
 



 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พีเรียดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการ 

ท่านละ 
(บาท/ท่าน) 

ราคา 
ทัวร์เที่ยวไทย ลด 40% 

(บาท/ท่าน) 
04 – 01 ธันวาคม 2514 

(วันพ่อแห่งชาติ) 
9,999.- 5,999.40.- 

10 – 12 ธันวาคม 2514 
(วันรัฐธรรมนูญ) 9,999.- 5,999.40.- 

01 – 03 มกราคม 2514 
(วันปีใหม่) 

9,999.- 5,999.40.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการ
บินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่าน
เป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 

 

หมายเหตสุ าคญั : ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านตอ้งแสดงเอกสารดังต่อไปนี้  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  
- ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) Sinovac  2 เข็ม  / Sinopharm 2 เข็ม / 
AstraZeneca 1 เข็ม / Moderna 2 เข็ม / J&J 1 เข็ม / Pfizer 2 เข็ม วัคซีนไขว้/อื่นๆ (ตรวจสอบ
มาตรการจังหวัด) 
- มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเช้ือโควิด-19 จากโรงพยาบาลหรือแล็บที่รับรอง โดยวิธี RT-PCR 
หรือ Antigen Test kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงและมีเอกสารรับรอง 
- ต้องลงทะเบียนใน (QR CODE( ‘น่านปลอดภัย’ สแกน QR CODE  ไทยชนะ 
หากไม่มีเอกสารการรบัวัคซีนต้องกักตัว 14 วันตามข้อก าหนดจังหวัด 
 



 
 

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด 19-ของเรา 

 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
 โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 
 

เงื่อนไขการจอง 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
- ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า ** 
- เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 
 

อตัราบรกิารนี้รวม 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศและค่าน้ ามัน 
 ค่าบริการคนขับรถ 
 ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า 

- กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไมม่ี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเด่ียวDBLแทน กรณีระบุ
พักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึน้อยู่กับแบบที่พักของ
โรงแรมนั้นๆ 

- ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจง้พร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุส าหรับนักท่องเที่ยวไทย 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2% 
 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยที่บรษิัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุก
กรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ไม่รวมประกนั
สุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

 



 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรดี เป็นต้น 
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ 
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
 ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวิรัติ และหรอือาหารส าหรับมุสลิม  

 

เงือ่นไขการจอง 
      ช าระเต็มจ านวน 
 

หมายเหต ุ
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจ
แก้ไขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การ
ล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าส่ังของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ 
ที่อยู่นอกเหนือ 

 การควบคุมของทางบรษิัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มสีิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้น 

 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงิน
บาทและค่าน้ ามันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่
ก าหนดไว้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ช่องทางการติดตอ่ 
 

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

 

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

