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หมายเหตุ หากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของ
สายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่
เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย  ดังนั้นเหตุผล
เหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ 
จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง–สนามบินน่านนคร-วัดพระธาตุเขาน้อย-พระธาตุช้างค า-อุโมงค์ลีลาวดี-วัด

ภูมินทร์-กาดข่วงเมืองน่าน 
06.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION 

AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

08.05 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่SL560 (ใช้ระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) (หมายเหตุ: ไฟล์ท และเวลาการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

นโยบายของสายการบิน) 

 

 

วันที่ โปรแกรม เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 

สนามบินดอนเมือง–สนามบินน่านนคร-วัดพระธาตุเขา

น้อย-พระธาตุช้างค า-อุโมงค์ลีลาวดี-วัดภูมินทร์-กาดข่วง

เมืองน่าน 
-  - 

คุ้มเมืองมินทร์ 
หรือเทียบเท่า 

2 
วัดศรีมงคล-วังศิลาแลง-กาแฟบ้านไทลื้อล าดวนผ้าทอ-
วัดภูเก็ต-ปัว 
 

   
ปัว พาโนราม่า 
หรือเทียบเท่า 

3 
ฉ ่าฉาคาเฟ่-ศาลหลักเมืองน่าน-ต้นน่านของฝาก-
สนามบินน่านนคร-สนามบินดอนเมือง 
 

 - - 
 

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ 
ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ 

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟท์บินและสายการบิน อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไฟท์บินขึ้นอยู่กับสายการบิน 

 



  

  

09.20 น. เดินทางถึง สนามบินน่านนคร จ.น่าน  

 น าท่านไปยัง วัดพระธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ 
อิฐถือปูนทั้ง องค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุ
พระเกศาธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดพระธาตุ
เขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่ส าคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง
ของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระ
ธาตุแช่ ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐาน พ ร ะ
พุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บน
ยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

 กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (1) 

  พระธาตุช้างค ้า สร้างขึ้นโดยพญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครเมืองนา่น 
อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐาน
พระประธานองค์ใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ จ าหลัก 
ลวดลายปูนปั ้นนูนสูงเหนือระดับพื ้นวิหาร 1.50 เมตร เป็น
ลวดลายกนกระย้าย้อย เหมือนลวดลายของเสาในวิหารวัด
ภูมินทร์ ด้านหน้ามีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบันได  

น าท่านถ่ายรูป และเช็คอิน ซุ้มต้นลีลาวดี ที่ข้ึนเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหากัน
กลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม เรียกได้ว่าเป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่าน  
 

 

 

 

 

ชมความงามของวัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงตั้งอยู่ในเมืองน่าน ความพิเศษของวัดนี้คือเป็นวัดแห่งเดียวใน

ประเทศไทยที่สร้างทรงจัตุรมุข ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และมีจิตรกรรมฝาผนัง ชื่อ



  

  

ดังคือ ภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่าน หรือกระซิบรัก ผลงานของหนานบัวผัน ไปวัดภูมินทร์แล้วต้องไม่

พลาดถ่ายรูปท่ากระซิบรัก นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมอ่ืนๆ  

 

ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ทุกศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทั้งเดือน ตลอดปี และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
น่านทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ของสัปดาห์และตลอดเดือนจะมีการจ าหน่ายสินค้า “ถนนคนเดินกาดข่วง
เมืองน่าน” บริเวณถนนผากองด้านข้างวัดภูมินทร์ และจะมีลานข่วงเมืองน่านขนาดใหญ่ ด้านหน้าวัด
ภูมินทร์ไว้ส าหรับบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเมืองน่านใน
ยามเย็นย ่าถึงค ่าคืน  

อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

พักที่ คุ้มเมืองมินทร์ HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่ 2 วัดศรีมงคล-วังศิลาแลง-กาแฟบ้านไทลื้อล าดวนผ้าทอ-วัดภูเก็ต-ปัว 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) 

 วัดศรีมงคล(ก๋ง) ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ของของอ าเภอท่าวังผา เนื่องจากความงดงามของวัด

และทิวท ัศน ์โดยรอบ ด ้านหล ังว ัดม ีลานชมว ิว ซ ึ ่ งมี

ทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของ

ดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้าน

กาแฟฮักนาน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไป

เดินเล่นถ่ายภาพได้  โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดท า

เป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟ

บรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ ่งที่

น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม 

โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อ

สายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์

มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทย



  

  

ล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่า เฮือนมะเก่า ภาย ใน

บ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้ 

วังศิลาแลง ได้รับการขนานนามให้เป็น “แกรนด์แคนยอนเมืองปัว” มีลักษณะเป็นธารน ้าไหลผ่านซอก

หินผาที่มีล าน ้ากูนไหลผ่านและกัดเซาะจนเป็นร่องรอยตามการหมุนวนของน ้า ประกอบด้วยวังน ้าและ

โตรกผาเป็นช่วงๆ โดยมีวังน ้าประมาณ 7 วัง รวมระยะทางมากกว่า 400 เมตร ในช่วงดดูแล้งสีน ้าจะใส

มองเห็นความสวยงามของวังน ้าและโตรกผาได้อย่างชัดเจนและสามารถเล่นน ้าได้ 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (3) 

เดินทางสู่อ าเภอ ปัว เมืองแห่งทุ่งนากลางขุนเขา จากนั้น

น าท่านเดินชม หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว (ท่องเที่ยววิถี

ชุมชน) หมู ่บ้านแห่งนี ้ตั ้งอยู ่บริเวณวัดหนองบัว เป็น

หมู่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว่า 

“ผ้าลายน ้าไหล” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน 

นับเป็นหัตถกรรม ที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย  ร้าน

กาแฟบ้านไทลื้อ เป็นร้านกาแฟของร้านล าดวนผ้าทอ 

ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน ้าไหล ลาย

โบราณ ชื่อดังแห่งปัว อ าเภอปัวถือว่าเป็นอ าเภอที่มีชาว

ไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็น

ของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง เรื ่องการแต่งกายแบบ

พื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่าง

หนึ่งของอ าเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการ

จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน  

สักการะและเสริมสิริมงคลที่ วัดภูเก็ต แต่ด้วยวัด ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" 

จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู หรือ ดอย วัดภูเก็ต ถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และ

วิวที่สวยงามโดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง ไกลพร้อมด้วยฉาก

หลัง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเช้าวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นท่ีงดงามอีกแห่งหนึ่ง   



  

  

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  (4) 

พักที่ ปัว พาโนราม่า HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

วันที่ 3 ฉ าฉาคาเฟ่-ศาลหลักเมืองน่าน-ต้นน่านของฝาก-สนามบินน่านนคร-สนามบินดอนเมือง 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) 

 น าท่านเที่ยว ฉ าฉา คาเฟ่ แวะถ่ายรูปชิคๆ ท่ามกลางธรรมชาติสุดเก๋ 
(ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม) 

 เสาหลักเมืองน่าน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า เสามิ่ง หรือ เสามิ่งเมือง 
สร้างขึ้นมาโดย สมเด็จเจ้าฟ้าอัตถะวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์
ที่ 57 ทรงโปรดให้ฝังเสาพระหลักเมืองน่านต้นปัจจุบันนี้ เมื่อวันที่ 15 
เมษายน ปี พ.ศ.2331 ณ สถานที่ที่ทรงเสี่ยงทาย หรือก็คือที่ข้างวัด
ร้างเก่า 

กลางวัน   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

แวะซื้อของฝาก ต้นน่านของฝาก ศูนย์รวมจ าหน่ายสินค้าและของฝากคัดสรรจาก จ.น่าน ให้ท่านได้

อิสระเพ่ือซื้อของฝากให้กับคนทางบ้าน 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินน่านนคร 

17.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินน่านนคร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน  

THAI LION AIR  เที่ยวบินที่ SL565 (หมายเหตุ: ไฟล์ท และเวลาการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม

นโยบายของสายการบิน) 

 18.25 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
......................... 



  

  

 
 

อัตราค่าบริการ 

วันที่เดินทาง ราคาท่านละ  พักเดี่ยว 

23 – 25 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

24 – 26 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

25 – 27 พฤษภาคม 65 5,555 2,000 

26 – 28 พฤษภาคม 65 5,999 2,000 

30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 65 5,999 2,000 

07 – 09 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

11 – 13 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

12 – 14 มิถุนายน 65 5,999 2,000 

13 – 15 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

15 – 17 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

18 – 20 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

 

                                                                                               
                                                                                 

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

                                                                                         
                                                                                                   
                                

 

                                                                                         
                                                                                                      

 
 

ราคาทัวร์ ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์น าเที่ยว (ช าระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) 
ขอเก็บค่าทิปมัคคุเทศก์น าเที่ยว ณ สนามบินในวันเช็คอิน  

ท่านละ 500 บาท/ทริป/ท่าน 

 
 

 



  

  

20 – 22 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

23 – 25 มิถุนายน 65 5,999 2,000 

24 – 26 มิถุนายน 65 6,555 2,000 

27 – 29 มิถุนายน 65 5,555 2,000 

01 – 03 กรกฎาคม 65 6,555 2,000 

04 – 06 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

06 – 08 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

07 – 09 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

19 – 21 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

20 – 22 กรกฎาคม 65 5,999 2,000 

22 – 24 กรกฎาคม 65 6,555 2,000 

03 – 05 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

04 – 06 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

05 – 07 สิงหาคม 65 6,555 2,000 

08 – 10 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

16 – 18 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

18 – 20 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

19 – 21 สิงหาคม 65 6,555 2,000 

24 – 26 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

26 – 28 สิงหาคม 65 6,555 2,000 

29 – 31 สิงหาคม 65 5,999 2,000 

01 – 03 กันยายน 65 5,999 2,000 

07 – 09 กันยายน 65 5,999 2,000 

12 – 14 กันยายน 65 5,999 2,000 



  

  

16 – 18 กันยายน 65 6,555 2,000 

19 – 21 กันยายน 65 5,999 2,000 

22 – 24 กันยายน 65 5,999 2,000 

26 – 28 กันยายน 65 5,999 2,000 

28 – 30 กันยายน 65 6,555 2,000 

01 – 03 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

03 – 05 ตุลาคม 65 6,555 2,000 

06 – 08 ตุลาคม 65 6,555 2,000 

08 – 10 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

18 – 20 ตุลาคม 65 6,555 2,000 

26 – 28 ตุลาคม 65 6,555 2,000 

28 – 30 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

29 – 31 ตุลาคม 65 7,555 2,000 

 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 

** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (ทารก) ท่านละ 2,000 บาท **  
 
อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง) 
 น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 10 ก.ก. และน ้าหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 

1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด) 
 ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ

ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ กรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น  

 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถตู้ปรับอากาศน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 



  

  

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครอง
ถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง  

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน หรือสิ่งอ่ืนใดที่อยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์น าเที่ยว 500 บาท/ท่าน 

 ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ 

 ค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินก าหนด 

 ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส าหรับมุสลิม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการออกเดินทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ ก าหนดให้มีผู้เดินทาง ขั้นต ่า 8 ท่าน 

หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น

กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม 

อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท า

ให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมข้ึน หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาต

ให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจ านวนเงินของราคาทัวร์  

 การช าระเงินหมายถึงการยืนยันจ านวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การช าระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระเงิน

เข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะ

ยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจ านวนเงนิ

มัดจ า ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ  



  

  

เงื่อนไขการจอง การส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน 

 กรุณาช าระเงินเต็มจ านวน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง  
 หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วน
ใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 8 ท่าน ในกรณี
นี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ
ว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

 บริการน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 



  

  

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

 ราคาทัวร์ เป็นราคาส าหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท ต่อท่าน  
 หากมีสถานที ่ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย

ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยว
จะต้องมีความพร้อมที่จะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตาม
นโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 
 
 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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