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วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินา่นนคร – คาเฟ่เดอะววิ@กิว่มว่ง                                  

- วดัศรมีงคล - ปวั - รา้นกาแฟไทลือ้และล าดวนผา้ทอ - วดัภเูก็ต 
 

 
08.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI SMILE พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

10.30 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่                  

WE 154 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.20 ช ัว่โมง) (หมายเหต:ุ 

ไฟลท์ และเวลาการบนิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายของสายการบนิ) 

11.50 น. รับสมัภาระและท าธรุะสว่นตวั 

 กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร   

 บา่ย                    น าทา่นเดนิทางไปยัง คาเฟ่เดอะววิ@กิว่มว่ง รา้นกาแฟววิด ีทีต่ัง้อยูร่มิทางไหล่

  เขา มวีวิทวิทัศน์สวยงามมองเห็นววิภูเขาเขยีวขจี บวกกับการตกแต่งรา้นสไตล์

  ลา้นนาทีเ่ขา้กบัธรรมชาต ิชมบรรยากาศสวยๆ พรอ้มสดูอากาศบรสิทุธิ ์ 

 

                                                                                                                         

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

สนามบนิดอนเมอืง–สนามบนินา่นนคร           

คาเฟ่เดอะววิ@กิว่มว่ง–วดัศรมีงคล-ปวั              

รา้นกาแฟไทลือ้และล าดวนผา้ทอ-วดัภเูก็ต 

 
 

  PUA RESORT 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
ปวั -จดุชมววิภคูา 1715 – โคง้หมายเลข 3 -
บอ่เกลอื-สะปนั -หยดุเวลาคาเฟ่                            
-จดุชมววิสะพานบา้นสะปนั - นา่น 

   NAN RESORT 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
วดัพระธาตเุขานอ้ย - วดัภมูนิทร ์– อโุมงคล์ลีา
วด ี-วดัพระธาตชุา้งค า -สนามบนินา่นนคร - 
สนามบนิกรงุเทพ 
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 จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยัง วดัศรมีงคล(กง๋) ถอืเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ ของ
ของอ าเภอท่าวังผา เนื่องจากความงดงามของ
วัดและทวิทัศน์โดยรอบ ดา้นหลังวัดมลีานชมววิ 
ซึง่มทีัศนียภาพทีง่ดงาม มองเห็นทุง่นาเขยีวขจ ี
และทวิเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซอ้น 
บรเิวณนาขา้วมทีีพั่กและรา้นกาแฟฮักนาน่าน มี
สะพานไมไ้ผ่เชือ่มจากตัววัดสามารถลงไปเดนิ
เล่นถ่ายภาพได ้ โดยบรเิวณลานชมววิ ทางวัด
ไดจั้ดท าเป็นซุม้และจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลาย
จุด รวมถึงร า้นกาแฟบรรยากาศไทยๆ  ให ้
พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีส ิง่ทีน่่าสนใจ ทัง้
วหิารหลวงที่มีภาพจติรกรรมฝาผนังอันงดงาม 
โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบัวผัน จติรกร
ชาวน่านเชือ้สายไทลือ้ ซึง่วาดภาพจติรกรรมฝา
ผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัด
น่าน รวมถงึพพิธิภัณฑ์มงคลธรรมรังส ีซึง่รวม
รวมของโบราณต่างใหไ้ดช้ม บรรยากาศโดยรอบของวัด เนน้ตกแต่งแบบไทย
ลา้นนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดตี ดา้นหนา้ยังเป็นทีต่ัง้ของกระท่อมไมไ้ผ่ ชือ่ว่า 
เฮอืนมะเกา่ ภายในบา้นมขีา้วของเครือ่งใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถา่ยภาพ
ได ้ 

 

เดินทางสู่อ าเภอ ปัว เมืองแห่งทุ่งนา

กลางขุนเขา จากนั้นน าท่านเดินชม 

หมูบ่า้นไทยลือ้หนองบวั (ทอ่งเทีย่ว

วถิชีุมชน) หมู่บา้นแห่งนี้ตัง้อยู่บรเิวณ

วัดหนองบัว เป็นหมู่บา้นทีม่ฝีีมอืในการ

ทอผ า้พื้น เมืองที่ส วยงาม  เ รียกว่ า 

“ผา้ลายน ้าไหล” ซึง่เป็นแหลง่ใหญ่ทีส่ดุ

ในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรม ที่ตก

ทอดมาหลายยุคหลายสมัย  รา้นกาแฟ

บ้านไทลื้อ  เ ป็นร า้นกาแฟของรา้น

ล าดวนผา้ทอ รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้

ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหล ลายโบราณ ชือ่

ดงัแหง่ปัว  อ าเภอปัวถอืวา่เป็นอ าเภอทีม่ี

ชาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมี

ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่งการแต่งกาย

แบบพืน้บา้น ไดแ้กผ่า้ทอไทลือ้  นับวา่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึง่ของอ าเภอนี ้

ผา้ทอสว่นใหญเ่มือ่ทอมาแลว้ก็มกีารจ าหน่ายเป็นผลติภัณฑช์มุชน  
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางสกัการะและเสรมิสริมิงคลที ่วดัภูเก็ต แตด่ว้ย

วัด ตัง้อยู่บนเนนิเขา    ซึง่ทางเหนือ เรยีกว่า "ดอย" หรอื "ภู" จงึตัง้ชือ่ว่า 

"วัดภเูก็ต" หมายถงึ วัดบา้นเก็ตทีอ่ยู่บนภู หรอื ดอย วัดภูเก็ต ถอืว่าเป็นวัดที่

มภีมูทิัศนแ์ละววิทีส่วยงามโดยจุดเดน่ของวัด คอื มรีะเบยีงชมววิดา้นหลังวัด 

ตดิ กับทุ่งนาทีก่วา้ง ไกลพรอ้มดว้ยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา 

ในยามเชา้วัดภเูก็ตเป็นจดุชมววิพระอาทติยข์ ึน้ทีง่ดงามอกีแหง่หนึง่   

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  

พกัที ่PUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่2 ปวั -จดุชมววิภคูา 1715 – โคง้หมายเลข 3 -บอ่เกลอื-สะปนั              
-หยดุเวลาคาเฟ่    -จดุชมววิสะพานบา้นสะปนั - นา่น 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

  เมือง ปัว เมืองแห่งทุ่งนากลางขุนเขา น าท่านแวะชมวิวที ่                 

จดุชมววิภคูา 1715 ซึง่เป็นอกีหนึง่ จดุชมววิทีไ่มค่วรพลาด 
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  น าทา่นเชค็อนิกบั unseen แหง่ใหมข่องจงัหวัดน่าน คอื                    

โคง้หมายเลข 3 ซึง่มรีะยะทางประมาณ 300 เมดร ลดัเลาะตามธรรมชาต ิ

เมือ่ถงึบรเิวณดงักลา่วจะมองเห็นถนนเป็นเลข 3 ซึง่จะมจีดุจอดรถเพือ่

ถา่ยภาพกบัโคง้เลข 3 

 

 

 

 

  จากนัน้น าท่านชม บอ่เกลอืสนิเธาว ์แหล่งชมุชนทีม่กีารท าบ่อเกลอื

มาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบา้นจะตักน ้าเกลอืจากบ่อใตด้นิแลว้ใหไ้หลมา

ตามรางท่อไมไ้ผ่ เพือ่ทีจ่ะน าน ้าเกลอืมาตม้ให ้

เหลือแต่เม็ดเกลือเรียกว่า "เกลือภูเขา" ซึง่

ชาวบา้นจะน ามาบรโิภค และกรอกใสถุ่งเล็ก ๆ 

แบ่งขายใหก้ับนักท่องเทีย่ว ซึง่ก็จะมกีารเพิม่

ไอโอดีนใหด้ว้ย สามารถน ามาขัดผิวและ

ท าอาหารไดอ้ยา่งปลอดภัย 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั  

   

 

 

 

บา่ย           น าทา่นชมววิ และ เชค็อนิ ณ  หยดุเวลา คาเฟ่  เป็นคาเฟ่มมุสงู ตว้รา้นอยู่

บนเนนิเขา ทวิเขาสงูต า่สลับไปมา สเีขยีวสวยงาม มองเห็นหมูบ่า้นสะปันไดท้ัว่ 

พรอ้มมเีคก้และเครือ่งดืม่ขาย             

    จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่จดุชมววิ

บา้นสะปนั หมูบ่า้นเล็กๆกลางหบุเขามี

เพยีงถนนเสน้เล็กๆตขีนานเทยีบกบัล าธาร

น ้าไหล ทีฉ่ากหลังเป็นภเูขาลกูใหญแ่ละมี

ไอหมอกปก  คอื สะพานปนูกลางหมูบ่า้น 

 เดนิทางกลบัเขา้สู ่ตวัเมอืงนา่น 
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เย็น   รบัประทานอาหารเย็น  

พกัที ่NAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัที ่3 วดัพระธาตเุขานอ้ย - วดัภมูนิทร ์– อโุมงคล์ลีาวด ี                              
-วดัพระธาตชุา้งค า -สนามบนินา่นนคร – สนามบนิกรงุเทพ 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

   น าทา่นไปยัง วดัพระธาตุเขานอ้ย องคพ์ระธาตเุป็นเจดยีก์อ่ อฐิถอืปนูทัง้  
   องค ์เป็นศลิปะพมา่ผสมลา้นนา ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุององคส์มเด็จ 
   พระสมัมาสมัพทุธเจา้ วดัพระธาตเุขานอ้ย เป็นปชูนยีสถานทีส่ าคญั และ 
   เกา่แกอ่กีแหง่หนึง่ของ จ.น่าน สันนษิฐานวา่มี

   อายรุุน่ราวคราวเดยีวกบัพระ ธาตแุชแ่หง้  
   ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์  ประดิษฐาน
   พระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึง่
   เป็นพระพทุธรปูปางประทานพร บนฐาน 
   ดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจาก
   ทองค าหนัก  27 บาท สรา้งขึ้นเนื่องในมหา
   มงคลทีรั่ชกาลที ่9 ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 
   6 รอบ เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 
 

  น าทา่นชมความงามของวดัภูมนิทร ์เป็นวัดหลวงตัง้อยูใ่นเมอืงน่าน 

ความพเิศษของวัดนี้คอืเป็นวัดแหง่เดยีวในประเทศไทยทีส่รา้งทรงจัตรุมขุ ภายใน

วัดประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และมีจิตรกรรมฝาผนัง  ชื่อดังคือ            

ภาพจติรกรรมปู่ ม่านย่าม่าน หรือกระซบิรัก ผลงานของหนานบัวผัน ไปวัด

ภมูนิทรแ์ลว้ตอ้งไมพ่ลาดถา่ยรปูทา่กระซบิรัก นอกจากนีย้ังมภีาพจติรกรรมอืน่ๆ  

 

 

 

 

   พระธาตุชา้งค า้ สรา้งขึน้
โดยพญาภเูขง่ เจา้ผูค้รองนครเมอืงน่าน 
อายมุากกวา่ 600 ปี ประกอบดว้ยวหิาร
ขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ
ลา้นนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง 
ประดษิฐานพระประธานองคใ์หญ่ มีเสา
ปูนกลมขนาด 2 คนโอบ จ าหลัก 
ลวดลายปนูปัน้นูนสงูเหนือระดับพืน้วหิาร 
1.50 เมตร เป็นลวดลายกนกระยา้ยอ้ย 
เหมอืนลวดลายของเสาในวหิารวดัภมูนิทร ์ดา้นหนา้มสีงิหค์ูย่นืตรงเชงิบนัได 
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   น าทา่นถา่ยรปู และเช็คอนิ ซุม้ตน้ลลีาวด ีทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผ่
ขยายกิง่กา้นโคง้ โนม้เอยีงเขา้หากันกลายเป็นอโุมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญส่วยงาม เรยีก
ไดว้า่เป็นซกิเนอเจอรอ์กี 1 จดุของ จังหวดัน่าน  

 

 

 

 

                                   

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินา่นนคร 

12.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินา่นนคร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ  

THAI SMILE  เทีย่วบนิที ่WE 155 (หมายเหต:ุ ไฟลท์ และเวลาการบนิ อาจ

มกีารเปลีย่นแปลงตามนโยบายของสายการบนิ) 

 13.35 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
 
 

หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกีคร ัง้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง เดนิทาง 

9 ทา่น 

เดนิทาง18 ทา่น พกัเดีย่ว 

08-10 มกราคม 2565 6,666 6,666 2,000 

11-13 มกราคม 2565  * โปรโมช ัน่ - 5,555  2,000 

29-31 มกราคม 2565 6,666 6,666 2,000 

05-07 กมุภาพนัธ ์2565       6,666 6,666 2,000 

12-14 กมุภาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

15-17 กมุภาพนัธ ์2565 * โปรโมช ัน่ - 5,555 2,000 

26-28กมุภาพนัธ ์2565 6,666 6,666 2,000 

05-07 มนีาคม 2565 6,666 6,666 2,000 

12-14 มนีาคม 2565 6,666 6,666 2,000 

15-17 มนีาคม 2565    * โปรโมช ัน่ - 5,555 2,000 

26-28 มนีาคม 2565 6,666 - 2,000 

 
 

 
 

 คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั  
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไป-กลบั 20กโิลกรมั 
 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ทีพ่กั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ  ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิ มาตรฐาน
คณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าค ั 
  กรณีนอน 3 ทา่น หอ้งนอนจะเป็นการเสรมิเตยีงเทา่น ัน้  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง  ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตทุางบกและทางน า้ ตามเงือ่นไขของบรษิทั ประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้      
(ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 
ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของ อุบตัภิยัทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การหยดุนดังาน 
การถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่
เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทั  
 คา่ทปิไกด ์300 บาท/ทา่น 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่ง  
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสุขภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางและช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ภายใน 24 ช ัว่โมง พรอ้มสง่ส าเนา

บตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร ์24 ช ัว่โมง หากไมช่ าระตามทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทั  จะถอืวา่

ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุ าตตดัทีน่ ัง่เพือ่ใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ ัง่ เมือ่ทา่นช าระ

เงนิคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทั ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมดนี้

แลว้ 

 เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 หรอืใบรบัรองผลการตรวจโควดิ 

 โปรแกรมทวัรส์ าหรบัเดนิทาง 9 ทา่น และ 18 ทา่น ซึง่อตัราคา่บรกิารขึน้อยูก่บัประเภทหอ้งพกัทีลู่กคา้

เลอืกเพิม่เตมิ (ซึง่ตามโปรแกรมจะเป็นหอ้ง standard เทา่น ัน้ ) 

 

   เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง แต่

สามารถเลือ่นการเดนิทาง และเปลีย่นผูเ้ดนิทาง ภายใน 30 วนัก่อนการเดนิทาง   กรณีเจ็บป่วย

กะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทั

จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ

ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้

เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทั  ของสงวนสทิธิ ในการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

   หากตอ้งการเลือ่นวนัการเดนิทาง ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย กอ่นเดนิทาง 20 วนั มฉิะน ัน้จะไม ่

สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้

  หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่หลอืตามก าหนด บรษิทัขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิและรบิเงนิมดัจ า 

 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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   เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทั  ขอสงวนสทิธิ ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ 9 ทา่น และนอ้ยกวา่ 18 ทา่น (ในพเีรยีตวนัเดนิทางราคาโปรโมช ัน่ทีแ่จง้ในตาราง

ของอตัราคา่บรกิาร) และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทั  จะไมร่บัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั   

 บรษิทั  จะไม่รบัผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสู หาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของ

ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทั  แลว้ ทางบรษิทั  จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง  ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าส ั าใด   ท ัง้ส ิน้แทนผู ้

จดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทั  ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ไม่รบัผดิชอบใด  ต่อความเสียหายหรอืค่าใชจ้่ายใด  ทีเ่พิม่ข ึน้ของ

นกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน 

การปฏวิตั ิ อุบตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสู หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ทางบรษิทั จะไมร่บัผดิชอบใด ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทั ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง

รายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทั ไดช้ าระ คา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน

ตา่งประเทศและในประเทศ แบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ทางบรษิทั จะไมร่บัผดิชอบใด ท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรค ประจ าตวั ซึง่

ไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน เง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุ

สุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 บรษิทั มสีทิธิ ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจ แกไ้ขได ้

 พาหนะ, ราคา และ รายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดย ค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าค ั 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ท ีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หากผูเ้ดนิทางไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดมาตรการควบคมุโรค 

 การแพรร่ะบาด COVID-19 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ใดใด ท ัง้ส ิน้ 

 

                        *เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทั แลว้ทางบรษิทั  

จะถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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หมายเลขทีน่ ัง่ ราคา 

A1, B1, C1 300 

A2, B2, C2 200 

A3, B3, C3 ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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