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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ล ำปำง – พระธำตุล ำปำงหลวง – แพร่ – 
พระธำตุช่อแฮ – น่ำน 

- เท่ียง ค ่ำ 

04.30 น. ทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูม ิเคำน์เตอร์เช็คอนิสำยกำรบินไทย เวียดเจ็ท  
07.30 น. ออกเดินทำงสู่เมืองเชียงใหม่ โดยสำยกำรบินไทย เวียดเจ็ทแอร์ 

**ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน และสำยกำรบินได้** 

08.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินเชียงใหม่  รับสัมภำระ  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่จังหวัดล ำปำง 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ พระธำตุล ำปำงหลวง เป็นวดัคู่บำ้นคู่เมืองล ำปำงมำแต่โบรำณ ตั้งแต่สมยั
พระนำงจำมเทวี งดงำมดว้ยสถำปัตยกรรมเก่ำแก่มำกมำย เป็นพระธำตุประจ ำปีฉลู ดว้ยเร่ิม
สร้ำงในปีฉลูและเสร็จส้ินในปีฉลูเช่นเดียวกนั น่ำชม พระธำตุล ำปำงหลวง องคพ์ระธำตุ
ศกัด์ิสิทธ์ิประจ ำวดัท่ีมีฐำนเป็นบวัลูกแกว้ ส่วนองคเ์ป็นทรงกลมแบบลำ้นนำ ภำยนอกบุดว้ย
ทองจงัโกยอดฉตัรท ำดว้ยทองค ำมีลำยสลกัดุนเป็นลวดลำยประจ ำยำมแบบต่ำง ๆ ซ่ึงลกัษณะ
เจดียแ์บบน้ีไดส่้งอิทธิพลต่อพระธำตุหริภุญไชยและพระบรมธำตุจอมทอง โดยภำยในองค์
พระเจดียบ์รรจุพระเกศำและพระอฐิัธำตุจำกพระนลำฎขำ้งขวำพระศอดำ้นหนำ้และดำ้นหลงั 
ท่ีร้ัวทองเหลืองรอบองคพ์ระธำตุมีรูกระสุนปืนท่ีหนำนทิพยช์ำ้งยงิทำ้วมหำยศปรำกฏอยู ่พระ
แกว้ดอนเตำ้หรือพระแกว้มรกต อนัเป็นพระพุทธรูปคู่บำ้นคู่เมืองของจงัหวดัล ำปำง เป็น
พระพุทธรูปปำงสมำธิในศิลปะลำ้นนำท่ีสลกัดว้ยหยกสีเขียว และมีกำรจดังำนนมสักำรพระ
แกว้ดอนเตำ้ในวนัเพญ็เดือน 12 ของทุกปี 

เท่ียง รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่จังหวัดแพร่ 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ พระธำตุช่อแฮ พระธำตุปีขำล ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส ำคญัคู่เมืองแพร่ คนเกิดปีเสือ 
ไหวจ้ะไดอ้ำนิสงส์สูงลน้ พระธำตุช่อแฮ เป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียมยอ่มุมไมสิ้บสองบุดว้ยทอง
ดอกบวบ องคพ์ระธำตุสูง 33 เมตร ฐำนส่ีเหล่ียมกวำ้งดำ้นละ 11 เมตร เป็นศิลปะแบบเชียง
แสน ภำยในเจดียบ์รรจุพระบรมสำรีริกธำตุ พระเกศำธำตุ และพระศอกซำ้ยของพระพุทธเจำ้ 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่จังหวัดน่ำน 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร 
ท่ีพกั  โรงแรมบ้ำนน่ำน   หรือเทียบเท่ำ   3 ดำว*   

 

ทีมงานมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ 

ไดร้บัการฉีดวคัซีนเรยีบรอ้ยแลว้ 



วันท่ี 2 น่ำน – วัดภูมินทร์ – พระบรมธำตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – 
ถนนลอยฟ้ำโค้งเลข 3 – หมู่บ้ำนสะปัน - อุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ 

เช้ำ เท่ียง ค ่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
วัดภูมินทร์ เป็นวดัหลวง ตั้งอยูใ่นเขตพระนคร ดงัปรำกฏช่ือต ำบลในเวียงในปัจจุบนั อยูใ่กล้
กบัพิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติจงัหวดัน่ำน ตำมพงศำวดำรของเมืองน่ำน พระเจำ้เจตบุตรพรหม
มินทร์เจำ้ผูค้รองนครน่ำน ไดส้ร้ำงวดัภูมินทร์ขึ้นหลงัจำกท่ีครองนครน่ำนได ้6 ปี เม่ือ พ.ศ. 
2139 มีปรำกฏในคมัภีร์เมืองเหนือวำ่เดิมช่ือ "วดัพรหมมินทร์" แต่ตอนหลงัช่ือวดัไดเ้พี้ยนไป
จำกเดิมเป็นวดัภูมินทร์ วดัหลวงเก่ำแก่ท่ีมีอำยกุวำ่ 400 ปีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองน่ำน ดว้ย
ลกัษณะสถำปัตยกรรมท่ีโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั 

 

พระบรมธำตุแช่แห้ง ตั้งอยูท่ี่บำ้นหนองเต่ำ ก่ิงอ ำเภอภูเพียง จงัหวดัน่ำน    ห่ำงจำกตวัเมือง
รำว 2กม. เป็นพระธำตุคู่บำ้นคู่เมืองและ ปูชนียสถำนท่ีส ำคญัของเมืองน่ำน มีอำยกุวำ่ 600 ปี 
แสดงใหเ้ห็นถึงแบบอยำ่งสถำปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่ำงน่ำนอนังดงำม ตำมประวติั
กล่ำววำ่ พญำกำรเมืองโปรดใหส้ร้ำงขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ ท่ี
ไดม้ำจำกกรุงสุโขทยั บุดว้ยทองเหลืองทั้งองค ์เป็นโบรำณสถำนท่ีงดงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ลำ้นนำ พระบรมธำตุแช่แหง้ ทุกปีจะมีงำนนมสักำร พระบรมธำตุแช่แหง้ ระหวำ่งวนัขึ้น 11 
ค ่ำ ถึง 15 ค ่ำเดือน 6 ทำงเหนือ ซ่ึงจะอยูร่ำวปลำยเดือนกุมภำพนัธ์หรือตน้เดือนมีนำคมของ
ทุกปี 

 

วัดมิ่งเมือง ศำลหลกัเมืองน่ำน เป็นท่ีประดิษฐำนเสำหลกัเมืองของจงัหวดัน่ำน เดิมวดัม่ิงเมือง
เป็นวดัร้ำง มีเสำหลกัเมืองท่ีเป็นท่อนซุงขนำดใหญ่สองคนโอบ พบท่ีซำกวิหำร ในรำวปี 
2400 เจำ้อนนัตวรฤทธิเดช เจำ้ครองนครน่ำนสถำปนำวดั ใหม่ ตั้งช่ือวำ่ วดัม่ิงเมือง ตำมช่ือท่ี
เรียกเสำหลกัเมืองวำ่ เสำม่ิงเมือง ต่อมำปี 2527ไดมี้กำรร้ือถอนและสร้ำงอุโบสถหลงัใหม่เป็น 
แบบลำ้นนำร่วมสมยัแบบในปัจจุบนั 

 

เท่ียง รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร  
 
 

 โค้งเลข 3 สุด UNSEEN  มีระยะทำงประมำณ 300 เมตร ท่ีลดัเลำะตำมแนวธรรมชำติ 2 ขำ้ง
ทำงปกคลุมไปดว้ยตน้ไม ้ท ำใหม้องเห็นเส้นถนนท่ีโคง้ ดูคลำ้ยกบัเลข 3 ชดัเจน 

 

หมู่บ้ำนสะปัน ชุมชนกลำงหุบ เขำสวย แหล่งโอโซนดีเยีย่ม ตั้งอยูใ่นอ ำเภอบ่อเกลือ จงัหวดั
น่ำน ห่ำงจำกบ่อเกลือภูเขำประมำณ 9 กิโลเมตร เป็นชุมชนเลก็ๆ แสนสงบ ท่ีตั้งอยูท่่ำมกลำง  
ธรรมชำติของขนุเขำ มีล ำธำรไหลผำ่น และในช่วงหนำ้ฝนฤดูท ำนำ ยงัสำมำรถชมวิวทิวทศัน์



ของนำขำ้วเขียวขจีไดอี้กดว้ย เรียกไดว้ำ่หำกแวะมำเท่ียวบ่อเกลือภูเขำขบัรถเลยไปอีกเพียง
ไม่กี่นำทีก็จะถึงหมู่บำ้นสะปัน เหมำะส ำหรับมำพกัผ่อน 

 

 ดอยภูคำ เป็นป่ำท่ีมีควำมอุดมสมบูรณ์ท่ีมีทั้งพืชพรรณและสัตวป่์ำท่ีมีควำมส ำคญัต่อระบบ
นิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่งก ำเนิดของแม่น ้ำหลำยสำย เช่น แม่น ้ำน่ำน ล ำน ้ำปัว ล ำน ้ำวำ้ ท่ีคอย
หล่อเล้ียงชีวิตของชำวจงัหวดัน่ำน  และยงัมีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ กล่ำวคือเป็นท่ีเช่ือ
กนัวำ่เทือกเขำดอยภูคำเป็นเมืองเก่ำของบรรพบุรุษของคนเมืองน่ำน ท่ีน่ีมีตน้ชมพูภูคำจะออก
ดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพำะในช่วงเดือนกุมภำพนัธ์เท่ำนั้นซ่ึงเป็นช่วงเวลำท่ีดีท่ีสุด 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร 
ท่ีพกั  โรงแรมฮักปัว  หรือเทียบเท่ำ   3 ดำว*   

 
 

วันท่ี 3 วังศิลำแลง - ร้ำนล ำดวนผ้ำทอ – ร้ำนกำแฟบ้ำนไทลื้อ – พะเยำ 
ผ่ำน ถนนสำย 1148 ภูลงักำ – MAGIC MOUNTAIN CAFÉ –ผำช้ำงน้อย – 

วัดนันตำรำม – เชียงใหม่ – ไนท์ บำร์ซำร์ 

เช้ำ เท่ียง ค ่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 วังศิลำแลง ไดรั้บกำรขนำนนำมใหเ้ป็น “แกรนดแ์คนยอนเมืองปัว” มีลกัษณะเป็นธำรน ้ำ
ไหลผำ่นซอกหินผำท่ีมีล ำน ้ำกูนไหลผำ่นและกดัเซำะจนเป็นร่องรอยตำมกำรหมุนวนของน ้ำ 
ประกอบดว้ยวงัน ้ำและโตรกผำเป็นช่วงๆ โดยมีวงัน ้ำประมำณ 7 วงั รวมระยะทำงมำกกวำ่ 
400 เมตร ในช่วงฤดูแลง้สีน ้ำจะใสมองเห็นควำมสวยงำมของวงัน ้ำและโตรกผำไดอ้ยำ่ง
ชดัเจนและสำมำรถเล่นน ้ำได ้
 ร้ำนล ำดวนผ้ำทอ ร้ำนขำยของท่ีระลึกและผำ้ทอไทล้ือ ผำ้ทอน ้ำไหล ลำยโบรำณ ช่ือดงั
แห่งปัว อ ำเภอปัวถือวำ่เป็นอ ำเภอท่ีมีชำวไทล้ืออยูม่ำกท่ีสุดชำวไทล้ือมีประเพณีและ
วฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพำะอยำ่งยิง่  เร่ืองกำรแต่งกำยแบบพื้นบำ้น ไดแ้ก่ผำ้ทอไท
ล้ือ นบัวำ่เป็นเอกลกัษณ์อยำ่งหน่ึงของอ ำเภอน้ี ผำ้ทอส่วนใหญ่เม่ือทอมำแลว้ก็มีกำรจ ำหน่ำย
เป็นผลิตภณัฑชุ์มชน 
ร้ำนกำแฟบ้ำนไทลื้อ เป็นอีกหน่ึงร้ำน เก๋ ไก๋ ติดริมนำขำ้วแฝงไปดว้ยบรรยำกำศแบบไทล้ือ
ดั้งเดิม ใหท้่ำนอิสระในกำรเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม และถ่ำยภำพ เลือกซ้ือของฝำกไดต้ำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเดินทำงสู่จังหวัดพะเยำ 

ผ่ำน ถนนสำย 1148 ภูลงักำ เป็นถนนท่ีรำยลอ้มไปดว้ยวิวภูเขำท่ีสวยงำมแวะจุดชมวิวใหทุ้ก
ท่ำนถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึก  

 

เท่ียง รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร  



 MAGIC MOUNTAIN CAFÉ โดยระหวำ่งทำงเรำจะและเม่ือมำถึงร้ำนกำแฟดว้ยวิวท่ีหนั
หนำ้เขำ้หำทะเลหมอกคลอเคลำ้ผำช้ำงน้อย วิวเดียวกบัท่ีสำมำรถมองเห็นไดจ้ำกภูลงักำ รี
สอร์ท พระอำทิตยเ์ร่ิมทอแสงท ำใหท้องเห็นสำยหมอกไดช้ดัเจนขึ้น โดยจะเป็นลกัษณะสำย
หมอกไหลแทรกไปตำมตน้ไมค้ลำ้ยกบัภำพวำด จะไม่ใช่ทะเลหมอกแบบอลงักำรมำกนกั 
ส่วนปริมำณของสำยหมอกในแต่ละวนันั้นไม่สำมำรถคำดเดำได ้มีให้เห็นไม่เท่ำกนัแลว้แต่
สภำพควำมช้ืนของอำกำ 
 วัดนันตำรำม เป็นวดัท่ีอนุรักษวิ์หำรศิลปะแบบไทยใหญ่ตวัวิหำร สร้ำงดว้ยไมส้ักทั้ง 
หลกัตกแต่งลวดลำยฉลุไมอ้ยำ่งสวยงำมตำมส่วนประกอบต่ำงๆ เช่น หนำ้บนั หนำ้ต่ำง 
ระเบียง เป็นตน้ ทั้งลวดลำยแกะสลกั หลงัคำซอ้นชั้นมุงแป้นเกลด็หรือกระเบ้ืองไมท่ี้ลดหลัน่
ลงตวั ส่วนภำยในวิหำรก็ดูขรึมขลงัเป่ียมไปดว้ยพลงั แห่งศรัทธำ เม่ือเดินเขำ้ไปจะพบกบัองค์
พระประธำนท่ีเป็นพระพุทธรูปปำงมำรวิชยัแกะสลกัจำกไมส้ักทองลงรักปิดทองทรง
เคร่ืองแบบไทยใหญ่ ประดิษฐำนบนฐำนไมท่ี้ฉลุลวดลำยอยำ่งสวยงำม 
จำกนั้นน ำท่ำน ช้อปป้ิงย่ำนไนท์ บำร์ซำร์ เป็นแหล่งจ ำหน่ำยสินคำ้ขนำดใหญ่ มีของขำย
มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นสินคำ้แฟชัน่ หรือ ของพื้นเมือง กระเป๋ำ เส้ือผำ้ ผำ้พนัคองำนหตัถกรรม
พื้นบำ้นนำนำชนิด ผำ้ทอมือ งำนไมแ้กะสลกั กระเป๋ำ ผำ้พนัคอ โคมไฟ โปสกำร์ดสวยๆ ของ
ท่ีระลึกต่ำงๆ งำนศิลปะร่วมสมยั ภำพเขียนสีน ้ ำ สีน ้ ำมนั งำนแฮนด์เมดต่ำงๆ ท่ีรับรองว่ำ
สินคำ้แต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซ ้ำใครแน่นอน 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร 
 ท่ีพกั ปำงวิมำนเพลส รีโซเทล เชียงใหม่  หรือเทียบเท่ำ   3 ดำว*   

 
วันท่ี 4 เชียงใหม่ – ม่อนแจ่ม -วัดพระสิงห์วรมหำวิหำร –วัดพระธำตุดอยสุเทพ – 

กรุงเทพฯ 
เช้ำ เท่ียง - 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ดอยม่อนแจ่ม  น ำท่ำนถ่ำยรูปจุดชมวิว ม่อนแจ่ม ซ่ึงตั้งอยูบ่นสันเขำสูง บริเวณ รอบๆ จะเตม็
ไปดว้ยแปลงผกั และทุ่งดอกไมส้วยๆ อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีไม่ควรพลำดถำ้มำจุดชมวิวม่อนแจ่ม
แห่งน้ี คือกำร เล่น ฟอร์มูล่ำ มง้ หรือรถไม ้ท่ีใหท้่ำนนัง่และไถลลงมำจำกเนินดำ้นบน ซ่ึงทำง
ท่ีไถลลงมำก็จะท ำใหห้วำดเสียวพร้อมกบัเสียงกร๊ีดได ้เพรำะทำงนั้นจะขรุขระ เป็นเนินเป็น
หินบำ้ง ซ่ึงไม่ง่ำยเลยท่ีจะบงัคบัลงมำใหถึ้งจุดหมำย แต่ขอบอกวำ่มนัส์สุดๆๆไปเลย  
(ค่ำบริกำรไม่รวมในรำคำทัวร์ หำกท่ำนใดสนใจ กรุณำสอบถำมหัวหน้ำทัวร์)  

 SKYWALK  ม่อนแจ่ม ท่ีเท่ียวใหม่ม่อนแจ่ม ท่ีตอ้งไปเช็คอิน และรับรองวำ่ คนท่ีชอบ
ถ่ำยรูปตอ้งไดรู้ปสวยๆ กลบัไปแน่นอน เพรำะจะมี สะพำนไมไ้ผช่มวิวท่ีลำดไปตำมเชิงเขำ 
เรำสำมำรถเดินชิลชมแปลงดอกไม ้และสตรอเบอร่ีท่ีอยูข่ำ้งสะพำนตลอดสองขำ้งทำงไดเ้ลย 



ถำ้มำช่วงเชำ้ๆ น่ำจะไดเ้จอทะเลหมอกสวยๆ อีกดว้ย แถมยงัมีชุดฮนับก ชุดมง้ ใหเ้ช่ำถ่ำยรูป
อีกดว้ย (ไม่รวมในค่ำทัวร์)  
วัดพระสิงห์ หรือมีช่ือเตม็วำ่ วัดพระสิงห์วรมหำวิหำร เป็นวดัส ำคญัวดัหน่ึงของเมือง
เชียงใหม่ เป็นวดัท่ีประดิษฐำน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค)์ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมือง
เชียงใหม่และแผน่ดินลำ้นนำ พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จกักนัในช่ือ "เชียงแสนสิงห์
หน่ึง วดัพระสิงห์   มีสถำปัตยกรรมลำ้นนำอนังดงำมเป็นท่ีรู้จกัและ คุน้ช่ือกนัอยำ่งดี  วดัพระ
สิงห์ยงัเป็นศูนยร์วมจิตใจของชำวเชียงใหม่ท่ีใหค้วำมศรัทธำและจะเดินทำง มำเคำรพ 
สักกำระกนัอยำ่งเน่ืองแน่นเป็นประจ ำ ทุกปีเม่ือถึงช่วงเทศกำลสงกรำนตห์รืองำนประเพณีป๋ี
ใหม่เมือง ทำงรำชกำร จึงไดอ้ญัเชิญพระพุทธสิหิงคข์ึ้นประดิษฐำนบนรถบุษบกแห่ไปรอบ
เมืองเพื่อใหศ้รัทธำ ประชำชนไดพ้ำกนัมำ สรงน ้ำเน่ือง ในเทศกำลปีใหม่  ตำมคติลำ้นนำ คน
เกิดปีมะโรงตอ้งมำไหวพ้ระสิงห์ใหไ้ดส้ักคร้ังหน่ึงในชีวิต 

เท่ียง รับประทำนอำหำร  ณ ร้ำนอำหำร  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปพิชิตทำงบนัไดนำคท่ีมีประมำณ 306 ขั้น ณ วัดพระธำตุดอยสุเทพ 
หรือมีช่ือเตม็วำ่ “วดัพระธำตุดอยสุเทพรำชวรวิหำร” ซ่ึงเป็นปูชนียสถำนศกัด์ิสิทธ์ิ
คู่บำ้นคู่เมืองอีกแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่รวมถึงเป็นวดัพระธำตุประจ ำปีเกิด ปีมะแม อีก
ดว้ย และตรงบนัไดทำงขึ้นวดัจะเตม็ไปดว้ยกำรขำยสินพื้นเมืองรวมถึงกำรมำขอถ่ำยรูปจำก
เด็กๆ ชำวเขำท่ีแต่งตวัพื้นเมืองดูแลว้น่ำรัก จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงไปชอ้ปป้ิงถนนคนเดินท่ำ
แพ เป็นแหล่งจ ำหน่ำยสินคำ้ขนำดใหญ่ มีของขำยมำกมำย ไม่วำ่จะเป็นสินคำ้แฟชัน่ หรือ 
ของพื้นเมือง กระเป๋ำ เส้ือผำ้ ผำ้พนัคองำนหตัถกรรมพื้นบำ้นนำนำชนิด ผำ้ทอมือ งำนไม้
แกะสลกั กระเป๋ำ ผำ้พนัคอ โคมไฟ โปสกำร์ดสวยๆ ของท่ีระลึกต่ำงๆ งำนศิลปะร่วมสมยั 
ภำพเขียนสีน ้ำ สีน ้ำมนั งำนแฮนด์เมดต่ำงๆ ท่ีรับรองวำ่สินคำ้แต่ละชนิดมีไอเดียเก๋ไก๋ไม่ซ ้ำ
ใครแน่นอน 

 ได้เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

18.05 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ  โดยสำยกำรบินเวียดเจ็ท 
**ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน และสำยกำรบินได้** 

19.25 น. เดินทำงถึงท่ีหมำยโดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
 
 
 

 
 
 
 
 



อตัรำค่ำบริกำร    รำคำผู้ใหญ่ และ รำคำเดก็มีเตียง  

วันเดินทำง 4-5 ท่ำน 6-7 ท่ำน 8-10 ท่ำน พกัเดี่ยว เพิม่ 
ไม่เอำตั๋ว 
ลดท่ำนละ 

11-14 สิงหำคม 65 18,999 15,999 13,999 3,500 2,500 

18-21 สิงหำคม 65 17,999 14,999 12,999 3,500 2,000 

25-28 สิงหำคม 65 16,999 13,999 11,999 3,500 1,500 

1-4 กนัยำยน 65 16,999 13,999 11,999 3,500 1,500 

8-11 กนัยำยน 65 16,999 13,999 11,999 3,500 1,500 

15-18 กนัยำยน 65 16,999 13,999 11,999 3,500 1,500 

22-25 กนัยำยน 65 16,999 13,999 11,999 3,500 1,500 

29-2 ตุลำคม 65 16,999 13,999 11,999 3,500 1,500 

6-9 ตุลำคม 65 17,999 14,999 12,999 3,500 2,000 

13-16 ตุลำคม 65 18,999 15,999 13,999 3,500 2,500 

21-24 ตุลำคม 65 18,999 15,999 13,999 3,500 2,500 

10-13 พฤศจิกำยน 65 16,999 13,999 11,999 3,500 1,500 

17-20 พฤศจิกำยน 65 16,999 13,999 11,999 3,500 1,500 

24-27 พฤศจิกำยน 65 16,999 13,999 11,999 3,500 1,500 

2-5 ธันวำคม 65 18,999 15,999 13,999 3,500 2,500 

9-12 ธันวำคม 65 18,999 15,999 13,999 3,500 2,500 

22-25 ธันวำคม 65 17,999 14,999 12,999 3,500 2,000 

30-2 มกรำคม 66 18,999 15,999 13,999 3,500 2,500 



รำคำเด็กไม่มีเตียง ลดจำกรำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 500 บำท  
ไม่รวมค่ำทิปไกด์และทีมงำนคนขับรถ ท่ำนละ 400.- บำท ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ 

***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดินทำงจ ำนวน 4 ท่ำนขึน้ไป*** 
หำกมีผู้เดินทำงไม่ถึง 4 ท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

***ลูกค้ำสำมำรถเลือกวันเดินทำงเองได้ หำกกรุ๊ปท่ำนเดินทำงมำกกว่ำ 4 ท่ำนขึน้ไป*** 

***หำกเดินทำงน้อยกว่ำ 4 ท่ำน (ไม่มีไกด์จำกกรุงเทพ) ไกด์ท้องถิ่น รอรับท่ำนท่ีสนำมบิน*** 

 
 
  

รำคำท่ีน ำเสนอเป็นรำคำตัว๋เคร่ืองบิน ณ. ปัจจุบัน รำคำตั๋วเคร่ืองบินอำจมีกำรปรับเพิม่ขึน้ เน่ืองจำกโหลดท่ี
นั่งมีกำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ ในวันที่ท ำจองจริง หำกรำคำตั๋วปรับขึน้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำร

เกบ็ค่ำส่วนต่ำงที่เพิม่ตำมจริง 
**กรณีสำยกำรบินยกเลกิ หรือ เที่ยวบินเต็ม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน** 

 

อตัรำนีร้วม 
 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตำมเส้นทำงท่ีระบุ  สัมภำระถือขึน้เคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 
 ค่ำพำหนะรับส่งตำมรำยกำรน ำเท่ียวท่ีระบุเท่ำนั้น   
 ค่ำโรงแรมห้องพกั 2 ท่ำนต่อหอ้งตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น     
 ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น       
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น 
 ค่ำมคัคุเทศกท่ี์คอยดูแล อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

(หมำยเหตุ...อำย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อำย ุ76-85 ปี ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่ำนละ  500,000 บำท ...)  

 
 
 
 
 
 
 



อตัรำนีไ้ม่รวม 

 

 

 
 
 
 

  ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือในรำยกำร เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเติม 
  จำกรำยกำรท่ีทำงบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้  

   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำส ำหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน 
    ค่ำภำษีน ้ำมนั และภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติม 

   ค่ำประกนัภยัธรรมชำติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภำพ หำกท่ำนตอ้งกำรเพิ่ม 
   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (เฉพำะในกรณีท่ีต้องกำรใบกำกบัภำษีเท่ำนั้น) 
   ค่ำทิปไกด์และทีมงำนคนขับรถ ท่ำนละ 400.- บำท ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

 
 

รำคำค่ำบริกำรน ้ำหนักกระเป๋ำส ำหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน ภำยในประเทศ (ไป-กลบั) 
15 กโิลกรัม 860 บำท 

20 กโิลกรัม 946 บำท 

25 กโิลกรัม 1,160 บำท 
30 กโิลกรัม 1,802 บำท 

35 กโิลกรัม 2,144 บำท 

40 กโิลกรัม 2,658 บำท 
 
 

 

เง่ือนไขกำรจอง 
 

กรุณำ ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน  พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน หลงัจำกท ำกำรจองทวัร์ 3 วนั  หำกไม่ช ำระตำมท่ีบริษทั
ก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่ำนช ำระเงินค่ำทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทำง
บริษทัฯถือวำ่ท่ำนยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ 
**กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทัวร์*** 

หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทัวร์  ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 
◼ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วนั    หกัเงินค่ำบริกำรท่ำนละ 2,000  บำท 
◼ ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง    1-29  วนั  หกัค่ำใชจ่้ำย  100% ของรำคำทวัร์ (ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด) 
 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำน
จะตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ  และกำรจัดท่ีน่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบิน
เป็นผูก้  ำหนด ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น  
 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภำระ  
ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้น ำขึ้นเคร่ืองได้ ตอ้งมีน ้ ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ควำมกวำ้ง+ยำว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 
เซนติเมตร (18 น้ิว) 
ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ดยสำร  ในทุกกรณี 
สัมภำระ ถือขึ้นเคร่ืองน ้ำหนกัตอ้งไม่เกินกวำ่ท่ีสำยกำรบินก ำหนด  

 หำ้มน ำของมีคมทุกชนิด วตัถุไวไฟ ส ำรองไฟ ถือขึ้นเคร่ืองบิน 

 ของเหลว สำมำรถโหลดไดข้นำดบรรจุไม่เกิน 100 มล. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมำยเหตุ.. (ส ำคัญมำก ผู้โดยสำรท่ีเดินทำงต้องรับทรำบ และยินยอม ก่อนกำรเดินทำง 
1. รำยกำร ตำรำงบิน อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรม ท่ี

พกั กำรจรำจร เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง กำรนัดหยุดงำน กำรก่อจลำจล อุบติัเหตุ สภำพอำกำศ ภยัธรรมชำติ วำต
ภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใดๆ ก็ตำม (ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ท่ีเหนือกำรควบคุมจำกทำงบริษทัทวัร์ฯ) โดย
ทำงบริษทัจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของลูกคำ้เป็นส ำคญั 

2. หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ เน่ืองจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง สำยกำรบิน สภำพอำกำศ ภยัธรรมชำติ วำต
ภยั อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสำยกำรบิน หรือในส่วนของกำรบริกำรทำงประเทศท่ีท่ำนเดินทำงท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริกำร
อยูเ่ป็นปกติ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ท้ังหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หำกสถำนท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สำมำรถเขำ้ชมไดไ้ม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดก็ตำม ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำย เน่ืองจำกทำงบริษทัไดท้ ำกำรจองและถูกเก็บค่ำใชจ่้ำยไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ท้ังหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมือง ห้ำมผูเ้ดินทำง เดินทำง เน่ืองจำกมีส่ิงผิดกฎหมำย หรือส่ิงของห้ำมน ำเข้ำ
ประเทศ  เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมท่ีทำงกอง
ตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มเดินทำง  

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ท้ังหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ 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

