
 

THD01 น่าน – ปัว ฮักน่าน นานๆนะ 3 วัน 2 คืน 
  

 
 

 



 

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง(DMK) 

FD3554 DMK(กรุงเทพ) – NNT(น่านนคร) 07.30 – 08.50 

FD3557 NNT(น่านนคร)- DMK(กรุงเทพ) 16.55 – 18.05 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้้าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินได้น้้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกคร้ัง 
- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)  
- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  
- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจ ารถ ตลอดการเดินทาง  
- จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

วันท่ี 1   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร - วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้้าวรวิหาร – วัดศรีพันต้น  - วัดพระธาตุเขา
น้อย – ร้านของหวานป้านิ่ม – ถนนคนเดินน่าน  (B/L/-) 

 
04.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย 

(FD)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการเดินทาง และมัคคุเทศก์คอยให้ค าแนะน ามาตราการ
การป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง 

07.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD3554 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที   
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดับเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

08.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD3554 
10.00 เตรียมตัวออกเดินทางไปยัง อ.ปัว โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ท่ีนั่ง คอยให้บริการอยู่ในสนามบิน  
 บริการของว่างแบบ set box  



 

 (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดินทาง)  
จากนั้นเดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีช่ือว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คือ "พระอุโบสถจตุรมุข” 
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ท่ีรวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะ
การจ้าลองแผนภูมิจักรวาลตามความเช่ือแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย 4 องค์ หันหน้า
ออกสู่ประตูท้ัง 4 ทิศ ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน มีเรื่องเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายาม
สังเกตหน้าองค์พระ 1 ในท้ังส่ีทิศ ซึ่งจะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่านั้น ท่ีหน้าองค์พระประธานจะมีลักษณะยิ้มแย้ม
มากกว่าท้ัง 3 ทิศท่ีเหลือ ก็ให้กราบขอพรยังทิศนั้นแล้วจะได้สมปรารถนาตามท่ีต้ังใจ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีโดด
เด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี้ก็คือ ภาพ “กระซิบบันลือโลก” หรือภาพ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึง่เป็นค้าเรียกชาย
ผู้หญิงชาวไทล้ือสมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบสนทนากัน 

 
น้าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้้าวรวิหาร เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนีย
สถานส้าคัญ เป็นเจดีย์ท่ีได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้้า ซึ่งเป็นศิลปสมัย
สุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปป้ันช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว 

 



 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง บริการอาหารเหนือ เช่นเมนูแกงฮังเล น้้าพริกหนุ่ม เป็นต้น  
13.30 น้าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น ต้ังอยู่ท่ี ถนนเจ้าฟ้า ต้าบลในเวียง อ้าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านทิศตะวันตก

เฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคาภายในวัดมีวิหารที่
สวยงาม ต้ังเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอกีวัดหนึ่งในจังหวัดน่านท่ีมีจิตรกรรมปูนปั้นท่ีสวยงามโดยเฉพาะ
พญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยน
มีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านช่ือ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพ
ลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การก้าเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสี
ธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง 

14.30 น้าท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านท่ี ซึ่งปูชนียสถานท่ีส้าคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุ
แช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็น
จุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง 

 
 



 

16.00 น้าท่านทานขนมหวาน ณ ร้านของหวานป้านิ่ม ร้านท่ีต้องห้ามพลาด ในการมาน่าน โดยเฉพาะบัวลอยไข่หวาน 
ท่านสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมหรือของหวาน ฟรี 1 อย่าง  

 น้าท่านเดินทางสู่ท่ีพัก เพื่อท้าการเช็คอิน และเก็บสัมภาระ 
ท่ีพัก  พักโรงแรมบ้านน่าน/โรงแรมน่านนาครา หรือเทียบเท่า 
ค้่า เท่ียวชม ถนนคนเดินเมืองน่าน ถนนแห่งนี้ต้ังอยู่ขา้งๆ วัดภูมินทร์ จุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณส่ีแยกวัดพระธาตุช้างค้้า 

บนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเท่ียว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ (เปิด
ให้บริการเฉพาะวันศุกร์ – อาทิตย์ เท่านั้น) 

 อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว 
รถตู้จะไปรับลูกค้าตามเวลาและจุดนัดหมาย โรงแรมท่ีใช้พักจะไม่ ห่างจากถนนคนเดินมากนัก ลูกค้าสามารถ
เดินทางกลับโรงแรมเองได้ หากประสงค์ท่ีจะท่องเท่ียวต่อ 

 

วันท่ี 2  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ - บ่อเกลือสินเธาว์ – ดอยภูคา – วัดภูเก็ต   (B/L/D) 

05.00 น้าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ึนท่ีดอยเสมอดาว เป็นพื้นท่ีท่ีมีลาน
กว้างโค้งไปตามสันเขาเหมาะส้าหรับการพักผ่อนชมพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตกในเวลาเดียวกัน และยัง
สามารถ ชมทะเลหมอกในยามเช้า ชมดาวและแสงไฟจากตัวอ้าเภอนาน้อยในยามค้้าคืนได้อย่างสวยงาม
นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมผาหัวสิงห์เป็นหน้าผามีรูปร่างเหมือนสิโตนอนหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ได้ 360 องศาได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย 



 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสนิเธาว์  มีช่ือเสียงในด้านการท้าเกลือบนภูเขาท่ีไม่มีท่ีใดเหมือน เกลือสินเธาว์

เพื่อบริโภคและจ้าหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและน้าไปจ้าหน่ายยังกรุงสุโขทัย 
เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะน้าเกลือจากบ่อ  ขึ้นมาต้มท้า
เกลือใช่ว่าจะกระท้ากันได้ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องท้าพิธีเล้ียงผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางค้า กันก่อน 
โดยจะท้าทุกปีในวันแรม 8 ค้่าเดือน 5 หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยท้ากันถึง 7 วัน แต่
ปัจจุบันลดลงมา เหลือเพียง 3 วัน เท่านั้น 



 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
13.30 น้าท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีมีท้ังพืชพรรณและสัตว์ป่าท่ีมีความส้าคัญต่อระบบ

นิเวศน์ รวมท้ังเป็นแหล่งก้าเนิดของแม่น้้าหลายสาย เช่น แม่น้้าน่าน ล้าน้้าปัว ล้าน้้าว้า ท่ีคอยหล่อเล้ียงชีวิตของ
ชาวจังหวัดน่าน และยังมีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือเป็นท่ีเช่ือกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่า
ของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ท่ีนี่มีต้นชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์เท่านั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุด นอกจากนี้ีีบนดอยภูคายังมีทิวทัศน์และธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแห่ง 

 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่  วัดภูเก็ต เป็นวัดท่ีอยู่ใน อ.ปัว จ.น่านวัดแห่งนี้ เป็นวัดท่ีมีวิวทิวทัศน์สวย เนื่องจากตั้งอยู่บน

เนินเขาจึงเห็นวิวในมุมสูง เห็นวิวได้กว้าง ลานชมวิวของวัดจะเห็นทุ่งนา ร้านตูบนาไทล้ือ ร้านกาแฟชื่อดังของ
อ้าเภอปัว และล้าธารอยู่ด้านล่าง  ส่วนด้านหลังเป็น อุทยานดอยภูคา ในตอนเช้าวัดนี้เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ข้ึน 
มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นท่ีประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธ



 

เมตตา” ท่ีศักดิ์สิทธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก บริเวณวัดมีต้นดิกเดียม ต้นไม้หายาก และเป็นต้นไม้แปลก 
เมื่อมีคนมาสัมผัสท่ีล้าต้น ใบท่ีบริเวณยอดจะส่ันไหว คล้ายกับมีลมพัดผ่าน เป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
ท่ีพัก  พักโรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท/ฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ี 3  วัดศรีมงคล - ร้านล้าดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟบ้านไทล้ือ – พระบรมธาตุแช่แห้ง - ท่าอากาศยานน่านนคร – กรุงเทพฯ(ดอน
เมือง)                                                                                                                                      (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.30    น้าท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ต้ังอยู่ท่ีต้าบลยม อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เป็นวัดเก่าแก่ท่ีได้รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ท่ีมีช่ือท่ีสุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชม
วิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมี
ท่ีพักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เช่ือมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชม
วิว ทางวัดได้จัดท้าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อน
ใจ  ภายในวัดมีส่ิงท่ีน่าสนใจ ท้ังวิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนาน
บัวผัน จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทล้ือ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน  
รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม 



 

 
 น้าท่านเดินทางไปยัง ร้านล้าดวนผ้าทอ  ร้านขายของท่ีระลึกและผ้าทอไทล้ือ ผ้าทอน้้าไหล ลายโบราณ ช่ือดัง

แห่งปัว  อ้าเภอปัวถือว่าเป็นอ้าเภอท่ีมีชาวไทล้ืออยู่มากท่ีสุดชาวไทล้ือมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทล้ือ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอ้าเภอนี้ 
ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการจ้าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในมี ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอีกหนึ่งร้าน 
เก๋ ไก๋  ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทล้ือด้ังเดิม ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อเครื่องด่ืม และถ่ายภาพ 
เลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
13.00  น้าท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ท่ีมีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ท่ี

เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ท่ีได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ 
องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่องค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค 
หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวท่ีเป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและ
ของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเช่ือกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้
นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะท้าได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า 
ท้าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หน้าท่ีการงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น 



 

 
14.00   ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน  
16.55   เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD3557 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1 ช่ัวโมง 10 นาที   
   **ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินระดับเทียบเท่าและเวลาใกล้เคียง 
18.05   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 
วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคา เสรมิเตยีง 

พัก 3 คน 
ราคา 

พักเดี่ยว เพิ่ม 
29 - 31 ธันวาคม 2563 13,999 13,999 3,000 

30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2564 14,999 14,999 3,000 

31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2564 14,999 14,999 3,000 

01 – 03 มกราคม 2564 14,999 14,999 3,000 

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนั่งบนเครื่องบิน)** 

 



 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรับการทําประกันการเดินทาง กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่

นอนกับเจ้าหน้าท่ีให้ทราบ 
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 

ข้อส าคัญ  
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อน
การเดินทาง  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่า

ภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้อง
เครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนช้ิน แต่ท้ังนี้
เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 
- บริการน้ําด่ืม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภยั ซ่ึงไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2 -3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียง
แทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 



 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่น

ของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใช้บิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้กําหนด 
- ค่าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มัดจําท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อน
เวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหาก
ท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทาง

บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
* ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพ

การจราจร สถานท่ีท่องเท่ียวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของ

ลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  



 

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ี

เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อทําการยืนยันทุกครั้งหาก

ท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อ

ยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ 

ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น ส่ิงสําคัญ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้

และท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ กรณีท่ีโปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจัดท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ี

ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามท่ี

ท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ

เปล่ียนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทําการช่ัวคราว หรือ กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง

โรงแรม กรณีท่ีโรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน  



 

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่าง

น้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วน

ใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพัก

เด่ียวตามท่ีระบุ 

- สําหรับลูกค้าท่ีเดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับโรงแรมท่ี

คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจําเป็นจะต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

(พักเด่ียว) ตามจริง ยกเว้นเด็กท่ีมีอายุตํ่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน 

หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

 

 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 
 


