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บินไป กลับ ดอนเมือง – น่าน – ดอนเมือง โดย สายการบินไทย แอร์เอเชีย 

ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ราคาพเิศษ 11,900 รวมทุกอย่าง.... รถตู้ VIP 8-10 ท่าน 

น่าน – ถนนลอยฟ้า 1081 – บ่อเกลือสินเธาว ์– อุทยานแห่งชาติภูคา – ปัว – วดัภูเก็ต 
 ร้านกาแฟบา้นไทลื้อและล าดวนผา้ทอ – วงัศิลาแลง – วดัศรีมงคล – ถนนคนเดินน่าน   

วดัภูมินทร์ – วดัพระธาตุแช่แห้ง – พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่าน – ซุม้ลีลาวดี – วดัพระธาตุเขานอ้ย  
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3 วัน 2 คืน หนาวนีท้ี่น่าน 
วันแรก ดอนเมือง – น่าน – บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า 1081 – อุทยานแห่งชาติภูคา – ปัว 
06.00 น. คณะพบเจา้หน้าที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทย แอร์เอเชีย อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

ณ สนามบินดอนเมือง สัมภาระน ้าหนกั 20 กก. ส าหรับโหลด และ ถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 
07.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองน่าน โดยเที่ยวบิน FD3554 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  
08.50 น. เดินทางถึงสนามบินน่าน น าท่านรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ 
 น าท่านเดินทางสู่บ่อเกลือ โดยใชเ้ส้นทางถนนลอยฟ้า 1081 (ระยะทาง 89 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชั่วโมง) เส้นทางน้ีนับได้ว่าเป็นเส้นทางอนัซีนแห่งใหม่ของน่าน โคง้เลข 3 อยู่บนเส้นทางสันติสุข - บ่อ
เกลือ ถนนหมายเลข 1081 ช่วงหลกักิโลเมตรที่ 38-39 โดยโคง้เลข 3 น้ี มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ซ่ึงเกิด
จากการก่อสร้างถนนที่ลดัเลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางน้ี ท าให้เมื่อขบัรถมาถึงบริเวณจุดดงักล่าว จะ
มองเห็นถนนที่โคง้คลา้ยกับเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม เดินทางถึงบ่อเกลือ น าท่านชมบ่อเกลือสินเธาว ์
วิธีการผลิตเกลือสินเธาวแ์บบดั้งเดิม รวมถึงซ้ือผลิตภัณฑ์จากบ่อเกลือ อย่างไข่ต้มน ้ าเกลือ เกลือบริโภค 
เกลือสปาขัดผิว และดอกเกลือบ ารุงผิว กลับไปเป็นของฝากได้ และในทุกๆ ปี ชาวบ้านจะมีการท าพิธี
บวงสรวงเจา้หลวงบ่อเรียกว่าพิธีแกม้ ซ่ึงจะมีการเลี้ ยงเจา้หรือเลี้ยงผี เพ่ือขอบคุณส่ิงศักด์ิสิทธ์ิที่ไดป้กป้อง
คุม้ครอง และให้เกลือที่ใชท้ ามาหากินมาตลอด 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูคา (ระยะทาง 22 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เพื่อชมวิวอัน

สวยงามของตน้ชมพูภูคา ซ่ึงเป็นพนัธ์ุไมท้ี่หายากที่สุดพนัธ์ุหน่ึง มีช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า "ไบร์ทชไนเดอร์
ซีเนนซีส" คาดว่าไดสู้ญพนัธ์ุไปแลว้ จนกระทัง่มีการคน้พบอีกคร้ังในป่าดอยภูคาแห่งน้ีโดย ดร.ธวชัชยั สันติ
สุข หัวหนา้ฝ่ายพฤกษศาสตร์ กองบ ารุง กรมป่าไม ้ลกัษณะของดอกชมพูภูคา กลีบดอกดา้นนอกมีสีชมพูจาง
ขาว และกลีบดอกดา้นในมีสีชมพูลายเส้นสีม่วง ชูช่อเป็นพวงใหญ่ ตั้งขึ้นดูสวยงาม จึงไดม้ีการตั้งช่ือตามสี
ของดอกและสถานที่คน้พบว่าดอก "ชมพูภูคา" นับแต่นั้นมา (โดยปกติต้นชมพูภูคาจะออกดอกประมาณ
ปลายเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี ขึ้นกบัสภาพอากาศ) ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่อ าเภอปัว  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Pua De View Boutique Resort *** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
หมายเหตุ : ยังมิได้มกีารจองห้องพัก หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 

 
 

วันที่สอง ปัว – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ– วังศิลาแลง – วัดศรีมงคล – ถนนคนเดินน่าน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่วดัภูเก็ต ตั้งช่ือตามหมู่บา้นเก็ต และตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ซ่ึงทางภาคเหนือเรียกกนัว่า ภู 

หรือ ม่อน จึงกลายเป็นช่ือวัดภูเก็ต ที่ น่ีนอกจากเราจะได้เข้ามาไหวพ้ระขอพรแล้ว ยงัมีลานชมวิวที่เรา
สามารถมองเห็นวิวทุ่งนาไดก้วา้งไกลสุดสายตา อีกทั้งยงัมีล  าธารดา้นล่าง ที่เราสามารถให้อาหารจากลาน
ดา้นบนผ่านท่อไหลลงไปให้กบัฝูงปลาได ้จากนั้นน าท่านสู่ร้านกาแฟบา้นไทลื้อ และล าดวนผา้ทอ ร้านกาแฟ
บา้นไทลื้อ มีลกัษณะเป็นซุ้มไมเ้ล็กๆ ตกแต่งสไตลไ์ทลื้อ ตั้งอยูท่่ามกลางทุ่งนา ซ่ึงยามหนา้ฝนแบบน้ี นาขา้ว
จะเขียวขจีเต็มทอ้งทุ่ง พร้อมวิวของเทือกเขาดอยภูคาสูงตระหง่านเป็นฉากหลัง และมีสะพานไม้ทอดยาว
เช่ือมต่อกบัร้านล าดวนผา้ทอ สามารถแวะมาซ้ือของที่ระลึกก่อนกลบั ทั้งผา้ทอเมืองน่าน, ผา้ไทลื้อ, ผา้ทอ
พ้ืนเมือง, ชุดเส้ือผา้ส าเร็จรูปสไตลพ้ื์นเมือง และของที่ระลึกอีกมากมาย ในราคายอ่มเยา  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่วงัศิลาแลง ซ่ึงไดรั้บการขนานนามให้เป็นแกรนด์แคนยอนเมืองปัว มีลกัษณะเป็นธารน ้ า

ไหลผ่านซอกหินผาที่มีล  าน ้ากูนไหลผ่านและกดัเซาะจนเป็นร่องรอยตามการหมุนวนของน ้า ประกอบดว้ยวงั
น ้ าและโตรกผาเป็นช่วงๆ โดยมีวงัน ้ าประมาณ 7 วงั รวมระยะทางมากกว่า 400 เมตร ในช่วงฤดูแลง้สีน ้ าจะ
ใสมองเห็นความสวยงามของวงัน ้าและโตรกผาไดอ้ยา่งชดัเจนและสามารถเล่นน ้าได ้อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูป

https://travel.mthai.com/travel_tips/169935.html
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กบัแกรนด์แคนยอนแห่งปัว ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่วดัศรีมงคล ตั้งอยู่ที่ต  าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดั
น่าน  เป็นวดัเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีช่ือที่สุดของวดัน้ีคือ 
หลวงปู่ ก๋ง  ดา้นหลงัวดัมีลานชมวิว ซ่ึงมีทศันียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคา
เรียงรายสลบัซบัซ้อน บริเวณนาขา้วมีที่พกัและร้านกาแฟฮกัน่าน มีสะพานไมไ้ผ่เช่ือมจากตวัวดัสามารถลง
ไปเดินเล่นถ่ายภาพได ้โดยบริเวณลานชมวิว ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึง
ร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกัผ่อนหย่อนใจ  ภายในวดัมีส่ิงที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทลื้อ ซ่ึงวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัที่วดัภูมินทร์และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมือง
น่าน (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) น าท่านสู่ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วง
เมืองน่าน ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ถนนผากอง ขา้งวดัภูมินทร์และข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวนัศุกร์ เสาร์ และอาทิตยต์ั้งแต่เวลา
ประมาณ 5 โมงเยน็เป็นตน้ไป  

 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อให้ท่านมีเวลาเดินเล่น ณ ถนนคนเดิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Nan Nakara Boutique Hotel  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
 
วันที่สาม     วัดพระธาตุเขาน้อย – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุแช่แห้ง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุเขานอ้ย โดยองคพ์ระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขานอ้ย ซ่ึงอยูด่า้นตะวนัตกของตวั

เมืองน่าน สร้างในสมยัเจา้ปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องคพ์ระธาตุเป็นเจดียก์่ออิฐถือปูนทั้งองค ์เป็นศิลปะพม่า
ผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์คร้ัง
ใหญ่ ในสมยัพระเจา้สุริยพงษ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้างในสมยั
น้ีเช่นกนัวดัพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่ส าคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามี
อายุรุ่นราวคราวเดียวกบัพระธาตุแช่แห้ง หน้าวดัมีทางขึ้นเป็นบนัไดนาค 303 ขั้นจากวดัพระธาตุเขาน้อย 
สามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรอบของตวัเมืองน่าน ปัจจุบนับริเวณลานชมทิวทศัน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา 
อุดมมงคลนนัทบุรีศรีน่าน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบวัสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศา
ท าจากทองค าหนัก 27 บาท สร้างขึ้ นเน่ืองในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญ พระ
ชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวนัที่ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 
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น าท่านเดินทางสู่วดัภูมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ความสวยแปลกของวดัน้ีคือ 
เป็นวดัที่สร้างทรงจตัุรมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ที่ดูคลา้ยตั้งอยู่บนหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตวั โบสถ์
และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ดา้นในประดิษฐาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หันหนา้ออกดา้น
ประตูทั้ง 4 ทิศ รวมถึงมีภาพจิตรกรรม ปู่ ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบัดั้งเดิมที่มีช่ือเสียงไปทั่ว 
หลายคนรู้จกักนัในช่ือ ภาพกระซิบรักบนัลือโลก และส่ิงน้ีเหมือนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน่าน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัซุ้มลีลาวดี อนัเป็นจุดเช็คอินหน้าพิพิธภณัฑ์เมืองน่าน จากนั้นน าท่านสักการะพระธาตุแช่

แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ไดม้าจากกรุงสุโขทยั ตั้งอยู่ที่อ  าเภอภูเพียง เดิมเป็นวดัราษฎร์ ปัจจุบนั
เป็นพระอารามหลวง องค์พระธาตุสีทองเหลืองอร่าม เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพนัธ์ ระหว่าง
เมืองน่านกบัเมืองสุโขทยัในอดีต และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีเกิด ของคนที่เกิดปีเถาะ (ปีนักษตัรกระต่าย) 
ดว้ย ชาวลา้นนาเช่ือว่า หากไดเ้ดินทางไป “ชุธาตุ” หรือนมสัการพระธาตุประจ าปีเกิดจะไดรั้บอานิสงส์มาก  

 

15.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน 
16.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD3557 (ใชเ้วลาบิน 1.10 ชัว่โมง)    
18.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

 

 

https://travel.mthai.com/blog/136628.html
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3 วัน 2 คืน หนาวนีท้ี่น่าน 
ราคาทัวร์ 11,900 บาท : 8-10 ต.ค. / 15-17 ต.ค./ 29-31 ต.ค./ 12-14 พ.ย./ 26-28 พ.ย./ 3-5 ธ.ค. 2563 
     14-16 ม.ค./ 21-23 ม.ค./ 11-13 ก.พ./ 25-27 ก.พ./ 11-13 มี.ค./ 26-28 มี.ค. 2564 
ราคาทัวร์ 13,900 บาท : 22-24 ต.ค./ 25-27 ธ.ค./ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564  

อตัราค่าบริการ   ต.ค. 63 – มี.ค. 64 หยดุยาว/ ปีใหม ่
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 
ท่านต่อห้อง หรือพกั 3 ท่านต่อห้อง 

11,900 13,900 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 2,500 3,000 
ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 9,900 11,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหักคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,500 3,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 7 สิงหาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพ่ือตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท  
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 
กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  
วีซ่าและค่าด าเนินการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 8-10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนั
ว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะไม่รับผิดชอบ 
▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 
 

 

 



ehct200019  (3 วัน 2 คืน หนาวนี้ทีน่่าน) 

 ehct200019  (3 วัน 2 คืน หนาวนี้ทีน่่าน) 9 | 9 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

3 วัน 2 คืน หนาวนีท้ี่น่าน 
ราคาทัวร์ 11,900 บาท :   8-10 ต.ค.63   15-17 ต.ค.63   29-31 ต.ค.63      

 12-14 พ.ย.63     26-28 พ.ย.63   3-5 ธ.ค.63    
 14-16 ม.ค.64       21-23 ม.ค.64   11-13 ก.พ.64    
 25-27 ก.พ.64   11-13 มี.ค.64      26-28 มี.ค.64 

ราคาทัวร์ 13,900 บาท :  22-24 ต.ค.63   25-27 ธ.ค.63  31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564  
 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 

 
 


