
 

บนิดว้ยสายการบนินกแอร ์(DD) : ขึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง (DMK) 

DD172 DMK(ดอนเมอืง) – NNT(นา่น

นคร) 

08.30 – 09.45 

DD177 NNT(นา่นนคร) – DMK(ดอน

เมอืง) 

18.35 – 19.40 

**ไมร่วมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืขึน้เครือ่งบนิไดน้้าํหนกัไมเ่กนิ 

7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 



 

 

ผูท้ี่เดนิทาง จะตอ้งไดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี้ : SINOVAC 2เขม็ /SINOPHARM 2เข็ม 

/MODERNA 2 เขม็/ PFIZER 2 เขม็ 

/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 เข็ม 

/ J&J 1 เข็ม (ไม่นอ้ยกวา่ 14วนั) 

**ผูเ้ดนิทางตอ้งแนบหลกัฐานการฉดีวคัซนีกบัทางบรษิทัพรอ้มหลกัฐานการจอง** 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – ทา่อากาศยานนา่นนคร – วดัมิง่เมอืง – วดั

ภมูนิทร ์- วดัศรมีงคล – อาํเภอปวั – วดัภเูกต็                                                                                                                             

(-/L/D) 

 

06.30 คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชั้น 3 เคาน์เตอรส์ายการบนิ

นกแอร ์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อาํนวยความสะดวกในการ

ลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยัแบบผา้ และมคัคเุทศกค์อยใหค้าํแนะนาํ

มาตราการการปอ้งกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง   

 *กรณุาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาในการเชค็อนิ 

สายการบนิจะปดิใหท้าํการเชค็อนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง*  

08.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน โดยสายการบนินก

แอร ์เที่ยวบินที ่DD172 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที   

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

เนื่องดว้ยสถานการณโ์ควดิ-19 ทางบรษิทัฯขออนญุาตรบัลกูคา้ทีไ่ดร้บัวคัซนี

ตามเกณฑท์ีร่ฐับาลหรอืสาธารณสขุก าหนด/รบัรอง พรอ้มทัง้แสดงเอกสารการ

ไดร้บัการวคัซนีและผลตรวจโควทิ-19  

ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากทางสถานพยาบาลเทา่นัน้ 

**เงือ่นไขการเดนิทางเขา้แตล่ะจงัหวดั อาจมกีารเปลีย่นแปลง  



 **ไมร่วมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซื้อน้าํหนกักระเปา๋

หรืออพัทีน่ัง่ไดก้อ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิ

ไดน้้าํหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

09.45 เดินทางถึง ทา่อากาศยานนา่นนคร จังหวัดน่าน เตรียมตัวออกเดินทาง 

โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ท่ีนั่ง คอยให้บริการอยู่ในสนามบิน   (พน่ฆา่เชื้อ

ยานพาหนะ และตรวจเชค็อณุหภมูพินกังานคบขบัรถกอ่นการเดนิทาง)  

    --------------------  หลังจากทกุทา่นรบัสมัภาระ และทาํธรุะสว่นตัวเรียบร้อยแล้ว -

-------------------------- 

 นําท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ต้ังอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง

ของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดม่ิงเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อน

ซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้า

ครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ต้ังชื่อว่า วัดม่ิงเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า 

เสาม่ิงเมือง ต่อมาปี 2527ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบล้านนา

ร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน 

จากนั้นเดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คือ 

"พระอุโบสถจตุรมุข” สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอา

โบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะการจําลองแผนภูมิจักรวาล

ตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย 4 องค์ หัน

หน้าออกสู่ประตูทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน มีเรื่องเล่ากันว่า หากใครจะไป

กราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระ 1 ในทั้งสี่ทิศ ซ่ึงจะมีอยู่

เพียงทิศเดียวเท่านั้น ที่หน้าองค์พระประธานจะมีลักษณะยิ้มแย้มมากกว่าทั้ง 3 ทิศที่

เหลือ ก็ให้กราบขอพรยังทิศน้ันแล้วจะได้สมปรารถนาตามที่ต้ังใจ ภาพจิตกรรมฝา

ผนังที่โดดเด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี้ก็คือ ภาพ “กระซิบรักบันลือโลก” หรือ

ภาพ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซ่ึงเป็นคําเรียกชายผู้หญิงชาวไทลื้อสมัยโบราณ ในลักษณะ

กระซิบสนทนากัน 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

 นําท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ต้ังอยู่ที่ตําบลยม อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  

เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อ

ที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซ่ึงมีทัศนียภาพที่งดงาม 

มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนา

ข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เช่ือมจากตัววัดสามารถลงไปเดิน

เล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทําเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้

ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ  ภายใน

วัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ท้ังวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบ

การวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝา

ผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน  รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี 

ซ่ึงรวมรวมของโบราณต่างๆให้ได้ชม 

 
 นําท่านเดินทางเข้าสู่ อําเภอ ปัว 

 นําท่านเดินทางสู่  วัดภูเก็ต เป็นวัดที่อยู่ใน อ.ปัว จ.น่านวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่มีวิว

ทิวทัศน์สวย เนื่องจากต้ังอยู่บนเนินเขาจึงเห็นวิวในมุมสูง เห็นวิวได้กว้าง ลานชม

วิวของวัดจะเห็นทุ่งนา ร้านตูบนาไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของอําเภอปัว และลําธาร



อยู่ด้านล่าง  ส่วนด้านหลังเป็น อุทยานดอยภูคา ในตอนเช้าวัดนี้เป็นจุดชมวิวพระ

อาทิตย์ขึ้น มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่

ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่ศักดิ์สิทธ์ิ ผินพระพักตร์

ไปทางทิศตะวันออก บริเวณวัดมีต้นดิกเดียม ต้นไม้หายาก และเป็นต้นไม้แปลก เม่ือ

มีคนมาสัมผัสที่ลําต้น ใบที่บริเวณยอดจะสั่นไหว คล้ายกับมีลมพัดผ่าน เป็นที่สนใจ

ของนักท่องเที่ยว 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

 นาํทกุทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  โรงแรมฮกัปวั โฮเทล หรอืเทยีบเทา่  

 

DAY 2  รา้นลาํดวนผา้ทอ - รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ - ดอยภคูา - หมูบ่า้นสะปนั – 

บอ่เกลอืสนิเธาว ์- ถนนลอยฟา้ โคง้เลข 3 – วดัพระธาตเุขานอ้ย – ถนน

คนเดนินา่น                                                           (B/L/-) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถิน่กรณี

ห้องอาหารไม่เปดิใหบ้รกิาร 

 นําท่านเดินทางไปยัง ร้านลําดวนผ้าทอ  ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้า

ทอน้ําไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว  อําเภอปัวถือว่าเป็นอําเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่

มากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง

การแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของ

อําเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เม่ือทอมาแล้วก็มีการจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใน

มี ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋  ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศ



แบบไทลื้อดั้งเดิม ให้ท่านอิสระในการเลือกซ้ือเครื่องดื่ม และถ่ายภาพ เลือกซ้ือของ

ฝากได้ตามอัธยาศัย 

 

 
 นําท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่า

ที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่งกําเนิดของแม่น้ําหลายสาย เช่น 

แม่น้ําน่าน ลําน้ําปัว ลําน้ําว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน และยังมี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือเป็นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็นเมือง

เก่าของบรรพบุรุษของคนเมืองน่าน ที่นี่มีต้นชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย 

สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด  

 
นําท่านเดินทางไปยัง บ้านสะปนั ชุมชนกลางหบุเขาสวย แหล่งโอโซนดเียี่ยม ต้ังอยู่

ในอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ  9 กิโลเมตร  เป็น

ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ีต้ังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลําธารไหลผ่าน และ

ในช่วงหน้าฝนฤดูทํานา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย 

เรียกได้ว่าหากแวะมาเที่ยวบ่อเกลือภูเขาขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึง

หมู่บ้านสะปัน เหมาะสําหรับมาพักผ่อน ปล่อยชีวิตให้เดินไปอย่างช้า ๆ 



 นําท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการทําเกลือบนภูเขาที่

ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อ

เกลือนี้มีมาแต่โบราณและนําไปจําหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวง

พระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะนําเกลือจากบ่อ  ขึ้นมาต้ม

ทําเกลือใช่ว่าจะกระทํากันได้ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องทําพิธีเลี้ยงผีเมืองและเจ้ารักษา

บ่อเกลือคือ เจ้าซางคํา กันก่อน โดยจะทําทุกปีในวันแรม 8 ค่ําเดือน 5 หรือที่

ชาวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยทํากันถึง 7 วัน แต่ปัจจุบันลดลงมา 

เหลือเพียง 3 วัน เท่านั้น 

 
เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมนขูา้วซอย 

 นําท่านแวะจุดชมวิว ชม ถนนลอยฟา้ โคง้เลข 3 จ.น่าน อยู่เส้นทางถนนหมายเลข 

1081 เดินทางมาจาก อ.สันติสุข ไป อ.บ่อเกลือ คือทางที่จะไปบ่อเกลือ   



 
 

 นําท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย ซ่ึงปูชนียสถานที่สําคัญและเก่าแก่ 

สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูน

พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือ

เป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง 

 

  

 นําท่านเดินทางสู่ที่พกั เพื่อทําการเช็คอิน และเก็บสัมภาระ 



 ถนนคนเดนินา่น หรอื กาดขว่งเมือง มีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณวัดภูมินทร์ ถนนผา

กอง ใจกลางเมืองน่าน เป็นถนนคนเดินที่เน้นขายอาหาร มีต้ังแต่ทั่วไปจนถึงอาหาร

ท้องถิ่น ให้เลือกรับประทานและหลากหลาย สามารถซ้ืออาหารแล้วเข้าไปนัง่ทาน

ได้ตรงลานหน้าวัดภูมินทร์ โดยมีบริการเสื่อและขันโตกสําหรับนัง่รับประทาน

อาหาร 

ค่ํา อสิระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดนินา่น  

**กรณทีีถ่นนคนเดนิไมเ่ปดิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการพาทกุทา่นไปยงัตลาดโตรุ้ง่ หรอื

กาดหนา้ศนูยโ์อทอ๊ป** 

นาํทกุทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  โรงแรมบา้นนา่น/โรงแรมบา้นนา่น B&B หรือเทยีบเทา่ 

DAY 3  วนัศรพีนัตน้ – วดัพระธาตชุา้งค้าํวรวหิาร – ซุม้ตน้ลลีาวด ี- พระบรม

ธาตแุช่แหง้ - Erabica Coffee - ทา่อากาศยานนา่นนคร – กรุงเทพฯ

(ดอนเมอืง)                                                                 (B/L/-)                            

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือรา้นอาหารทอ้งถิน่กรณี

ห้องอาหารไม่เปดิใหบ้รกิาร 

 นําท่านเดินทางสู่ วดัศรพีนัตน้ ต้ังอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่าน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพัน

ต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคาภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ต้ังเด่นเป็น

สง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวดัหน่ึงในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงาม

โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลอืงอร่ามสวยงาม

ตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซ่ึงปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่าน

ชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้น

ประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกําเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็น

ภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคณุค่าอย่างยิ่ง 

นําท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตชุา้งค้าํวรวหิาร เป็นทีป่ระดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสาํคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะ

สุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ํา ซ่ึงเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณ

พุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึง่ตัว 



 
จากนั้น นําท่านถ่ายภาพ  ซุ้มตน้ลลีาวด ีหนา้พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น ที่ขึ้น

เป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิง่ก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้

ยิ่งใหญ่สวยงาม เรียกได้ว่าเป็นซิกเนอเจอร์อีก 1 จุดของ จังหวัดน่าน  

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 นําท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตแุชแ่หง้ เป็นศิลปะการก่อสร้าง ท่ีมีความวิจิตรงดงาม 

อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ท่ีเป็นศิลปะ การก่อสร้าง ท่ีได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมา

จากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี 

การบุรอบองค์ ดว้ยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่องคพ์ระธาตุนั้น จะเป็นตัว

พญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลกัษณะของการปั้น จะเป็นลายนาคเกี้ยวที่

เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมือและของ ศิลปะ ของจังหวัดน่านโดยแท้จริง 

ชาวเมืองล้านนามีความเช่ือกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการ

องค์พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แลว้นั้นจะทําได้รับ 

อานิสงค์อย่างแรงกลา้ ทําให้ชีวติอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ หน้าที่การงาน

เจริญก้าวหน้า เป็นต้น 



 

สัมผัสความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่าน เอราบิก้า คอฟฟี่ (Erabica Coffee) กาแฟ 

สายพันธ์ุอาราบิก้าแท้ 100% จาก จังหวัดน่าน บนความสูงที่เหมาะสม ทําให้เมล็ด

กาแฟเก็บสะสมแร่ธาตุอาหารได้เป็นอย่างดี ผ่านขั้นตอนการแปรรูป (Washed 

Process) และกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพสากล (อย.) คัดเลือกเฉพาะเมล็ด

กาแฟที่สมบูรณ์ดีเท่านั้น Erabica Coffee มีความต้ังใจที่จะมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพ

กาแฟน่าน ให้ได้เป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลก เพื่อให้ทุกคนรู้ว่า… "กาแฟนา่น...

ก็อร่อยไม่แพ้ใคร" 

 ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน  

18.35 เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่ DD177 

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 05 นาที   

 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 **อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 

 **ไมร่วมน้าํหนกักระเปา๋สาํหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นสามารถซื้อน้าํหนกักระเปา๋

หรืออพัทีน่ัง่ไดก้อ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง (มคีา่ใชจ้า่ย) แตส่ามารถถอืขึน้เครือ่งบนิ

ไดน้้าํหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั** 

19.40  เดินทางถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

***************************************************************************** 

อัตราค่าบริการ   



วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

11 – 13 พฤศจกิายน 

2564 

7,999 2,000 

13 – 15 พฤศจกิายน 

2564 

8,999 2,000 

16 – 18 พฤศจกิายน 

2564 

7,999 2,000 

20 – 22 พฤศจกิายน 

2564 

8,999 2,000 

21 – 23 พฤศจกิายน 

2564 

7,999 2,000 

29 พฤศจกิายน – 01 

ธนัวาคม 64 

7,999 2,000 

01 – 03 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

07 – 09 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

11 – 13 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

15 – 17 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

18 – 20 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

20 – 22 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

22 – 24 ธนัวาคม 2564 7,999 2,000 

25 – 27 ธนัวาคม 2564 8,999 2,000 

**ไม่มรีาคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 2,000 

บาท ** (ไมม่ทีี่นัง่บนเครือ่งบนิ)** 



**หากตอ้งการทาํกรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 

 

ข้อสําคัญ  

- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง

หรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะ

ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง 

บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) 

- ราคาทัวร์ เป็นราคาสําหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน  

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปดิใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้าง

บรษิทัจะคาํนงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เปน็สาํคญั หากกรณทีีจ่าํเปน็จะตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เงื่อนไขและข้อจํากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามน

โยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทําตามเงื่อนไข

ต่างๆ เช่น การฉดีวคัซีน การตรวจโควดิ-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบาย

ของแต่ละจังหวัดและสายการบิน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน ( ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด 

(ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณี

ต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลง

บัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.  (หากต้องการ

ซ้ือน้ําหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเที่ยวตามรายการ) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 



- มัคคุเทศก์นําเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าโรงแรมที่พักระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 

3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขันกีฬา หรือ 

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและ

ความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ ทางบริษัทไม่มี

นโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าทีไ่ม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของ

บริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ 

- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์  ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่าน

ละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิต

จากโรค COVID-19 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

- ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหาก

สามารถทําได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน 

ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัว

เครื่องบินไปแล้ว 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 

เงื่อนไขการจอง 

- มัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้อมสําเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการ

จอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันน้ี กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงิน

ตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน

จําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ น่ันหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะ

ให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํานวน 

เท่านั้น  

- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่

ชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการ

เดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง

ก็ตาม 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 

วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตาม

จริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชําระแล้ว

ทั้งหมด  

- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการ

เข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็น

เครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของ

สายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

-  



หมายเหตุ  

1. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิก

เที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสั่ง

ของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่า

กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คํา

สัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ

กํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับ

การดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

5. กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัว

รถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และ

ควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบาง

กรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้

และท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 

โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่าง

การเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืม

สิ่งของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

7. หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัด

หมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 

 

**เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง

ทั้งหมดนีแ้ลว้** 



** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 

 

 


