
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21997 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
บินด้วยสายการบินนกแอร์ (DD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

DD172 DMK (ดอนเมือง) – NNT (น่านนคร) 08.30 – 09.45 
DD177 NNT (น่านนคร) – DMK (ดอนเมือง) 18.35 – 19.40 

**ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 



 

 
 
 ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2 เข็ม / SINOPHARM 2 เข็ม / MODERNA 2 เข็ม / PFIZER 2 
เข็ม / SPUTNIK V 2 เข็ม / SINOVAC + ASTRAZENECA 2 เข็ม / ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม (ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน ) 

**ผูเ้ดนิทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉดีวคัซนีกบัทางบรษิทัพรอ้มหลักฐานการจอง** 
 
DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ - วัดศรีมงคล – อ้าเภอปัว – วัด

ภูเก็ต                                                                                                                (-/L/D) 
 
06.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ อ้านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า และมัคคุเทศก์คอย
ให้ค้าแนะน้ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท้าการ
เช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*  

08.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD172 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที   

 **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 
 **ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อน

เดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 
09.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ท่ีนั่ง คอย

ให้บริการอยู่ในสนามบิน   (พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดินทาง)  
    --------------------  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และท้าธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

 เน่ืองด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางบริษทัฯขออนุญาตรบัลูกค้าท่ีได้รบัวคัซีนตามเกณฑท่ี์รฐับาล
หรือสาธารณสุขก าหนด/รบัรอง พร้อมทัง้แสดงเอกสารการได้รบัการวคัซีนและผลตรวจโควิด-19 ท่ีได้รบั
การรบัรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้ 
 **เงือ่นไขการเดินทางเข้าแต่ละจงัหวดั อาจมีการเปลีย่นแปลงทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ทราบอีก
ครัง้เมือ่มีประกาศการเปลีย่นแปลง** 

 



 น าท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ท่ีถนนสุริยพงศ์ เป็นท่ีประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของ
วัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองท่ีเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบท่ีซากวิหาร ในราวปี 2400 
เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ตั้งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อท่ีเรียกเสาหลักเมืองว่า เสา
มิ่งเมือง ต่อมาปี 2527ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน 
จากนั้นเดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คือ "พระอุโบสถจตุรมุข” 
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ท่ีรวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะ
การจ าลองแผนภูมิจักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย 4 องค์ หันหน้า
ออกสู่ประตูท้ัง 4 ทิศ ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน มีเรื่องเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายาม
สังเกตหน้าองค์พระ 1 ในท้ังสี่ทิศ ซึ่งจะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่านั้น ท่ีหน้าองค์พระประธานจะมีลักษณะยิ้มแ ย้ม
มากกว่าท้ัง 3 ทิศท่ีเหลือ ก็ให้กราบขอพรยังทิศนั้นแล้วจะได้สมปรารถนาตามท่ีตั้งใจ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีโดด
เด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี้ก็คือ ภาพ “กระซิบรักบันลือโลก” หรือภาพ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นค าเรียก
ชายผู้หญิงชาวไทล้ือสมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบสนทนากัน 

 
 
เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
 น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตั้งอยู่ ท่ีต าบลยม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เป็นวัดเก่าแก่ท่ีได้รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ท่ีมีชื่อท่ีสุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชมวิว 
ซึ่งมีทัศนียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีท่ี
พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว 
ทางวัดได้จัดท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ  
ภายในวัดมีสิ่งท่ีน่าสนใจ ท้ังวิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน 
จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน   รวมถึง
พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม 



 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ อ้าเภอ ปัว 
 น าท่านเดินทางสู่  วัดภูเก็ต เป็นวัดที่อยู่ใน อ.ปัว จ.น่านวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวย เนื่องจากตั้งอยู่บนเนิน

เขาจึงเห็นวิวในมุมสูง เห็นวิวได้กว้าง ลานชมวิวของวัดจะเห็นทุ่งนา ร้านตูบนาไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของอ าเภอ
ปัว และล าธารอยู่ด้านล่าง  ส่วนด้านหลังเป็น อุทยานดอยภูคา ในตอนเช้าวัดนี้เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น มี
อุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นท่ีประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธ
เมตตา” ท่ีศักดิ์สิทธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก บริเวณวัดมีต้นดิกเดียม ต้นไม้หายาก และเป็นต้นไม้แปลก 
เมื่อมีคนมาสัมผัสท่ีล าต้น ใบท่ีบริเวณยอดจะสั่นไหว คล้ายกับมีลมพัดผ่าน เป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว 

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 



DAY 2  ร้านล้าดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ดอยภูคา - หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์ - ถนนลอยฟ้า โค้ง
เลข 3 – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน                                                              (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 น าท่านเดินทางไปยัง ร้านล้าดวนผ้าทอ  ร้านขายของท่ีระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ าไหล ลายโบราณ ชื่อดัง

แห่งปัว  อ าเภอปัวถือว่าเป็นอ าเภอท่ีมีชาวไทลื้ออยู่มากท่ีสุดชาวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอ าเภอนี้ 
ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในมี ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอีกหนึ่งร้าน 
เก๋ ไก๋  ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อเครื่องดื่ม และถ่ายภาพ 
เลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย 

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีมีท้ังพืชพรรณและสัตว์ป่าท่ีมีความส าคัญต่อระบบ

นิเวศน์ รวมท้ังเป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ าหลายสาย เช่น แม่น้ าน่าน ล าน้ าปัว ล าน้ าว้า ท่ีคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของ
ชาวจังหวัดน่าน และยังมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือเป็นท่ีเชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่า
ของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ท่ีนี่มีต้นชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีดีที่สุด  



 
น าท่านเดินทางไปยัง บ้านสะปัน ชุมชนกลางหุบเขาสวย แหล่งโอโซนดีเยี่ยม ตั้งอยู่ในอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน  ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ  9 กิโลเมตร  เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของ
ขุนเขา มีล าธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูท านา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย เรียก
ได้ว่าหากแวะมาเท่ียวบ่อเกลือภูเขาขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึงหมู่บ้านสะปัน เหมาะส าหรับมาพักผ่อน 
ปล่อยชีวิตให้เดินไปอย่างช้า ๆ 

 น าท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการท าเกลือบนภูเขาท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน เกลือสินเธาว์
เพื่อบริโภคและจ าหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและน าไปจ าหน่ายยังกรุงสุโขทัย 
เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะน าเกลือจากบ่อ  ขึ้นมาต้มท า
เกลือใช่ว่าจะกระท ากันได้ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องท าพิธีเลี้ยงผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางค า กันก่อน 
โดยจะท าทุกปีในวันแรม 8 ค่ าเดือน 5 หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยท ากันถึง 7 วัน แต่
ปัจจุบันลดลงมา เหลือเพียง 3 วัน เท่านั้น 

 



เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย 
 น าท่านแวะจุดชมวิว ชม ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 จ.น่าน อยู่เส้นทางถนนหมายเลข 1081 เดินทางมาจาก อ.สันติ

สุข ไป อ.บ่อเกลือ คือทางท่ีจะไปบ่อเกลือ   

 
 

 น าท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านท่ี วัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งปูชนียสถานท่ีส าคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราว
คราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรี
ศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวท่ีเห็นเมืองน่านจากมุมสูง 

 



  
 น าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก เพ่ือท าการเช็คอิน และเก็บสัมภาระ 
 ถนนคนเดินน่าน หรือ กาดข่วงเมือง มีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณวัดภูมินทร์ ถนนผากอง ใจกลางเมืองน่าน เป็น

ถนนคนเดินท่ีเน้นขายอาหาร มีตั้งแต่ท่ัวไปจนถึงอาหารท้องถิ่น ให้เลือกรับประทานและหลากหลาย สามารถซื้อ
อาหารแล้วเข้าไปนั่งทานได้ตรงลานหน้าวัดภูมินทร์ โดยมีบริการเส่ือและขันโตกส าหรับนั่งรับประทานอาหาร 

ค่ า อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินน่าน  
**กรณีที่ถนนคนเดินไม่เปิด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพาทุกท่านไปยังตลาดโต้รุ่ง หรือกาดหน้าศูนย์โอท๊อป** 

น้าทุกท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมบ้านน่าน/โรงแรมบ้านน่าน B&B หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3  วันศรีพันต้น – วัดพระธาตุช้างค้้าวรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดี - พระบรมธาตุแช่แห้ง - Erabica Coffee - ท่า
อากาศยานน่านนคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                   (B/L/-)                            

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น ตั้งอยู่ท่ี ถนนเจ้าฟ้า ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านทิศตะวันตก

เฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคาภายในวัดมีวิหารท่ี
สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านท่ีมีจิตรกรรมปูนปั้นท่ีสวยงามโดยเฉพาะ
พญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยน
มีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพ
ลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การก าเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสี
ธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง 
น าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้้าวรวิหาร เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนีย
สถานส าคัญ เป็นเจดีย์ท่ีได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ า ซึ่งเป็นศิลปสมัย
สุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปป้ันช้างปูนปั้นเพียงคร่ึงตัว 



 
จากนั้น น าท่านถ่ายภาพ  ซุ้มต้นลีลาวดี หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ท่ีขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่ง
ก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม เรียกได้ว่าเป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัด
น่าน  

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ท่ีมีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ 

ท่ีเป็นศิลปะ การก่อสร้าง ท่ีได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ 
ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่องค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัว
พญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวท่ีเป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ 
ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไป
สักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะท าได้รับ อา
นิสงค์อย่างแรงกล้า ท าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หน้าท่ีการงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น 

 



สัมผัสความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่าน เอราบิก้า คอฟฟ่ี (Erabica Coffee) กาแฟ สายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100% 
จาก จังหวัดน่าน บนความสูงท่ีเหมาะสม ท าให้เมล็ดกาแฟเก็บสะสมแร่ธาตุอาหารได้เป็นอย่างดี ผ่านขั้นตอนการ
แปรรูป (Washed Process) และกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพสากล (อย.) คัดเลือกเฉพาะเมล็ดกาแฟท่ีสมบูรณ์
ดีเท่านั้น Erabica Coffee มีความตั้งใจท่ีจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพกาแฟน่าน ให้ได้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับไปท่ัวโลก 
เพ่ือให้ทุกคนรู้ว่า… "กาแฟน่าน...ก็อร่อยไม่แพ้ใคร" 

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน  
18.35 เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD177 เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

05 นาที   
 **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน** 
 **ไม่รวมน้้าหนักกระเป๋าส้าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อน

เดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม** 
19.40  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

***************************************************************************** 
อัตราค่าบริการ   

วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

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 ธันวาคม 64 7,999 2,000 

01 – 03 ธันวาคม 2564 7,999 2,000 

07 – 09 ธันวาคม 2564 7,999 2,000 

11 – 13 ธันวาคม 2564 8,999 2,000 

15 – 17 ธันวาคม 2564 7,999 2,000 

18 – 20 ธันวาคม 2564 8,999 2,000 



20 – 22 ธันวาคม 2564 7,999 2,000 

22 – 24 ธันวาคม 2564 7,999 2,000 

25 – 27 ธันวาคม 2564 8,999 2,000 

**ไม่มีราคาเด็ก ส้าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบน
เครื่องบิน)** 
**หากต้องการท้ากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้** 
 
ข้อส้าคัญ  

- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  
- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท้าการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรม

นั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) 
- ราคาทัวร์ เป็นราคาส้าหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน  
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค้านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หาก
กรณีทีจ้่าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เงื่อนไขและข้อจ้ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้
นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะท้าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด -19 และการ
ลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หากต้องการซื้อน้ าหนักกระเป๋าโหลด
เพ่ิมเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ี) 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (น าเท่ียวตามรายการ) 



- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 

ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกัน
มาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต 
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 

- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองท้ังคน
ไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเง่ือนไขของบริษัทประกันภัย 
ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสายการ

บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
- ค่าภาษีน้ ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เงื่อนไขการจอง 
- มัดจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบัตรประชาชนท่ีชัดเจน เพ่ือการยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง เช่น ท่าน

จองวันนี้ กรุณาช าระเงินมัดจ าในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ท าการยกเลิกการจองโดย



อัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล าดับ 
เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจ ากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ้านวน เท่านั้น  
- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัท

ก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านได้ 
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีท่ีวันเดินทางตรง

กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วท้ังหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการ

ยกเลิกเท่ียวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

หมายเหตุ  
1. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัท  

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง 
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการ
ด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 



5. กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทาง
ได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณี
ท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอิน
ก่อนเคร่ืองบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ท่ีโรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามท่ี
ท่านต้องการ  

7. หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 

 
**เมื่อท่านช้าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว 

ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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