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ตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พกัห้อง 2-3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

22-24 ตุลาคม 2565 (วันปิยะมหาราช) 11,900 บาท 1,500 บาท 

3-5 ธันวาคม  2565 (วันพ่อ ร.9) 11,900 บาท 1,500 บาท 

31 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 (วันส้ินปี) 12,900 บาท 1,500 บาท 

1-3 มกราคม 2566 (วันขึน้ปีใหม่) 12,900 บาท 1,500 บาท 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - จ.น่าน - ศาลพระหลกัเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ – วัดพระ 
                           ธาตุช้างค า้วรวิหาร - พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินเมืองน่าน 

08.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 2 บริเวณ 
ISLAND-C สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเคร่ือง พร้อม บริการอาหารเช้า Snack Box  

10.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดย สายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี WE154 (10.30-11.50) 
11.50 น. เดินทางถึง จังหวัดน่าน น าท่านออกเดินทางดว้ยรถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ มุ่งหนา้สู่ ตัวเมืองจังหวัดน่าน 
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 1)       

น าท่านเดินทางไปสักการะ ศาลพระหลกัเมืองน่าน และชมความ
อลงัการของ วัดมิ่งเมือง ซ่ึงมีวิหารปูนป้ัน สีขาวงาชา้ง โดดเด่น
สวยงามยิง่นกั 
น าท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ วดัท่ีสร้างทรงจตุรมุข
หน่ึงเดียวในประเทศไทยท่ีดูคลา้ยตั้งอยูบ่นหลงัพญานาค 2 ตวั 
โบสถ ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ประตูไมท้ั้ง 4 ทิศ 
แกะสลกัลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมือง 
 
น าท่านชม วัดพระธาตุช้างค า้วรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็น
ศิลปะสมยัสุโขทยั มีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี ต่อดว้ย พพิธิภัณฑสถาน
แห่งชาติน่าน มี “งาช้างด า” วตัถุโบราณส าคญัคู่เมืองน่าน 
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น าท่านเดินทาง เขา้สู่  ท่ีพกั ณ กรีนเลควิวรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
เยน็  น าท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านท่ี วัดพระธาตุเขาน้อย 

วัดพระธาตุเขาน้อย ซ่ึงปูชนียสถานท่ีส าคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายรุุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่
แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือ
เป็นจุดเดียวท่ีเห็นเมืองน่านจากมมุสูง 

 
เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 2)  

จากนั้นน าท่านเดินทางไป ถนนคนเดิน (มีเฉพาะบางช่วงเท่านั้น) ใหท้่านได ้Shopping ของท่ีระลึกกนัตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลานดัหมาย น ากลบัท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วันท่ีสอง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย  - วัดบ่อแก้ว - เดอะวิว@กิว่ม่วง -      
                            โค้งเลข 3 - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา -วัดศรีมงคล (ก๋ง) - ร้านล าดวน   
                            ผ้าทอ อ.ปัว  - วัดภูเกต็ 

 
05.30 น. น าท่านเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตยข์ึ้นท่ี ดอยเสมอดาว 

นอกจากน้ียงัสามารถชม ผาหัวสิงห์ ไดใ้นเวลาเดียวกนัอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ให้เวลาถ่ายรูปกนัประมาณคร่ึงชัว่โมง 
 เสาดินนาน้อย เกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติ แหว่งเว้าเป็นรูปทรงต่างๆ ดูแล้วงามตามาก 

08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 3) 
09.00 น. น าท่านเดินทางไปยงั  วัดบ่อแก้ว  ภายในวดัมีพระธาตุบ่อแกว้    ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของอ าเภอนาหม่ืน 

ความโดดเด่น คือ เป็นวดัท่ีสร้างดว้ยศิลปะแบบลา้นนา พระอุโบถมีสีขาวทั้งหลงังดงามวิจิตรดว้ยลวดลาย
แกะสลกัปูนป้ันประดบักระจกสีต่างๆ ดา้นหลงัวดัสามารถมองเห็นวิวของทุ่งนาเขียวขจี อิสระให้ท่านไหว้
พระขอพร และเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
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น าท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ  
แวะจิบกาแฟชมวิว ณ เดอะวิว@กิว่ม่วง ร้านกาแฟวิวดี มีวิวทิวทศัน์สวยงามมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจีบวกกบั 
การตกแต่งร้านสไตล์ลา้นนาท่ีเขา้กับธรรมชาติ ท าให้ เดอะวิว@กิ่วม่วง กลายเป็นร้านกาแฟส าหรับพกั
ระหวา่งทางท่ีหลายคนนิยมมานัง่พกั จิบเคร่ืองด่ืม ชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธ์ิ เติมความสด
ช่ืนไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 
แวะจุดถ่ายรูปกบัจุดเช็กอินอนัซีนแห่งใหม่ จ.น่าน ”โค้งเลข 3” 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่ 4) 
  น าท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ท่ียงัใชว้ิธีการตม้แบบโบราณมานานหลายร้อยปี 
14.00 น. น าท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพนัธุ์ไมห้ายาก เช่น ชมพูภูคา (ออกดอกช่วง ม.ค.-มี.ค.)  ตน้

เต่าร้างยกัษ ์เป็นพนัธุ์ไมเ้ฉพาะถ่ินของดอยภูคา ลกัษณะเป็นปาลม์ล าตน้เดียว สูงประมาณ 40 เมตรนอกจากน้ี
ยงัมี ตน้ก่วมภูคา พืชหายากวงคเ์ดียวกบัเมเป้ิล 
น าท่านเดินทางไป วัดศรีมงคล (ก๋ง) ไหวพ้ระเพื่อเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภณัฑม์งคลธรรมรังสี เรือนไทย 
ลา้นนาประยกุต ์จิบกาแฟ ชมวิวดอยภูคา และทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกบัมุมถ่ายรูปเก๋ๆ 
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วัดศรีมงคล (ก๋ง)เป็นวัดเก่าแก่ท่ีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2395 พระสงฆ์ท่ีมีช่ือท่ีสุดของ 
วัดนีคื้อหลวงปู่ก๋งด้านหลังวัดมีลานชมวิวซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีงดงามมองเห็นทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาของดอย
ภูคาเรียงรายสลับซับซ้อนโดยบริเวณลานชมวิวทางวัดได้จัดท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด
รวมถึงร้านกาแฟ บรรยากาศไทยๆให้พักผ่อนหย่อนใจภายในวัดมีส่ิงท่ีน่าสนใจท้ังวิหารหลวงท่ีมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผันจิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทลือ้ซ่ึงวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านรวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสีซ่ึงรวมรวม
ของโบราณต่างให้ได้ชม นอกจากนีย้ังมีพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสีเรือนไทยล้านนาประยุกต์ตัวเรือนใช้ไม้
สักทองท้ังหมดงามสง่าเห็นมาแต่ไกลท่ีรวบรวมเอา เคร่ืองใช้ต่างๆในสมัยโบราณมาจัดให้ชมอาทิอุปกรณ์ท่ี
ใช้ท ามาหากินของคนโบราณใบเกิดหรือใบสูติบัตรท่ีจารึกลงในใบลานรวมถึงเคร่ืองเงินต่างๆนอกจากนีย้งั
มีภาพของหลวงปู่ครูบาวัดก๋งและพระเกจิช่ือดังต่างๆ 
น าท่านไปชอ้ปป้ิง ร้านล าดวน ผ้าทอ อ.ปัว ร้านขายของท่ีระลึกและผา้ทอไทล้ือ ผา้ทอน ้ าไหล ลายโบราณ 
ช่ือดงัแห่งปัวอ าเภอปัวถือว่าเป็นอ าเภอท่ีมีชาวไทล้ืออยู่มากท่ีสุดชาวไทล้ือมีประเพณีและ วฒันธรรมเป็น
ของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ ร่ืองการแต่งกายแบบ
พื้นบ้าน ได้แก่ผา้ทอไทล้ือ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่าง
หน่ึงของอ าเภอน้ี ผา้ทอส่วนใหญ่เม่ือทอมาแลว้ก็มีการ
จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ หลังช๊อป กันอย่างจุใจแล้ว น า
คณะเดินไปยงัพื้นท่ีด้านหลงัร้านล าดวนผา้ทอ ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของ ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ  บรรยากาศโดยรวมของ
ร้านตกแต่งตามสไตล์ของชุมชนชาวไทล้ือผสมลา้นนา 
สัมผสั บรรยากาศชิลชิล  นั่งชมวิวนาขา้ว  มองภูเขา จิบกาแฟ ในสไตล์พื้นบา้นท่ีให้ความรู้สึกแตกต่างไป
จากร้านกาแฟเดิมท่ีเราเคยเจอ 
น าท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงลา้นนาประยกุต ์และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมยั 3 มิติ ท่ีแสดงวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถ่ิน และภาพพุทธประวติัไดอ้ย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลทข์องวดัภูเก็ตคือ ลานชมวิวหน้า
อุโบสถ ท่านจะไดเ้ห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกวา้ง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลงั 
วัดภูเก็ต ได้ตั้งช่ือตามหมู่บ้านเกต็ แต่เน่ืองด้วยเป็นวัดท่ีตั้งอยู่บนเนินสูง จึงตั้งช่ือว่า "วัดภูเกต็" หมายถึง วัดบ้านเกต็ท่ีอยู่บน
ภู เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงในจังหวัดน่าน มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นท่ี
ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ด้านล่างวัดมีแม่น า้ไหลผ่าน นักท่่องเท่ียวสามารถให้
อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้ และสามารถมองเห็นฝูงปลาท่ีอยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน 

  จากนั้นน าท่านเดินทางไป อ.ปัว เขา้สู่  ท่ีพกั ณ ปัว พาโนราม่า รีสอร์ท  หรือเทียบเท่าระดบั เดียวกนั 
เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี 5)  

หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั Good night… zzzzzz 
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วันท่ีสาม ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว - พระธาตุแช่แห้ง - สนามบินจังหวัดน่าน - กรุงเทพฯ 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 
   หลงัอาหารใหท้่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางจากท่ีพกั 

น าท่านไป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนงัไทล้ืออนังดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวดัหนอง
บวั และเลือกซ้ือผา้ทอพื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียงน าท่านเดินทางกลบั 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ ตัวเมืองน่าน 
น าท่านไปนมสัการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศกัด์ิสิทธ์ิ คู่บา้นคู่เมืองน่านมาชา้นาน เป็นพระธาตุประจ า 

  ปีเถาะ ตามปีนกัษตัรของชาวลา้นนา  
11.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินจังหวัดน่าน พร้อมบริการอาหาร Snack Box  
12.20 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี WE155 (12.20-13.35) 
13.35 น. น าท่านท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ******** 

**หมายเหตุ: รายการท่องเที่ยว ร้านอาหาร สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ** 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ –น่าน -  กรุงเทพฯ ชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป รวมถึงค่าภาษีสนามบิน ตามท่ีระบุไว้
ในรายการเท่านั้น หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค่าภาษีน ้ามันเพิม่ตาม
ความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง  ตั๋วเคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีน่ังล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับท่ีน่ัง
แบบสุ่มเท่าน้ัน)  

• น ้ าหนกัสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่
เกิน 7 กิโลกรัม 

• ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
• ค่าท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น ้าอุ่น)  

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทัขอปรับเป็นห้อง  DOUBLE BED แทน
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษทั
ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 
ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกท่ีนอน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัรูปแบบการจดัห้องพกัของ
โรงแรมนั้นๆ 
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• ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 6 ม้ือ + Snack Box 2 ม้ือ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
• ค่ามคัคุเทศก ์1 ท่าน น าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขและ

ข้อตกลงของบริษทัประกันชีวิต **การประกันไม่คุ ้มครอง กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรค
ประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การ
บาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการ
ทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม , จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึด
พาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม*์* 

• ค่าบริการดงักล่าวเป็นค่าบริการเฉพาะผูเ้ดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่านั้น!!!  
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป 
× ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงท้ังหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอ
สงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จท่ีถูกให้กบับริษัททัวร์เท่าน้ัน 

เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1.ในการจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือท้ังหมด (ภายใน 1 วัน หลังจากท าการจอง) พร้อมส่งส าเนาประ
ประชาชน และส าเนาเอกสารการฉีดวคัซีนโควิด 19 ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 
วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าทัวร์เต็มจ านวน 
2.ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
3. เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมดน้ีแลว้ 
การยกเลกิการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์ (โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามดัจ าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน, ค่า
โรงแรมท่ีพกั)  
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% (จากราคาทวัร์ท่ีซ้ือ โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ มดัจ า
ค่าบริการ ตัว๋เคร่ืองบิน, โรงแรม, รถโคช้, ร้านอาหาร) 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
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เง่ือนไขการยกเลิกทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
5. กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีมัคคุเทศก์เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ  
 ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มแล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ ได้รับการ

ตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่ างราบรื่น และเหมาะสม โดย

คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง

บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเ จ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อุบัติเหตุต่างๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล  
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ

ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า 
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม

สถานการณ์ดังกล่าว 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ  
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง 
 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

แล้วท้ังหมด 
ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด โควิด 19 บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดใดทั้งสิ้น 
 
    ** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียด
ของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก ** 
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 หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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