
 

 

 

3 วนั 2 คืน หนาวนีท้ี่น่าน 

 

 

 

บินไป กลบั ดอนเมือง – น่าน – ดอนเมือง โดย สายการบินไทย แอร์เอเชีย 

ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 
ราคาพเิศษ 11,900 รวมทุกอย่าง.... รถตู้ VIP 8 ท่าน 
น่าน – ถนนลอยฟ้า 1081 – บ่อเกลือสินเธาว ์– อุทยานแห่งชาติภูคา – ปัว – วดัภูเกต็ 
 ร้านกาแฟบา้นไทล้ือและล าดวนผา้ทอ – วงัศิลาแลง – วดัศรีมงคล – ถนนคนเดินน่าน   

วดัภูมินทร์ – วดัพระธาตุแช่แหง้ – พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่าน – ซุม้ลีลาวดี – วดัพระธาตุเขานอ้ย  



 

 

 

หมายเหตุ 
ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับจ านวน
สูงสุด ที่กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทวัร์อาจมกีารปรับเปลีย่นได้ในกรณี 
 
1. ตั๋วเคร่ืองบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลีย่นแปลงเที่ยวบิน หรือเปลีย่นแปลงสายการบิน 
ทั้งนีต้ั๋วที่ออกส าหรับคณะเดนิทาง จะเป็นตั๋วเดีย่วทั้งหมด (ราคาเปลีย่นแปลงขึน้ลงตาม
หน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) 
 
2. โรงแรมที่พกั มีการปรับราคาขึน้ หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณโีรงแรมเดมิไม่สามารถ
รองรับคณะได้  
 
โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเง่ือนไข ก่อนที่จะมีการเรียกเกบ็ช าระ
มัดจ า 

 
 
 



 

 

 

3 วนั 2 คืน หนาวนีท้ี่น่าน 
วนัแรก ดอนเมือง – น่าน – บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า 1081 – อุทยานแห่งชาติภูคา – ปัว 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทย แอร์เอเชีย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 
สนามบินดอนเมือง สัมภาระน ้ าหนกั 15 หรือ 20 กก. ส าหรับโหลด และ ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. (ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบิน) 

07.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองน่าน โดยเท่ียวบิน FD3554 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  
08.50 น. เดินทางถึงสนามบินน่าน น าท่านรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศ 
 น าท่านเดินทางสู่บ่อเกลือ โดยใชเ้ส้นทางถนนลอยฟ้า 1081 (ระยะทาง 89 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชั่วโมง) เส้นทางน้ีนับได้ว่าเป็นเส้นทางอนัซีนแห่งใหม่ของน่าน โค้งเลข 3 อยู่บนเส้นทางสันติสุข - บ่อ
เกลือ ถนนหมายเลข 1081 ช่วงหลกักิโลเมตรท่ี 38-39 โดยโคง้เลข 3 น้ี มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ซ่ึงเกิด
จากการก่อสร้างถนนท่ีลดัเลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางน้ี ท าให้เม่ือขบัรถมาถึงบริเวณจุดดงักล่าว จะ
มองเห็นถนนท่ีโค้งคล้ายกบัเลข 3 โดดเด่นข้ึนมาสวยงาม เดินทางถึงบ่อเกลือ น าท่านชมบ่อเกลือสินเธาว ์
วธีิการผลิตเกลือสินเธาวแ์บบดั้งเดิม รวมถึงซ้ือผลิตภณัฑ์จากบ่อเกลือ อยา่งไข่ตม้น ้ าเกลือ เกลือบริโภค เกลือส
ปาขดัผิว และดอกเกลือบ ารุงผิว กลบัไปเป็นของฝากได ้และในทุกๆ ปี ชาวบา้นจะมีการท าพิธีบวงสรวงเจา้
หลวงบ่อเรียกวา่พิธีแกม้ ซ่ึงจะมีการเล้ียงเจา้หรือเล้ียงผี เพื่อขอบคุณส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีไดป้กป้องคุม้ครอง และให้
เกลือท่ีใชท้  ามาหากินมาตลอด 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูคา (ระยะทาง 22 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เพื่อชมวิวอนั
สวยงามของตน้ชมพูภูคา ซ่ึงเป็นพนัธ์ุไมท่ี้หายากท่ีสุดพนัธ์ุหน่ึง มีช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า "ไบร์ทชไนเดอร์
ซีเนนซีส" คาดว่าไดสู้ญพนัธ์ุไปแลว้ จนกระทัง่มีการคน้พบอีกคร้ังในป่าดอยภูคาแห่งน้ีโดย ดร.ธวชัชยั สันติ



 

 

 

สุข หวัหน้าฝ่ายพฤกษศาสตร์ กองบ ารุง กรมป่าไม ้ลกัษณะของดอกชมพูภูคา กลีบดอกดา้นนอกมีสีชมพูจาง
ขาว และกลีบดอกดา้นในมีสีชมพูลายเส้นสีม่วง ชูช่อเป็นพวงใหญ่ ตั้งข้ึนดูสวยงาม จึงไดมี้การตั้งช่ือตามสีของ
ดอกและสถานท่ีคน้พบวา่ดอก "ชมพูภูคา" นบัแต่นั้นมา (โดยปกติตน้ชมพูภูคาจะออกดอกประมาณปลายเดือน 
มกราคม – มีนาคม ของทุกปี ข้ึนกบัสภาพอากาศ) ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่อ าเภอปัว  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Pua De View Boutique Resort *** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
หมายเหตุ : ยงัมิได้มีการจองห้องพกั หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

 
 

วนัทีส่อง ปัว – วดัภูเกต็ – ร้านกาแฟบ้านไทลือ้– วงัศิลาแลง – วดัศรีมงคล – ถนนคนเดินน่าน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่วดัภูเก็ต ตั้งช่ือตามหมู่บา้นเก็ต และตั้งอยูบ่นเนินเขาเล็กๆ ซ่ึงทางภาคเหนือเรียกกนัวา่ ภู หรือ 

ม่อน จึงกลายเป็นช่ือวดัภูเก็ต ท่ีน่ีนอกจากเราจะได้เข้ามาไหวพ้ระขอพรแล้ว ยงัมีลานชมวิวท่ีเราสามารถ
มองเห็นวิวทุ่งนาไดก้วา้งไกลสุดสายตา อีกทั้งยงัมีล าธารดา้นล่าง ท่ีเราสามารถให้อาหารจากลานดา้นบนผา่น
ท่อไหลลงไปให้กบัฝูงปลาได ้จากนั้นน าท่านสู่ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ และล าดวนผา้ทอ ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ มี
ลกัษณะเป็นซุม้ไมเ้ล็กๆ ตกแต่งสไตล์ไทล้ือ ตั้งอยูท่่ามกลางทุ่งนา ซ่ึงยามหนา้ฝนแบบน้ี นาขา้วจะเขียวขจีเต็ม
ทอ้งทุ่ง พร้อมวิวของเทือกเขาดอยภูคาสูงตระหง่านเป็นฉากหลงั และมีสะพานไมท้อดยาวเช่ือมต่อกบัร้าน
ล าดวนผา้ทอ สามารถแวะมาซ้ือของท่ีระลึกก่อนกลบั ทั้งผา้ทอเมืองน่าน, ผา้ไทล้ือ, ผา้ทอพื้นเมือง, ชุดเส้ือผา้
ส าเร็จรูปสไตลพ์ื้นเมือง และของท่ีระลึกอีกมากมาย ในราคายอ่มเยา  

 

https://travel.mthai.com/travel_tips/169935.html
https://travel.mthai.com/travel_tips/169935.html


 

 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วงัศิลาแลง ซ่ึงไดรั้บการขนานนามให้เป็นแกรนด์แคนยอนเมืองปัว มีลกัษณะเป็นธารน ้ าไหล
ผ่านซอกหินผาท่ีมีล าน ้ ากูนไหลผ่านและกดัเซาะจนเป็นร่องรอยตามการหมุนวนของน ้ า ประกอบดว้ยวงัน ้ า
และโตรกผาเป็นช่วงๆ โดยมีวงัน ้ าประมาณ 7 วงั รวมระยะทางมากกว่า 400 เมตร ในช่วงฤดูแลง้สีน ้ าจะใส
มองเห็นความสวยงามของวงัน ้ าและโตรกผาไดอ้ยา่งชดัเจนและสามารถเล่นน ้ าได ้อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปกบั
แกรนดแ์คนยอนแห่งปัว ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่วดัศรีมงคล ตั้งอยูท่ี่ต  าบลยม อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  เป็น
วดัเก่าแก่ท่ีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ท่ีมีช่ือท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงปู่
ก๋ง  ดา้นหลงัวดัมีลานชมวิว ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงราย
สลบัซบัซ้อน บริเวณนาขา้วมีท่ีพกัและร้านกาแฟฮกัน่าน มีสะพานไมไ้ผเ่ช่ือมจากตวัวดัสามารถลงไปเดินเล่น
ถ่ายภาพได ้โดยบริเวณลานชมวิว ทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟ
บรรยากาศไทยๆ ให้พกัผ่อนหย่อนใจ  ภายในวดัมีส่ิงท่ีน่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนั
งดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบวัผนั จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทล้ือ ซ่ึงวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดั
ภูมินทร์และวดัหนองบวัของจงัหวดัน่าน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองน่าน (ระยะทาง 70 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) น าท่านสู่ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ถนน
ผากอง ขา้งวดัภูมินทร์และข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวนัศุกร์ เสาร์ และอาทิตยต์ั้งแต่เวลาประมาณ 5 โมงเยน็เป็นตน้
ไป  

 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านมีเวลาเดินเล่น ณ ถนนคนเดิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Nan Nakara Boutique Hotel  หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 
 
 



 

 

 

 
วนัทีส่าม     วดัพระธาตุเขาน้อย – วดัภูมินทร์ – พพิธิภัณฑ์แห่งชาติน่าน – วดัพระธาตุแช่แห้ง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุเขาน้อย โดยองค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซ่ึงอยู่ดา้นตะวนัตกของตวั

เมืองน่าน สร้างในสมยัเจา้ปู่แข็ง เม่ือปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดียก่์ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่า
ผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์คร้ัง
ใหญ่ ในสมยัพระเจา้สุริยพงษผ์ริตเดชฯ ระหวา่งปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้างในสมยัน้ี
เช่นกนัวดัพระธาตุเขานอ้ย เป็นปูชนียสถานท่ีส าคญั และเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของ จ.น่าน สันนิษฐานวา่มีอายุรุ่น
ราวคราวเดียวกบัพระธาตุแช่แห้ง หนา้วดัมีทางข้ึนเป็นบนัไดนาค 303 ขั้นจากวดัพระธาตุเขาน้อย สามารถ
มองเห็นทิวทศัน์โดยรอบของตวัเมืองน่าน ปัจจุบนับริเวณลานชมทิวทศัน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดม
มงคลนนัทบุรีศรีน่าน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบวัสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจาก
ทองค าหนกั 27 บาท สร้างข้ึนเน่ืองในมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูฯ่ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 
รอบ เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 

 
 

น าท่านเดินทางสู่วดัภูมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายกุวา่ 400 ปี ความสวยแปลกของวดัน้ีคือ เป็น
วดัท่ีสร้างทรงจตุัรมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคลา้ยตั้งอยู่บนหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตวั โบสถ์และ
วหิาร สร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ดา้นในประดิษฐาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์หนัหนา้ออกดา้นประตู
ทั้ง 4 ทิศ รวมถึงมีภาพจิตรกรรม ปู่ม่านยา่ม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบัดั้งเดิมท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่ หลายคน
รู้จกักนัในช่ือ ภาพกระซิบรักบนัลือโลก และส่ิงน้ีเหมือนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน่าน  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัซุ้มลีลาวดี อนัเป็นจุดเช็คอินหน้าพิพิธภณัฑ์เมืองน่าน จากนั้นน าท่านสักการะพระธาตุแช่
แหง้ พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่าน สันนิษฐานวา่มี อายรุาว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1891 
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ท่ีไดม้าจากกรุงสุโขทยั ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอภูเพียง เดิมเป็นวดัราษฎร์ ปัจจุบนัเป็นพระ

https://travel.mthai.com/blog/136628.html


 

 

 

อารามหลวง องคพ์ระธาตุสีทองเหลืองอร่าม เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพนัธ์ ระหวา่งเมืองน่านกบั
เมืองสุโขทยัในอดีต และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีเกิด ของคนท่ีเกิดปีเถาะ (ปีนกัษตัรกระต่าย) ดว้ย ชาวลา้นนา
เช่ือวา่ หากไดเ้ดินทางไป “ชุธาตุ” หรือนมสัการพระธาตุประจ าปีเกิดจะไดรั้บอานิสงส์มาก  

 
 

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

 
 
 

 
 



 

 

 

3 วนั 2 คืน หนาวนีท้ี่น่าน 
ราคาทวัร์ 11,900 บาท : 14-16 ม.ค./ 21-23 ม.ค./ 11-13 ก.พ./ 25-27 ก.พ./ 11-13 ม.ีค./ 26-28 ม.ีค. 2564 
ราคาทวัร์ 13,900 บาท : 25-27 ธ.ค./ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564  

อตัราค่าบริการ   ธ.ค. 63 – มี.ค. 64 หยดุยาว/ ปีใหม่ 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 
ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

11,900 13,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 2,500 3,000 
ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 9,900 11,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 2,500 3,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน15 หรือ 20 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน15หรือ20กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 



 

 

 

  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 
กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  
วซ่ีาและค่าด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
 
 
 
โรงแรมและห้อง 



 

 

 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้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 ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะไม่รับผดิชอบ 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 



 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

3 วนั 2 คืน หนาวนีท้ี่น่าน 
ราคาทวัร์ 11,900 บาท :      14-16 ม.ค.64       21-23 ม.ค.64   11-13 ก.พ.64    

 25-27 ก.พ.64   11-13 ม.ีค.64      26-28 ม.ีค.64 
ราคาทวัร์ 13,900 บาท :  25-27 ธ.ค.63  31 ธ.ค.-2 ม.ค. 2564  
 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่Line : @expressholiday 
 

 


