอน’ 
(6 กม.) ซ่ึงเป็นเตาเผาแบบสมยัโบราณ เป็น
สถานท่ีถ่ายรูปสุดชิคของเชียงกลาง ท่ีเต็มไป
ดว้ยเป็นอาคารก่ออิฐปูนสีสม้ ท่ีถูกท้ิงร้างตวัตึกมีความสวยแบบวินเทจ โดยอาคารแต่ละหลงัคือหน่ึงเตาเผา ซ่ึงมี
ทั้งหมด 118 ซ่ึงก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปัว จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปัว (16 กม.) ชมความ
อศัจรรยข์อง “ตน้ด๊ิกเดียม ณ วดัปรางค”์ ชมตน้ไมท่ี้มีอารมณ์ขนัอยูคู่่วดัปรางคแ์ห่งอาํเภอปัวมานานนบัร้อยปีดว้ย
ไมต้น้น้ีมี ความแปลกพิสดาร ตั้งแต่อากปักริยาของมนัท่ีหันหน้าเขา้วดั แต่หันหลงัให้แดด และท่ีน่าอศัจรรยย์ิง
กว่านัน่คือเพียงแค่ลูบเบา ๆ บริเวณ ลาํตน้ ทั้งก่ิงกานใบของมนัจะสั้นไหว คลา้ยบอกวามนักาํลงัรู้สึกจกัจ๋ี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้นชม ชุมชนไทล้ือ อ.ปัว ชุมชนชาวไทล้ือซ่ึงอพยพมาจาสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผา้พ้ืนเมืองท่ีงดงาม 

เรียกว่า ‚ผา้ลายนํ้ าไหล‛ ซ่ึงเป็นแหล่งใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัน่าน นบัเป็นหตัถกรรมท่ี ตกทอดมาหลายยุคหลายสมยั 
อิสระให้ท่าน เลือกซ้ือผา้ทอพ้ืนเมืองเป็นของ
ฝาก ไปจิบกาแฟชมวิว ณ ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ 
ร้านกาแฟเก๋ไก๋ติด ริมนาข้าวแฝงไปด้วย
บรรยากาศแบบไทล้ือดั้งเดิม ชมวิวนา ขา้วและ
ขุนเขาท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้ พร้อมถ่ายภาพเช็คอินกบั
กระท่อมปลายนาในแบบฉบบัท่ีไม่เหมือนใคร
และท่านใดสนใจผา้ทอ สามารถ เลือกซ้ือ
สินค้าท่ีระลึกผา้ทอไทล้ือผา้ทอนํ้ าไหลลาย
โบราณช่ือดังแห่งปัวได้ท่ีร้านลาํดวนผา้ทอ
อาํเภอปัวถือว่าเป็นอาํเภอท่ีมีชาวไทล้ืออยูม่ากท่ีสุด ชาวไทล้ือมีประเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ เร่ืองการแต่งกายแบบพ้ืนบา้น  นาํท่านไปชมโบราณสถาน ‘วดัพระธาตุ เบ็งสกดั’ สกัการะองคพ์ระเจดียท่ี์
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปัวเคารพและศรัทธาอย่างมากตั้งอยู่ขา้งๆ วิหารทรงตะคแบบ
ศิลปะพ้ืนบา้นไทล้ือ จากนั้นนาํท่านท่องเท่ียว วดัภูเก็ต วดัในจงัหวดัน่าน ท่ีตั้งช่ือตามหมู่บา้นท่ีช่ือว่า หมู่บา้นเก็ต 
แต่ดว้ยวดัตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงทางเหนือเรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งช่ือว่า "วดัภูเก็ต" เป็นวดัท่ีมีภูมิทศัน์และวิว



ท่ีสวยงาม โดยจุดเด่นของวดั คือ มีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวดั ติดกบัทุ่งนาท่ีกวา้งไกลพร้อมดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขา
วนอุทยานดอยภูคา 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม ปัวเดอวิว หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
วันที(่3)  ปัว – วัดภูมินทร์ – วัดมิ่งเมือง – พระธาตุแช่แห้ง – หอศิลป์ริมน่าน – วัดพระธาตุเขา

น้อย – ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน  (เปิดศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ตวัเมืองน่าน (61 กม.) นาํ

ท่านสู่ ‘วดัภูมินทร์’ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ท่ีมีอายุ
มากกว่า 400 ปี เดิมมีช่ือว่า วดัพรหมมินทร์ 
ความงดงามและไม่เหมือนใครของวดัน้ีคือ 
เป็นวดัเพียงหน่ึงเดียวในประเทศไทยท่ีสร้าง
ทรงจตุรมุข ดูแลว้คลา้ยตั้งอยูบ่นหลงัพญานาค
ขนาดใหญ่ 2 ตัว อาคารเป็นทั้งพระอุโบสถ
และพระวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ 4 องค์หันออกดา้นประตูทั้ง 4 ทิศ 
จิตรกรรมฝาผนงัปู่ม่านยา่ม่าน หรือ ภาพกระซิบรัก อนัเล่ืองลือ "ปู่ม่านยา่ม่าน" เป็นคาํเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทล้ือ
ในสมยัโบราณ  จากนั้นชม ‘วดัม่ิงเมือง’ ท่ีมี
ลายปูนป้ันบนผนังดา้นนอกของพระอุโบสถ 
มีความสวยงามวิจิตรบรรจง สักการะเสาพระ
หลกัเมืองน่าน เพ่ือความเป็นสิริมงคลจากนั้น
นาํท่านไปสกัการะ ‘พระธาตุแช่แหง้’ พระธาตุ
ประจาํปีเถาะ ท่ีเป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่าน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารนาํท่านเยี่ยมชม ‘หอศิลป์ริมน่าน’ 

ท่ีจดัแสดงงานศิลปะตั้งอยู่ริมแม่นํ้ าน่านก็คือ 
‚หอศิลป์ริมน่าน‛ เป็นหอศิลป์สุดชิลลท่ี์เต็ม
ไปดว้ยงานศิลปะมากมาย และความสงบเงียบ 
มีขนาดใหญ่มากกว่า 13 ไร่ เป็นท่ีรวบรวม
ศิลปะต่างๆ และประติมากรรมของศิลปิน
เอาไว ้ถา้ใครอยากหาสถานท่ีเสพงานศิลปะ
เพลินๆ จากนั้นข้ึนสู่ ‘วดัพระธาตุเขานอ้ย’ (66 
กม.)  ตั้ งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยทางด้าน
ตะวนัตกของตวัเมืองน่าน องค์พระธาตุตั้งอยู่
บนยอดดอยเขาน้อย เป็นเจดียก่์ออิฐถือปูนทั้ง



องค ์งดงามแบบศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ บริเวณ
ลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน จึงสามารถมองเห็น
ทิวทศัน์เมืองน่านไดท้ั้งเมืองแบบพาโนรามา จากนั้นนาํท่านสู่ ‘ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน’  ถนนคนเดินท่ีมี
ของท่ีระลึกอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเหนือ ของแฮนดเ์มดต่างๆ รวมถึงของอาหารพ้ืนเมืองท่ีน่าลองชิม 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท่้านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรมน่าน ตรึงใจ หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 
วันที(่4)     อุทยานแห่งชาติศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – จุดชมวิวดอยผาชู้ – เสาดินนาน้อยและคอกเสือ 

โฮงเจ้าฟองค า – ศูนย์โอท็อปน่าน – เดินทางกลับ     
05.00 รุ่งอรุณยามเช้า นําท่านเดินทางข้ึนสู่ดอยเสมอ

ดาว ตั้งอยู ่‘อุทยานแห่งชาติศรีน่าน’ (17 กม.) ที่มี
เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศ
เหนือ-ใต ้เป็นป่าตน้นํ้ าลาํธาร ท่ีสาํคญัของแม่นํ้ า
น่าน นาํท่านข้ึนจุดชมทิวทศัน์ ดอยผาชู ้ทิวทศัน์
ทั้ งสองฝ่ังแม่นํ้ าน่าน และจุดชมวิว ‘ดอยเสมอ
ดาว’  ในวนัท่ีอากาศดีท่านจะมองเห็นหมอกไหล
ผา่นทิวเขาท่ีสวยงาม  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 สมควรแห่เวลาลงจากดอยสู่ ‘เสาดินนาน้อยและ

คอกเสือ’ (19 กม.) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ี
มีลกัษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสี
แดงปนส้ม กระจายอยู่ในพ้ืนท่ีประมาณ 20 ไร่
คลา้ยกบัแพะเมืองผีท่ี จ.แพร่  สันนิษฐานว่าเสา
ดินนานอ้ยมี อายปุระมาณ 30,000-10,000 ปีและ
เคยเป็นก้นทะเลมาก่อน จากนั้นชมมนต์เสน่ห์
บ้านพ้ืนถ่ิน ‘โฮงเจ้าฟองคํา’ บ้านเรือนไทย
โบราณสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2468 และยงัคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเม่ือร้อยกว่าปีก่อน ชาวเมืองน่านเรียกบา้นหลงั
ใหญ่ว่า "โฮง" ลกัษณะเป็นเรือนไม ้3 หลงัติดต่อกนั เป็นบา้นพกัของเจา้ศรีตุมมากบัเจา้มะโน เจา้ศรีตุมมาเป็น
หลานของเจา้มหาวงศ ์เจา้ผูค้รองนครน่านองคท่ี์ 11 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารนาํท่านสู่ ‚โอทอ็ปน่าน‛ ศูนยร์วมของฝากท่ีใหญ่ท่ีสุด ใน จ.น่าน เลือกซ้ือของฝากท่ีระลึกก่อนเดินทาง

กลบั // นาํท่านออเดินทางสู่สนามบินน่าน 

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 
 



16.45 น. นาํท่านออกเดินทางถึงสนามบินน่าน 
18.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี DD 8827 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.05 ชัว่โมง) 
19.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อาํนาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นสาํคญั  
 

อัตราค่าบริการ 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านละ 

   เทศกาลสงกรานต์ 
 10-13 เม.ย. //  
13-16 เม.ย. 2564 

21,990 21,990 21,790 21,490 5,000 

***หากท่านต้องการ อัพเกรดห้องพกักรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี*** 
 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีทาํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-น่าน // น่าน-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

นํ้ าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูม้ีประสบการณ์นาํเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 600 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  



 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงิน  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน24ชัว่โมงทาํการนับจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ชาํระเงินค่า

มดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

3. ยกเลิกเดินทางช่วงวนัหยดุยาว หรือเทศกาลไมส่ามารถขอคืนเงินมดัจาํคืนได ้     
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ 
        ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 
 
 
 
   



 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 

 

  

หากใครสนใจจอง... 

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

      .  จองทวัรผ์่าน.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 
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