บิ นด้วยสายการบิ นนกแอร์ (DD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

DD8818
DD8827

DMK(ดอนเมือง) – NNT(น่ านนคร)
NNT(น่ านนคร) – DMK(ดอนเมือง)

08.45 – 10.00
18.45 – 19.50

**พิ เศษ รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. แต่ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่ านนคร – วัดศรีพนั ต้น – วัดมิ่ งเมือง – วัดภูมินทร์ – วัด
พระธาตุช้างคา้ วรวิ หาร – ซุ้มต้นลีลาวดี- วัดพระธาตุเขาน้ อย – ถนนคนเดิ นน่ าน
(B/L/-)
06.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัยแบบผ้า และมัคคุเทศก์คอยให้
คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผือ่ เวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทาการ
เช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
่
เช้า รับประทานอาหาร แบบ SET BOX
08.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่ านนคร จังหวัดน่าน โดยสายการบิ นนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD8818 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง
่ 15 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
10.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่ านนคร จังหวัดน่ าน เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ งั ่ คอย
ให้บริการอยูใ่ นสนามบิน
(พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดิ นทาง)
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------นําท่านเดินทางสู่ วัดศรีพนั ต้น ตัง้ อยูท่ ่ี ถนนเจ้าฟ้า ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน ด้านทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผูค้ รองนครน่ าน แห่งราชวงศ์ภคู าภายในวัดมีวหิ ารทีส่ วยงาม ตัง้
ั ้ ส่ วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร
เด่นเป็นสง่ามีสที องระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่ านทีม่ จี ติ รกรรมปูนปนที
ั ้ งโดย
เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชวี ติ ชีวา ซึง่ ปนแต่
ช่าง ชาวน่ านชื่อ นายอนุ รกั ษ์ สมศักดิ ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มกี ารเขียนภาพลายเส้นประวัตขิ องพระพุทธเจ้า
และประวัติ การกําเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่ าน เป็ นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่

นําท่านเดินทางสู่ วัดมิ่ งเมือง ตัง้ อยู่ทถ่ี นนสุรยิ พงศ์ เป็ นทีป่ ระดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่ าน ประวัตขิ องวัดมิง่
เมือ ง คือ เดิม เป็ น วัดร้าง มีเ สาหลัก เมือ งที่เ ป็ นท่ อ นซุงขนาดใหญ่ ส องคนโอบ พบที่ซ ากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้า
อนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่ านสถาปนาวัด ใหม่ ตัง้ ชื่อว่า วัดมิง่ เมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิง่ เมือง
ต่อมาปี 2527ได้มกี ารรือ้ ถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็ น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปจั จุบนั
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ เดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีช่อื ว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คอื "พระอุโบสถจตุรมุข” สถาปตั ยกรรม
อันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกั น ในลักษณะการจําลองแผนภูม ิ
จักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชยั 4 องค์ หันหน้ าออกสู่ประตูทงั ้ 4 ทิศ
ประดิษฐ์ฐานอยูภ่ ายใน มีเรื่องเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระ 1 ในทัง้ สี่
ทิศ ซึง่ จะมีอยูเ่ พียงทิศเดียวเท่านัน้ ทีห่ น้าองค์พระประธานจะมีลกั ษณะยิม้ แย้มมากกว่าทัง้ 3 ทิศทีเ่ หลือ ก็ให้กราบขอพร
ยังทิศนัน้ แล้ว จะได้ส มปรารถนาตามที่ตงั ้ ใจ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็ นพิเศษในวัดภูมนิ ทร์แห่งนี้ก็คอื ภาพ
“กระซิ บบันลือโลก” หรือภาพ “ปู่ ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็ นคําเรียกชายผู้หญิงชาวไทลื้อสมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบ
สนทนากัน

นําท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างคา้ วรวิ หาร เป็นทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถาน
สําคัญ เป็นเจดียท์ ไ่ี ด้รบั อิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดียช์ า้ งคํ้า ซึง่ เป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุ
ั ้ างปูนปนเพี
ั ้ ยงครึง่ ตัว
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดียม์ รี ปู ปนช้

จากนัน้ นําท่านถ่ายภาพ ซุ้มต้นลีลาวดี หน้ าพิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ทีข่ น้ึ เป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิง่ ก้าน
โค้ง โน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ตน้ ไม้ยงิ่ ใหญ่สวยงาม เรียกได้ว่าเป็ นซิกเนอเจอร์อกี 1 จุดของ จังหวัดน่าน
นําท่านขึน้ ชมวิวเมืองน่ านที่ วัดพระธาตุเขาน้ อย ซึง่ ปูชนียสถานทีส่ ําคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรนุ่ ราวคราว
เดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรศี รีเมืองน่ าน
ถือเป็นจุดเดียวทีเ่ ห็นเมืองน่ านจากมุมสูง

นําท่านเดินทางสู่ทพ่ี กั เพื่อทําการเช็คอิน และเก็บสัมภาระ
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมบ้านน่ าน/โรงแรมบ้านน่ าน หรือเทียบเท่า

คํ่า

เทีย่ วชม ถนนคนเดิ นเมืองน่ าน ถนนแห่งนี้ตงั ้ อยูข่ า้ งๆ วัดภูมนิ ทร์ จุดเริม่ ต้นจะอยูบ่ ริเวณสีแ่ ยกวัดพระธาตุชา้ งคํ้า บน
ถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ (เปิดให้บริการเฉพาะ
วันศุกร์ – อาทิตย์ เท่านัน้ หากไม่เปิดจะพาท่านไปอิสระทีต่ ลาดโต้รงุ้ )
อิ สระอาหาร เพื่อความสะดวกในการเดิ นทางท่องเที่ยว
รถตูจ้ ะไปรับลูกค้าตามเวลาและจุดนัดหมาย โรงแรมทีใ่ ช้พกั จะไม่ ห่างจากถนนคนเดินมากนัก ลูกค้าสามารถเดินทาง
กลับโรงแรมเองได้ หากประสงค์ทจ่ี ะท่องเทีย่ วต่อ

DAY 2 ถนนลอยฟ้ า โค้งเลข 3 – โคตรสูง ก.ม.48 – บ่อเกลือสิ นเธาว์ - ดอยภูคา – วัดภูเก็ต
เช้า

(B/L/D)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านแวะจุดชมวิว ชม ถนนลอยฟ้ า โค้งเลข 3 จ.น่ าน อยูเ่ ส้นทางถนนหมายเลข 1081 เดินทางมาจาก อ.สันติสุข ไป
อ.บ่อเกลือ คือทางทีจ่ ะไปบ่อเกลือ

แวะถ่ายภาพทิวเขาจากจุดชมวิว โคตรสูง ก.ม.48 อยูใ่ นบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ทีน่ ่เี ป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวทีเ่ รา
จะได้ใกล้ชดิ ธรรมชาติแบบสุด ๆ

นําท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสิ นเธาว์ มีช่อื เสียงในด้านการทําเกลือบนภูเขาทีไ่ ม่มที ใ่ี ดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อ
บริโภคและจําหน่ ายเป็ นรายได้อกี ทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มมี าแต่โบราณและนําไปจําหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง
หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปนั นาจีนตอนใต้ ปจั จุบนั การจะนําเกลือจากบ่อ ขึน้ มาต้มทําเกลือใช่ว่าจะกระทํากันได้
ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องทําพิธเี ลีย้ งผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางคํา กันก่อน โดยจะทําทุกปีในวันแรม 8 คํ่า
เดือน 5 หรือทีช่ าวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยทํากันถึง 7 วัน แต่ปจั จุบนั ลดลงมา เหลือเพียง 3 วัน
เท่านัน้

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย
นําท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็ นปา่ ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ทม่ี ที งั ้ พืชพรรณและสัตว์ป่าทีม่ คี วามสําคัญต่อระบบนิเวศน์
รวมทัง้ เป็ นแหล่งกําเนิดของแม่น้ํ าหลายสาย เช่น แม่น้ําน่ าน ลํานํ้ าปวั ลํานํ้ าว้า ทีค่ อยหล่อเลีย้ งชีวติ ของชาวจังหวัดน่าน
และยังมีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ กล่าวคือเป็นทีเ่ ชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมืองเก่าของบรรพบุรษุ ของคน
เมืองน่าน ทีน่ ่ีมตี น้ ชมพูภคู าจะออกดอกสีชมพูเป็ นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านัน้ ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีด่ ี
ทีส่ ุด

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต เป็ นวัดทีอ่ ยูใ่ น อ.ปวั จ.น่ านวัดแห่งนี้ เป็ นวัดทีม่ วี วิ ทิวทัศน์สวย เนื่องจากตัง้ อยูบ่ นเนินเขา
จึงเห็นวิวในมุมสูง เห็นวิวได้กว้าง ลานชมวิวของวัดจะเห็นทุ่งนา ร้านตูบนาไทลือ้ ร้านกาแฟชื่อดังของอําเภอปวั และลํา
ธารอยูด่ า้ นล่าง ส่วนด้านหลังเป็น อุทยานดอยภูคา ในตอนเช้าวัดนี้เป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขน้ึ มีอุโบสถทรงล้านนา
ประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นทีป่ ระดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปวั หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ผินพระ
พักตร์ไปทางทิศตะวันออก บริเวณวัดมีตน้ ดิกเดียม ต้นไม้หายาก และเป็ นต้นไม้แปลก เมือ่ มีคนมาสัมผัสทีล่ าํ ต้น ใบที่
บริเวณยอดจะสันไหว
่
คล้ายกับมีลมพัดผ่าน เป็ นทีส่ นใจของนักท่องเทีย่ ว

คํ่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมปัวเดอวิ ว บูติค รีสอร์ท/ฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า

DAY 3 ร้านลาดวนผ้าทอ – ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ – วัดศรีมงคล - พระบรมธาตุแช่แห้ง- ท่าอากาศยานน่ าน
นคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางไปยัง ร้านลาดวนผ้าทอ ร้านขายของทีร่ ะลึกและผ้าทอไทลือ้ ผ้าทอนํ้าไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปวั
อําเภอปวั ถือว่าเป็นอําเภอทีม่ ชี าวไทลือ้ อยู่มากทีส่ ุดชาวไทลือ้ มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็ นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่
เรือ่ งการแต่งกายแบบพืน้ บ้าน ได้แก่ผา้ ทอไทลือ้ นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอําเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมือ่ ทอ
มาแล้วก็มกี ารจําหน่ ายเป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในมี ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็ นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝง

ไปด้วยบรรยากาศแบบไทลือ้ ดัง้ เดิม ให้ท่านอิสระในการเลือกซือ้ เครือ่ งดื่ม และถ่ายภาพ เลือกซือ้ ของฝากได้ตาม
อัธยาศัย

นําท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตัง้ อยูท่ ต่ี ําบลยม อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวัดเก่าแก่ทไ่ี ด้รบั พระราชทาน
วิสุงคามสีมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ทม่ี ชี ่อื ทีส่ ุดของวัดนี้คอื หลวงปูก่ ๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึง่ มีทศั นียภาพที่
งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีทพ่ี กั และร้านกาแฟฮักน
น่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จดั ทําเป็ นซุม้ และ
จุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกั ผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสงิ่ ทีน่ ่ าสนใจ ทัง้ วิหาร
หลวงทีม่ ภี าพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชือ้ สายไทลือ้ ซึง่ วาด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีว่ ดั ภูมนิ ทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพธิ ภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึง่ รวมรวมของ
โบราณต่างๆให้ได้ชม

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ทีม่ คี วามวิจติ รงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ทีเ่ ป็น
ศิลปะ การก่อสร้าง ทีไ่ ด้รบั อิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดียพ์ ระธาตุหริภุณไชย โดยมีลกั ษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระ
ธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึน้ สู่องค์พระธาตุนนั ้ จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือ
ประตูทางเข้าลักษณะของการปนั ้ จะเป็ นลายนาคเกีย้ วทีเ่ ป็ น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมอื และของ ศิลปะ ของจังหวัด
น่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง

หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนัน้ จะทําได้รบั อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทําให้ชวี ติ อยูด่ ี มีสุข ปราศจากโรคภัย
ต่างๆ หน้าทีก่ ารงานเจริญก้าวหน้า เป็ นต้น

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่ านนคร จังหวัดน่ าน
18.45 เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิ นนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD8827 เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 05
นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**
19.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************

อัตราค่าบริ การ

วันที่เดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

10 – 12 ธันวาคม 2563
15 – 17 ธันวาคม 2563
22 - 24 ธันวาคม 2563
23 – 25 ธันวาคม 2563
25 – 27 ธันวาคม 2563
28 – 30 ธันวาคม 2563
29 – 31 ธันวาคม 2563
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2564
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2564
01 – 03 มกราคม 2564
08 – 10 มกราคม 2564
13 – 15 มกราคม 2564
15 – 17 มกราคม 2564
20 – 22 มกราคม 2564
22 – 24 มกราคม 2564
27 – 29 มกราคม 2564
29 – 31 มกราคม 2564
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2564
05 – 07 กุมภาพันธ์ 2564
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2564
12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2564
19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

8,999
8,999
8,999
8,999
9,999
9,999
9,999
11,999
12,999
11,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
9,999

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

25 – 27 กุมภาพันธ์ 2564
26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
03 – 05 มีนาคม 2564
05 – 07 มีนาคม 2564
10 – 12 มีนาคม 2564
12 – 14 มีนาคม 2564
17 – 19 มีนาคม 2564
19 – 21 มีนาคม 2564
24 – 26 มีนาคม 2564

10,999
11,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999
9,999
8,999

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

**ไม่มรี าคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มที น่ี งบนเครื
ั่
อ่ งบิน)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรับการทําประกันการเดินทาง กรณีท่ที ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้ง
รายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า 7
วันก่อนการเดิ นทาง

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ํ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เที่ยวหนึ่ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋าโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กก.
- กระเป๋าถือขึน้ เครือ่ ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นําเทีย่ วตามรายการ)
- บริการนํ้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นําเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่ าธรรมเนี ยมในกรณี ท่กี ระเป๋าสัม ภาระที่มนี ้ํ าหนั ก เกิน กว่ า ที่ส ายการบิน นัน้ ๆกํ า หนดหรือ สัมภาระใหญ่ เ กินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการจอง
- มัดจําท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินมัดจําในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่
กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้ องทําจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า
กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจํ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ ่บี ริษทั กําหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจํานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครือ่ งบิน โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจําเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ
1. โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง
สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเที่ยวปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีทจ่ี าํ เป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
3. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี ํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง)
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตาม
จํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
6. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทําการ
ยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
7. กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้ าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้

เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน
ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
8. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียกค่ าใช้จ่าย
เพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
9. กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั ทางบริษทั จะจัดที่นอนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั
ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
10. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
11. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทําการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลง
โรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปญั หาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
12. กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาํ เนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
13. หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
14. อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วั น ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ น
กรณีพเิ ศษ
15. สําหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่กบั
โรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจําเป็ นจะต้องชําระ
ค่าใช้จา่ ยเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
16. เกี่ยวกับที่นงั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกที่นงั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุด
ให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
17. ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

