
 

 
 

บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

 



 

FD3554 DMK(ดอนเมือง) – NNT(น่านนคร) 07.30 – 08.50 
FD3557 NNT(น่านนคร) – DMK(ดอนเมือง) 16.55 – 18.05 

** สมัภาระสามารถถือขึน้เครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรมั ราคาน้ีไม่รวมสมัภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่านนคร – จงัหวดัแพร่ – วนอทุยานแพะเมืองผี – คุ้มเจ้า
หลวงเมืองแพร่ – พระธาตอิุนทรแ์ขวน  – วดัพระธาตชุ่อแฮ                                                    (-/L/D)                     

 
04.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยัแบบผา้ และมคัคเุทศกค์อยให้
ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง   

 *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการ
เชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

07.30 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD3554 ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ี  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

08.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอย
ใหบ้รกิารอยู่ในสนามบนิ  

 (พ่นฆ่าเช้ือยานพาหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิูพนักงานคบขบัรถก่อนการเดินทาง)  
    --------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 

 น าทุกท่านเดนิทางสู่ วนอทุยานแพะเมืองผ ีตัง้อยู่ที่จงัหวดัแพร่ เกดิจากสภาพภูมปิระเทศซึ่งเป็นดนิ และหนิทรายถูก
กดัเซาะตามธรรมชาตเิป็นรูปร่างลกัษณะต่างๆ แพะแปลวา่ ป่าละเมาะ เมอืงผแีปลวา่ เงยีบเหงา ไดม้กีารประกาศจดัตัง้
เป็นวนอุทยาน เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม 2524 มเีนื้อที่ 167 ไร่ เป็นสถานที่มีความสวยงามด้าน ธรณีวทิยา หน้าผา เสาดนิ 
และเส้นทางศกึษาธรรมชาติวนอุทยานแพะเมอืงผ ีจดัท าเส้นทางศกึษา ธรรมชาติไว้บริการนักเรียน นักศกึษา และ
นกัท่องเทีย่วทัว่ไป ไดเ้ขา้มาศกึษาสภาพป่า ลกัษณะทางธรณวีทิยา เพื่อเป็นการส่งเสรมิ ใหเ้กดิความรู ้และความเขา้ใจ
เกีย่วกบัสภาพพืน้ทีว่นอุทยานมากยิง่ขึน้ 



 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหาร เมนูพิเศษ!! ขนมจีนน ้าเงีย้ว 
 จากนัน้เดนิทางไปยงั คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สถานที่เก่าแก่โบราณนับรอ้ยปีที่อยู่คู่เมอืงแพร่มายาวนาน เป็นอาคารที่

ทรงคุณค่า ด้วยความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมทีม่รีูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป หรอืที่มกัไดย้นิกนัวา่ 
“ทรงขนมปังขงิ” ซึ่งเป็นทีน่ิยมในสมยัรชักาลที ่5 เริม่สรา้งในปี พ.ศ.2435 โดยเจา้หลวงพริยิะเทพวงศ ์เจา้เมอืงแพร่องค์
สุดทา้ย สรา้งโดยชา่งฝีมอืชาวจนีทีม่ชี ือ่เสยีงมากในสมยันัน้ เป็นอาคาร 2 ชัน้ มคีวามสง่างาม ประดบัดว้ยไมแ้กะฉลุสลกั
ลวดลายอย่างประณีตสวยงาม เมื่อเขา้ไปภายในอาคารจะเหน็ถงึความโอ่โถง หรูหรา มปีระตูหน้าต่างทัง้หมด 72 บาน 
โดยประตูแต่ละบานจะมชีือ่เรยีกทีไ่ม่เหมอืนกนั นิยมตัง้ชือ่ใหเ้ป็นสริมิงคลดงัเชน่ ประตูตองค าใต ้

 
 น าทุกท่านสกัการะ พระธาตุอินทรแ์ขวนจ าลอง ตัง้อยู่ทีศ่นูยป์ฏิบติัธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม พุทธอุทยานดอย

ผาสวรรค ์เฉลมิพระเกยีรต ิร.9 อ.เมอืง จ.แพร่ ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 25 กโิลเมตร เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิ ปีจอ
นอกจากจะไดส้กัการบูชา พระธาตุอนิทรแ์ขวนจ าลองแลว้ ยงัจะไดส้มัผสัองคพ์ระผดุทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย และวดันี้ 
ยงัตัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขา ธรรมชาต ิทีเ่ป็นแหล่งโอโซนตดิอนัดบั 7 ของประเทศไทย มาไหวพ้ระขอพรแลว้ ยงั จะไดสู้ด
อากาศชัน้ด ีชว่ยชารจ์พลงัชวีติ ภายใน พุทธอุทยานมเีดนิทางขึน้ไปนมสัการ พระธาตุอนิทรแ์ขวน ประมาณ 200 เมตร 
เป็นขัน้บนัไดและบางชว่งเป็นทางซเีมนต ์มสีิง่ศกัดิส์ทิธิ ์



 

 
 น าทุกท่านเดนิทางไปยงั วดัพระธาตุช่อแฮ เป็นวดัศกัดิส์ิทธิ ์เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจงัหวดัแพร่และเป็นวดัพระธาตุ

ประจ าปีเกดิของผูท้ีเ่กดิปีขาล บุคคลใดทีม่า เทีย่วจงัหวดัแพร่แลว้จะตอ้งมานมสัการพระธาตุชอ่แฮ เพื่อเป็นศริมิงคลกบั
ตนเอง จนมคี ากล่าววา่ ถา้มาเทีย่วจงัหวดัแพร่ แต่ไม่ไดม้า นมสัการพระธาตุชอ่แฮเหมอืนไม่ไดม้าจงัหวดัแพร่ เป็นวดัที่
ตัง้อยู่เนินเขาเตีย้สูงประมาณ 28 เมตร 

 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรมแพร่นครา หรือเทียบเท่า 
 
 



 

DAY 2  วดัจอมสวรรค ์– บา้นทุ่งโฮ้ง – จงัหวดัน่าน – อทุยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) - ถนนคน
เดิน                                                                                                                                         (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าทุกท่านเดินทางสู่ วดัจอมสวรรค์ วดัเก่าแก่โบราณมีเอกลกัษณ์เฉพาะที่โดดเด่น มากมายไปด้วยศลิปวตัถุและ

โบราณวตัถุที่สวยงามและทรงคุณค่า สนันิษฐานว่าสร้างขึน้ในสมยัรชักาลที่ 5 โดยสร้างขึน้ด้วยแรงศรทัธาของชาวไท
ใหญ่ ซึ่งเดมิมถีิน่ฐานอยู่ในประเทศพม่า และเดนิทางมาค้าขายที่เมอืงแพร่ วดัจอมสวรรค์ เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม
ศลิปะไทใหญ่ ตวัอารามเป็นทัง้โบสถ์ วหิารและกุฏ ิมหีลงัคาเลก็ใหญ่ลดหลัน่กนัไป ตวัอาคารสร้างด้วยไม้สกัทัง้หลงั 
ภายในตกแต่งอย่างบรรจงวจิิตรงดงาม เสาไม้มทีัง้ลงรกัปิดทองและประดบักระจกสงีดงามด้วยลวดลายแบบไทใหญ่ 
ลวดลายเพดานตกแต่งดว้ยกระจกสตี่างๆ  

 
จากนัน้เดนิทางไปยงั บ้านทุ่งโฮ้ง แหล่งชอ๊ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหมอ้ฮ่อม ผา้ยอ้มพืน้เมอืงสกีรมท่าทีแ่สดงถงึความเป็น
เอกลกัษณ์ของชาวเมอืงแพร่  ทีโ่ด่งดงัไปทัว่ประเทศ จนมคี ากล่าววา่  “ใครมาเมอืงแพร่ตอ้งซือ้ หมอ้หอ้ม” บา้นทุง่โฮ่ง 
ตัง้อยู่ในตวัอ าเภอเมอืงแพร่ ถอืไดว้า่เป็นแหล่งผลติทีใ่หญ่และมชีือ่เสยีงทีสุ่ด มรีา้นขายเสือ้ผา้หมอ้ฮ่อมตัง้อยู่เป็นจ านวน
มาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  
 น าท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติศรีน่าน หรือ ดอยเสมอดาว เป็นพืน้ทีท่ีม่ลีานกวา้งโคง้ไปตามสนัเขาเหมาะส าหรบั

การพกัผอ่นชมพระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์กในเวลาเดยีวกนั และยงัสามารถ ชมทะเลหมอกในยามเชา้ ชมดาวและ
แสงไฟจากตวัอ าเภอนาน้อยในยามค ้าคนืไดอ้ยา่งสวยงาม  



 

  เทีย่วชม ถนนคนเดินเมืองน่าน ถนนแห่งนี้ตัง้อยู่ขา้งๆ วดัภูมนิทร ์จุดเริม่ตน้จะอยู่บรเิวณสีแ่ยกวดั
พระธาตุชา้งค ้า บนถนนผากอง ระหวา่งลานขว่งเมอืง หน้าศนูยบ์รกิารนกัท่องเทีย่ว ไปถงึสามแยกถนนจทัรประโชต ิ
(เปิดใหบ้รกิารเฉพาะวนัศกุร ์– อาทติย ์เท่านัน้ หากไม่เปิดจะพาทา่นไปอสิระทีต่ลาดโตรุ้ง้) 

 อิสระอาหาร เพ่ือความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั  โรงแรมวินเฮาท ์หรือเทียบเท่า  

 
DAY 3  พระบรมธาตแุช่แห้ง – วดัม่ิงเมือง – วดัภมิูนทร ์- ซุ้มลีลาวดี  - ร้านกาแฟอาราบกีา - ท่าอากาศยาน

น่านนคร – กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                                               (B/L/-)                            
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศลิปะการก่อสรา้ง ทีม่คีวามวจิติรงดงาม อกีแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ทีเ่ป็น

ศลิปะ การก่อสรา้ง ทีไ่ดร้บัอทิธพิล การก่อสรา้งมาจากเจดยีพ์ระธาตหุรภุิณไชย โดยมลีกัษณะโดยรอบๆ ของ องคพ์ระ
ธาตุ คอืจะม ีการบุรอบองค ์ดว้ยทองจงัโกในสว่น ของทางเดนิ ขึน้สู่องคพ์ระธาตุนัน้ จะเป็นตวัพญานาค หน้าบนัเหนือ
ประตูทางเขา้ลกัษณะของการปัน้ จะเป็นลายนาคเกีย้วทีเ่ป็น เอกลกัษณ์เฉพาะของ ชา่งฝีมอืและของ ศลิปะ ของจงัหวดั
น่านโดยแทจ้รงิ ชาวเมอืงลา้นนามคีวามเชือ่กนั วา่การ ไดเ้ดนิทางไปสกัการบูชากราบไหวน้มสัการองคพ์ระธาตุแซ่แหง้ 
หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกนัวา่ การชธูาตุ แลว้นัน้จะท าไดร้บั อานิสงคอ์ยา่งแรงกลา้ ท าใหช้วีติอยู่ด ีมสีุข ปราศจากโรคภยั
ต่างๆ หน้าทีก่ารงานเจรญิกา้วหน้า เป็นตน้ 



 

 
ท่านเดนิทางสู่ วดัม่ิงเมือง ตัง้อยู่ทีถ่นนสุรยิพงศ ์เป็นทีป่ระดษิฐานเสาหลกัเมืองของจงัหวดัน่าน ประวตัขิองวดัมิง่เมอืง 
คอื เดมิเป็นวดัรา้ง มเีสาหลกัเมอืงทีเ่ป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบทีซ่ากวหิาร ในราวปี 2400 เจา้อนนัตวรฤทธิ
เดช เจา้ครองนครน่านสถาปนาวดั ใหม่ ตัง้ชือ่วา่ วดัมิง่เมอืง ตามชือ่ทีเ่รยีกเสาหลกัเมอืงวา่ เสามิง่เมอืง ต่อมาปี 2527ได้
มกีารรือ้ถอนและสรา้งอุโบสถหลงัใหม่เป็น แบบลา้นนาร่วมสมยัแบบในปัจจุบนั 

 
จากนัน้เดนิทางไป วดัภมิูนทร ์เดมิมชีือ่วา่ “วดัพรหมมนิทร”์ จุดเด่นของวดันี้คอื "พระอโุบสถจตุรมุข” สถาปัตยกรรม
อนัโดดเด่นด้วยเอกลกัษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วหิาร และเจดยี์ ไวใ้นอาคารเดยีวกนั ในลกัษณะการจ าลองแผนภูมิ
จกัรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทศิปางมารวชิยั 4 องค์ หนัหน้าออกสู่ประตูทัง้ 4 ทิศ 
ประดษิฐฐ์านอยู่ภายใน มเีรื่องเล่ากนัวา่ หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทศิ ใหพ้ยายามสงัเกตหน้าองคพ์ระ 1 ในทัง้สี่
ทศิ ซึ่งจะมอียู่เพยีงทศิเดยีวเท่านัน้ ทีห่น้าองคพ์ระประธานจะมลีกัษณะยิม้แยม้มากกวา่ทัง้ 3 ทศิทีเ่หลอื กใ็หก้ราบขอพร
ยงัทิศนัน้แล้วจะได้สมปรารถนาตามที่ตัง้ใจ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพเิศษในวดัภูมนิทร์แห่งนี้ก็คอื ภาพ 



 

“กระซิบบนัลือโลก” หรอืภาพ “ปู่ ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นค าเรยีกชายผูห้ญิงชาวไทลื้อสมยัโบราณ ในลกัษณะกระซิบ
สนทนากนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
จากนัน้ น าท่านถ่ายภาพ  ซุ้มต้นลีลาวดี หน้าพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผข่ยายกิง่กา้น
โคง้ โน้มเอยีงเขา้หากนักลายเป็นอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่สวยงาม เรยีกไดว้า่เป็นซกิเนอเจอรอ์กี 1 จุดของ จงัหวดัน่าน  

  
 จากนัน้พาทกุท่านดื่มด ่ากบั กาแฟอาราบีก้า ERABICA COFFEE สายพนัธุอ์าราบกิา้แท ้100% จาก จงัหวดัน่าน บน

ความสูงทีเ่หมาะสมท าใหเ้มลด็กาแฟเกบ็สะสมแร่ธาตุอาหารไดเ้ป็นอย่างด ีเพือ่ใหท้กุคนรูว้า่…"กาแฟน่าน...กอ็ร่อยไม่
แพใ้คร" 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จงัหวดัน่าน  
16.55 เดนิทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย  เทีย่วบนิที ่FD3557  
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

  **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

18.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
***************************************************************************** 

 

 
 

 
 



 

อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

12 – 14 มกราคม 2564 8,999 1,500 

19 – 21 มกราคม 2564 8,999 1,500 

26 – 28 มกราคม 2564  8,999 1,500 

02 – 04 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 1,500 

08 – 10 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 1,500 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 1,500 

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2564 8,999 1,500 

02 – 04 มีนาคม 2564 8,999 1,500 

09 – 11 มีนาคม 2564 8,999 1,500 

16 – 18 มีนาคม 2564 8,999 1,500 

23 – 25 มีนาคม 2564 8,999 1,500 

 
**ไม่มรีาคาเดก็ ราคานี้ไม่รวมคา่ทปิ** 

**ราคาเดก็อายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ัง่บนเครื่องบนิ)** 
**โปรแกรมน้ีเป็นโปรแกรมพิเศษ ขอเกบ็ส าเนาบตัรประชาชนเพื่อท าการออกตัว๋เลย** 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนสายการบิน ในเวลาใกล้เคียงกนั 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการออกตัว๋และท าประกนัการเดนิทาง กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) 

กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 

วนัก่อนการเดินทาง  



 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง ตามอตัราค่าบรกิารของสายการบนิ 
- กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิ

ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื 

กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
 
 



 

เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 4,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนั

ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านได้ท าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่
ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า 
กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทัก าหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากค่าทวัร ์และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 

1. โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทางการเมอืง 
สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

2. กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
3. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
4. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
5. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตาม
จ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 



 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท าการ
ยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

7. กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน 
ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง 
โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

8. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์กรณทีีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบนิอาจจะเรยีกค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

9. กรณีที่โปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บั
ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

10. บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

11. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษทัฯอกีครัง้หนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณทีีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

12. กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

13. หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

14. อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีเ่ป็น
กรณพีเิศษ 

15. ส าหรบัลูกค้าที่เดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัห้องส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิได้ในบางกรณี ขึน้อยู่กบั
โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัวา่มหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณไีม่ม ีท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 



 

16. เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุให้
ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

17. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

 
 
 

 
 


