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รหัสโปรแกรม : 22393 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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06.30  น. พรอ้มกันที่สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์  

ประตู 13 โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

08.35  น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยเที่ยวบิน DD170   

 
09.40 น.          ถึงจังหวัดนา่น เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ป่าเขา และเข้มแข็งทางวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร ์

อันยาวนานมากกว่า 700 ปี จึงทําให้นา่นกลายเป็นเมืองหมุดหมายสาํคัญในการท่องเที่ยว 

จากนั้น พาท่านสักการะ เสาพระหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง ซึ่งได้รับการสถาปนาวัดใหม่ จากเดิมที่เป็น

วัดร้าง โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครในตอนนั้น สําหรับตัวอุโบสถนั้นพระครูสิริธรรมภาณี 

ได้บูรณะใหม่ในปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากทรุดโทรมเป็นอย่างมาก โดยตัวอาคารเป็นฝีมือของช่าง

พื้นบ้านของเมืองน่านและงานลวดลายปูนปั้ นจากช่างเชียงแสน ภาพในมีภาพจิตกรรมฝาผนัง 

บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของเมืองน่านต้ังแต่สมัยพญาภูคาเจ้าเมืองน่านองค์ปฐม ซึ่งเดิม

ศูนย์กลางอยู่ที่อ.ปัว ในปัจจุบัน 

สําหรับเสาหลักเมืองนั้น  สมัยโบราณจะเรียกว่า เสามิ่งเมือง หรือ เสามิ่ง โดยสมเด็จเจ้าฟ้า

อัตถะวรปัญโญ เป็นผู้โปรดให้ฝังเสาพระหลักเมืองน่านลง เมื่อปีพ.ศ. 2331 

วันแรก         ดอนเมือง • นา่น • ศาลหลักเมืองนา่น • วัดภมูินทร ์• พิพิธพันธ์น่าน • วดัพระธาตุช้างคํ้า  •  

พระธาตุแช่แห้ง  วดัพระธาตุเขาน้อย    ä (-/กลางวนั/อิสระ)                                                                                 
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จากนั้น พาท่านชม หนึ่งในสถานที่ที่โด่งดังที่สุดของจังหวัดน่าน กับภาพเสียงกระซิบรรลือโลก ณ วัด

ภูมินทร ์แต่เดิมนั้นมีช่ือว่าวัดพรหมมินทร์ เอกลักษณ์  ที่แตกต่างจากวัดล้านนาทั่วไปคือ โบสถ์และ

พระวิหารสร้างชอาคารจัตุรมุขหลังเดียวกัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ 

ซึ่งสันนิฐานกันว่าเป็นโบสถ์แบบจัตุรมุขหลังแรกของไทย พาท่านชม “ฮูบแต้ม” หรือภาพจิตรกรรม

ภายในวิหาร ซึ่งภาพที่มีช่ือเสียงที่สุดคือภาพ ‘ปู่ม่านย่าม่าน’ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองใน

สมัยนั้น ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรท้องถิ่นเชื้อสายไทลื้อ เป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกําลัง

กระซิบอยู่  และเป็นภาพที่ รู้จักกันในชื่ อ  กระซิบรักบันลือโลก  และเป็นที่นิยมกันในหมู่

นักท่องเที่ยวที่ต้องมาถ่ายรูปกับภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ 
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พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ดัดแปลงจากที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน มี

พื้ นที่รวม  14 ไร่ 2 งาน  32 ตารางวา โดยเคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน  ก่อนเปลี่ยนเป็น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์สําคัญคือ งามช้างดํา ซึ่งเป็น

ของคู่บ้านคู่เมือง จนอยู่ในคําขวัญว่า 

  “แข่งเรอืลือเลื่อง เมืองงาช้างดาํ จิตรกรรมวัดภมูนิทร ์แดนดนิส้มสทีอง เรอืงรองพระธาตุแช่แห้ง” 

ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านยังมี ซุ้มลีลาวด ีเรยีงกันเป็นแนวยาว ถือเป็นอีกหนึ่งจดุที่ต้อง

ไม่พลาด 

  
 

จากนั้น      ชมวัดพระธาตุช้างคํ้าวรวิหาร สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน อายุมากกว่า 600 

ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง 

ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ ภายในวัดยังประดิษฐานเจดีย์ช้าง

คํ้า ทรงลังกา สูงตระหง่านมีรูปปั้ นรูปช้างคร่ึงตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้

ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก เป็นศิลปะที่น่านรับผ่านอาณาจักรสุโขทัย มีความสวยงาม

เป็นเอกลักษณ์      
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เที่ยง              ä รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นเฮือนฮอม  

จากนั้น เดินทางไปยัง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และ ยังเป็นพระธาตุ

ประจําปีเกิด ปีเถาะ อีกด้วย สันนิษฐานว่า พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อ

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย ถือเป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

ของช่างสกุลน่าน นอกจากนั้นยังมีสิ่งคู่ควรแก่การสักการะอีกมากมาย อาทิ วิหารพระเจ้าทันใจ 

วิหารพุทธไสยาศน์ เป็นต้น 
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จากนั้น พาท่านเข้าชม วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ต้ังอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน 

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทําจากทองคํา

หนัก  27 บาท  สร้างขึ้นเนื่ องในมหา

มงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ 

ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อ

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตรงจุดนี้

ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้อย่าง

สุดลูกหูลูกตา จากนั้น เดินทางกลับสู่

ตัวเมือง เพื่อพาเดินกาดข่วงเมืองน่าน 

หรือถนนคนเดินเมืองน่านที่จัดเต็มไป

ด้วยสิน ค้านานาชนิด  ไม่ว่าจะเป็ น

เสื้อผ้า กระเป๋า ของที่ระลึก อาหาร ที่เป็นสินค้าของชาวเมืองน่าน  

ให้ท่านได้เลือกรบัประทานอาหารได้อย่างอิสระโดยหากท่านสนใจลองทานขันโตกเมืองน่านก็

สามารถลองทานได้ที่กาดข่วงแห่งนี้ 

เย็น        ä อิสระเลือกรบัประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมบ้านน่าน หรอืเทียบเท่า 

07.00 น.        ä รบัประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น          นําท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 80 กิโลเมตร (ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  มีช่ือเสียงในด้านการทําเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์

เพื่อ บริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง อําเภอบ่อเกลือ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โอบล้อมด้วย 

ขุนเขาเขียวขจี บ่อเกลือจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่รอคอยนักเดินทางเข้ามาสัมผัส

กลิ่นไอของธรรมชาติและตํานานการทําเกลือบนที่สูง  

วันที่สอง ปัว • ถนนลอยฟ้า1081 •  บ่อเกลือสินเธาว์ • หมู่บ้านสะปัน • หยุดเวลาคาเฟ่ • ชมวิวจุดชม

วิวดอยภูคา 1715 • อําเภอปัว • วัดศรมีงคล • ถนนคนเดินปัว ä (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

   

 

 



 

  

 BT-TH26_DD 

 

 
จากนั้น ให้ทุกท่านแวะถ่ายรูปที่ถนน 1081 โดย ถนนสาย สันติสุข - บ่อเกลือ ถนนหมายเลข 1081 ยังมี

ความสวยงามและได้รับฉายาว่า ถนนลอยฟ้าของจังหวัดน่าน ซึ่งถนนสายดังกล่าว ได้ถูกตัดผ่านสัน

เขา เป็นระยะทางหลาย 10 กิโลเมตร ทําให้เมื่อขับรถไปนั้น จะเหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้า ซึ่งตลอด 

2 ฝ่ังทาง จะเป็นไหล่เขาลงไป และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศธรรมชาติได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ 

ยังมีทะเลหมอกให้มองเห็นเป็นบางช่วงในระหว่างเส้นทาง นับได้ว่าเป็นอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัด

น่านที่ทุกคนห้ามพลาด  
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จากนั้น พาทุกท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์บนภูเขาแห่งเดียวของโลกตรงนี้สํารวจแล้วว่าไม่มีที่ไหนอีก บ่อ

เกลือเดินทางมาค่อนข้างยาก แต่สวยงามมาก หากพูดในด้านการท่องเที่ยว มีศักยภาพทางด้านการ

ท่องเที่ยวในเร่ืองของธรรมชาติสูงปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม จะตักนํ้าเกลือ

จากบ่อส่งผ่านมาตามลําไม้ไผ่สู่บ่อพักการทําเกลือของ ชาวบ้านบ่อเกลือ นํานํ้าเกลือที่ตักจากบ่อมา

ต้มในกระทะประมาณ 4 - 5 ช่ัวโมงให้นํ้าเกลือระเหยแห้งจากนั้นก็จะนําไม้พายมาตักเกลือใส่

ตะกร้าที่แขวนไว้เหนือกระทะเพื่อให้นํ้าเกลือไหลลงมาในกระทะทําอย่างนี้ไปเร่ือยจนนํ้าในกระทะ

แห้ง หมดแล้วจึงตักนํ้าเกลือจากบ่อมาใส่ลงไปใหม่ หลังจากนั้นใส่ถุงวางขายกันหน้าบ้าน 
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เที่ยง             ä รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นข้าวซอยบ่อเกลือ  

จากนั้น มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านสะปัน จังหวัดน่าน เร่ิมกลายเป็นจุดมุ่งหมายยอดฮิตของคนไทยที่ต้องการความ

เงียบสงบและมาพักผ่อน เพราะธรรมชาติของหมู่บ้านสะปันถือว่าดีและครบเคร่ืองมาก ไม่ว่าจะ

เป็นทุ่งนาเขียวๆ โอบล้อมด้วยภูเขาเกือบทุกด้าน ตอนเช้ามีหมอกสวยๆ แถมยังมีนํ้าตกให้เที่ยวเล่น

อีก โดยรวมถือเป็นอีกที่หนึ่งที่โคตรดีของจังหวัดน่าน 

จากนั้น            พาท่านไปนั่ง ชิลที่ หยุดเวลาคาเฟ่  คาเฟ่มุมสูงแห่งหมู่บ้านสะปัน  วิวสวยพันล้าน ใครมาเที่ยวที่นี่

ต้องไม่พลาดถือว่าเป็นคาเฟ่ที่มุมสวยมี่สุดแห่งหมู่บ้านสะปันเลย ซึ่งความสวยเรียกได้ว่าหยุดเวลา  
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พาทุกท่าน แวะถ่ายรูปกับ  จุดชมวิว 1715  เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม  เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจาก

ระดับนํ้าทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน มีลานกางเต้นสําหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน

ระหว่างทาง มีห้องนํ้าสะอาดให้บริการ อยู่ถนนเส้นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ 

 

มุ่งหน้าสู่ อําเภอปัว จังหวัดน่าน เมืองเล็กๆ แสนโรแมนติก เหมาะกับการใช้ชีวิตเรียบง่าย และเงียบสงบ โดย

พื้นที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นทุ่งนา ถ้าเรามาช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม แม้ต้นข้าวจะยังไม่

โตเต็มที่ เพราะชาวบ้านเพิ่งเร่ิมดํานากัน แต่เราจะได้ภาพผืนนาสีนํ้าตาลกว้างไกลตัดกับต้นกล้าสี

เขียว สวยงามมาก สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือนแน่นอน นอกจากธรรมชาติแล้ว แหล่งท่องเที่ยว

ทางวัฒนธรรม ประเพณี ก็ยังน่าหลงใหล 
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จากนั้น มุ่งหน้าสู่ วัดศรมีงคล อีกวัดที่ได้รับการตกแต่งแบบไทยล้านนา ซึ่งพระครูมงคลรังสี หรือหลวงปู่ครู

บาก๋ง ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้าน โดยรอบวัดตกแต่งด้วยโคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง ซึ่ง

ล้วนเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งสิ้น พาท่านสักการะพระประธานในวิหารหลวง 

และชมจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรูปมหาอุทกภัยที่เมืองยม พ.ศ. 2424 อีกหนึ่งสิ่งที่โด่ดเด่น

คือทัศนียภาพหน้าวัดซึ่งเป็นทุ่งนาอันกว้างขวางมีพื้ นหลังเป็นดอยภูคา ให้ท่านได้เก็บภาพ

บรรยากาศกันอย่างอัธยาศัย 

 

  
 

เย็น                ä รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้น ที่นี่ปัว   
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คํ่า เข้าสู่ที่พัก โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รสีอรท์ / โรงแรมชมพูภูคารสีอรท์ /ฮักปัว 

07.00 น.          ä รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น           พาทุกท่านเดินทางขึ้นชมวิวรับอากาศหนาวดอยสกาด ที่ว่ากันว่าเป็นหมู่บ้านท่ามกลางสาย

หมอก ของอําเภอปัว จังหวัดน่าน หมู่บ้านเล็กๆ ของชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะ ที่เกือบทุกหลังจะมีต้น

มะแขว่น เคร่ืองเทศพื้นเมืองของภาคเหนือ รวมถึงต้นชา สายพันธ์ุอัสสัม โดยขึ้นอยู่แทบทุกบ้าน

เลย บวกกับท่ามกลางบรรยากาศสวยๆ เงียบสงบ ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ป่าเขา สายหมอก 

เลยมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีนั่นเอง (สกาดคอฟฟี่ เราบริการกาแฟดริปให้ลูกค้า1ชุดล่ะต่อ

ลูกค้า 2 ท่าน )  

   

 

จากนั้น นําทุกท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต  โดยช่ือของวัดนั้นมาจากช่ือหมู่บ้านที่ช่ือว่าเก็ต มีอุโบสถทรงล้านนา

ประยุกต์  ประดิษฐานหลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา ที่ศักดิ์สิทธ์ิ 

วันที่สาม ดอยสกาด • วดัภูเก็ต•  กาแฟบา้นไทลื้อ • สนามบนิน่าน • ดอนเมือง  ä (เช้า/กลางวัน/-) 
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จากนั้น พาท่านสโลว์ไลฟ์พร้อมดื่มเคร่ืองดื่ม

เติมความสดช่ืนที่ ร้านกาแฟไทลื้ อ 

ร้านกาแฟที่ ต้ังอยู่กลางทุ่ งนาและ

ขุนเขา ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบ

ไทลื้อ และยังมีมุมจิบเคร่ืองดื่มหลายๆ 

จุด ซึ่งเก๋ไก๋ไม่ธรรมดา นอกจากนั้น

ท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก 

ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอนํ้าไหลลายโบราณ

ซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีของเมืองปัวได้ ที่ รา้นลําดวนผ้าทอ 

เที่ยง                ä รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นปลารา้นัว  

จากนั้น            ได้เวลาอันเป็นสมควรพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินน่าน  

17.40 น.         ออกบินมุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD177 

18.50 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

************************************************* 
 

 



 

  

 BT-TH26_DD 

 

 

 
อัตราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

 

เริม่เดินทาง กลับจากเดินทาง รถตู้ปรบั
อากาศ จํานวน ราคาปกติต่อ

ท่าน 

ราคาต่อท่าน 
รฐัช่วยจา่ย 

40% 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

22 เม.ย.65 24 เม.ย.65 รถตู้ 8 ที่น่ัง 16+1 8,999 5,399.40 2,500 

28 เม.ย.65 30 เม.ย.65 รถตู้ 8 ที่น่ัง 16+1 7,999 4,799.40 2,500 
 

** การนัตีต้ังแต่ 8 ท่านขึ้นไปออกเดินทางมีหัวหนา้ทัวร ์ กรณี 6 ท่านไม่มีหัวหน้าทวัร*์* 

 กรณีกรุป๊เดินทางไม่ครบตามจํานวน ขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนวันเดินทาง 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 
 

þต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เปน็ราคาต๋ัวพิเศษไม่สามารถเปลีย่นแปลงหรือเลื่อนวันเดนิทาง

ได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทําการซื้อต๋ัว

เคร่ืองบินใหม่เท่านั้น 

þ นํ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองไมเ่กิน 15 กก. ถือขึ้นเคร่ืองไมเ่กิน 7 กก.  

þ โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม 

þ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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þค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

þค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

þค่าหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 

þภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

þประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว

ของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพและกันประกันโควิด-19  

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
 

ýค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก

รีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

ýค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่

เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ýค่าทิปไกด์ คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทําการจองหากท่านชําระเงินแลว้จะถือว่าทา่น

ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทกุกรณ ี

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร ์

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง  

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชําระค่ามัดจําทัวร์ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระก่อน

การเดินทางอย่างน้อย 20 วนั 

กรณียกเลิก :  

• แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจําต๋ัว 

              เคร่ืองบิน, รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมที่พัก , 

              ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,ค่าบริการ     
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• แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน  : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  

           อาทิ ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรม 

           ที่พัก,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,  

           ค่าบริการ 

• ในกรณีชําระค่าทัวร์เต็มจํานวนแลว้ แจ้งยกเลกิหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิน้   

กรณียกเลิก : สําหรับลูกค้าที่จองโครงการทัวร์เทีย่วไทย (ททท.) 

• เมื่อแสกนชําระเงินค่าทวัร์เต็มจํานวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ทกุกรณี  

• กรณียกเลิกการเดนิทาง หลังจากแสกนชําระเงินค่าทวัร์เต็มจํานวนแลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดค่ามดั

จําและค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากรัฐบาลจะไม่ทําการคืนเงินใหใ้นทุกกรณ ี

เงื่อนไขการยกเลกิทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 

 

กรณีจองทัวรว์นัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์,วนัหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร ์ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวรท์ั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทํา

การเลื่อน  การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (8 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Ø บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้  

Ø พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,

สายการบินยกเลิกบินหรือเปลี่ยนแปลงเวลาบินและเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
Ø สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

Ø จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

Ø หรือโทร 02-234-5936 

 
 


