บินด้วยสายการบินนกแอร์ (DD) : ขึ้นเครือ่ งที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)
DD172
DD177

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

08.30 – 09.45
18.35 – 19.40

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
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เนื่ องด้วยสถานการณ์โควิ ด-19 ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตรับลูกค้าที่ได้รบั วัคซี นตามเกณฑ์ที่รฐั บาลหรือ
สาธารณสุขกาหนด/รับรอง พร้อมทัง้ แสดงเอกสารการได้รบั การวัคซี นและผลตรวจโควิ ท-19
ที่ได้รบั การรับรองจากทางสถานพยาบาลเท่านัน้
**เงือ่ นไขการเดิ นทางเข้าแต่ละจังหวัด อาจมีการเปลีย่ นแปลง
ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ทราบอีกครัง้ เมือ่ มีประกาศการเปลีย่ นแปลง**
ผู้ที่เดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี้ : SINOVAC 2เข็ม /SINOPHARM 2เข็ม /MODERNA 2 เข็ม/ PFIZER 2 เข็ม
/SPUTNIK V 2 เข็ม /SINOVAC+ASTRAZENECA 2 เข็ม /ASTRAZENECA 1 เข็ม / J&J 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14วัน)
**ผู้เดิ นทางต้องแนบหลักฐานการฉี ดวัคซี นกับทางบริ ษทั พร้อมหลักฐานการจอง**

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่ านนคร – วัดมิ่ งเมือง – วัดภูมินทร์ - วัดศรีมงคล – อาเภอ
ปัว – วัดภูเก็ต
(–/L/D)
06.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์สายการบิ นนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้
การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัยแบบผ้า และมัคคุเทศก์คอยให้
คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทาการ
เช็คอิ นก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัวโมง*
่
08.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน โดยสายการบิ นนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD172 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง
่ 15 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อนเดิ นทาง
72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
09.45 เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่ านนคร จังหวัดน่าน เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ งั ่ คอย
ให้บริการอยู่ในสนามบิน (พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดิ นทาง)
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------นาท่านเดินทางสู่ วัดมิ่ งเมือง ตัง้ อยู่ทถ่ี นนสุรยิ พงศ์ เป็ นทีป่ ระดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่ าน ประวัตขิ องวัดมิง่
เมือ ง คือ เดิมเป็ นวัดร้าง มีเ สาหลัก เมือ งที่เ ป็ น ท่อ นซุ งขนาดใหญ่ ส องคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้า
อนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่ านสถาปนาวัด ใหม่ ตัง้ ชื่อว่า วัดมิง่ เมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิง่ เมือง
ต่อมาปี 2527ได้มกี ารรือ้ ถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็ น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปั จจุบนั
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จากนัน้ เดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีช่อื ว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คอื "พระอุโบสถจตุรมุข” สถาปั ตยกรรม
อันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะการจาลองแผนภูมิ
จักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชยั 4 องค์ หั นหน้าออกสู่ประตูทงั ้ 4 ทิศ
ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน มีเรื่องเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระ 1 ในทัง้ สี่
ทิศ ซึง่ จะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่านัน้ ทีห่ น้าองค์พระประธานจะมีลกั ษณะยิม้ แย้มมากกว่าทัง้ 3 ทิศทีเ่ หลือ ก็ให้กราบขอพร
ยังทิศนัน้ แล้วจะได้สมปรารถนาตามที่ตงั ้ ใจ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็ นพิเศษในวัดภูมนิ ทร์แห่งนี้ก็คอื ภาพ
“กระซิ บรักบันลือโลก” หรือภาพ “ปู่ ม่าน ย่าม่าน” ซึง่ เป็ นคาเรียกชายผูห้ ญิงชาวไทลือ้ สมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบ
สนทนากัน

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตัง้ อยู่ท่ตี าบลยม อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่ าน เป็ นวัดเก่าแก่ท่ไี ด้รบั พระราชทาน
วิสุงคามสีมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ทม่ี ชี ่อื ทีส่ ุดของวัดนี้คอื หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทศั นียภาพที่
งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีท่พี กั และร้านกาแฟฮักน
น่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จดั ทาเป็ นซุ้มและ
จุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พกั ผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจ ทัง้ วิหาร
หลวงทีม่ ภี าพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วดั ภูมนิ ทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่ าน รวมถึงพิพธิ ภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่ง รวมรวมของ
โบราณต่างๆให้ได้ชม
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นาท่านเดินทางเข้าสู่ อาเภอ ปัว
นาท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต เป็ นวัดทีอ่ ยู่ใน อ.ปั ว จ.น่านวัดแห่งนี้ เป็ นวัดทีม่ วี วิ ทิวทัศน์สวย เนื่องจากตัง้ อยู่บนเนินเขา
จึงเห็นวิวในมุมสูง เห็นวิวได้กว้าง ลานชมวิวของวัดจะเห็นทุ่งนา ร้านตูบนาไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของอาเภอปั ว และลา
ธารอยู่ด้านล่าง ส่วนด้านหลังเป็ น อุทยานดอยภูคา ในตอนเช้าวัดนี้เป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ข้นึ มีอุโบสถทรงล้านนา
ประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็ นทีป่ ระดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปั ว หรือ หลวงพ่ อพุทธเมตตา” ทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ผินพระ
พักตร์ไปทางทิศตะวันออก บริเวณวัดมีต้นดิกเดียม ต้นไม้หายาก และเป็ นต้นไม้แปลก เมื่อมีคนมาสัมผัสทีล่ าต้น ใบที่
บริเวณยอดจะสันไหว
่
คล้ายกับมีลมพัดผ่าน เป็ นทีส่ นใจของนักท่องเทีย่ ว

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า

DAY 2 ร้านลาดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ดอยภูคา - หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือสิ นเธาว์ - ถนนลอย
ฟ้ า โค้งเลข 3 – วัดพระธาตุเขาน้ อย – ถนนคนเดิ นน่ าน
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ

โปรแกรมทัวร์ปีใหม่ น่าน-ปั ว (DD) 3วัน 2คืน - รหัสทัวร์ TH5421133

นาท่านเดินทางไปยัง ร้านลาดวนผ้าทอ ร้านขายของทีร่ ะลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ าไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปั ว
อาเภอปั วถือว่าเป็ นอาเภอทีม่ ชี าวไทลือ้ อยู่มากทีส่ ุดชาวไทลือ้ มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็ นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่
เรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ นับว่าเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอาเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอ
มาแล้วก็มกี ารจาหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในมี ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็ นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝง
ไปด้ว ยบรรยากาศแบบไทลื้อ ดัง้ เดิม ให้ท่านอิส ระในการเลือ กซื้อ เครื่องดื่ม และถ่ ายภาพ เลือ กซื้อ ของฝากได้ตาม
อัธยาศัย

นาท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็ นป่ าที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ท่มี ที งั ้ พืชพรรณและสัตว์ป่าที่มคี วามสาคัญต่อระบบนิเวศน์
รวมทัง้ เป็ นแหล่งกาเนิดของแม่น้ าหลายสาย เช่น แม่น้าน่าน ลาน้าปั ว ลาน้าว้า ทีค่ อยหล่อเลีย้ งชีวติ ของชาวจังหวัดน่ าน
และยังมีความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ กล่ าวคือเป็ นที่เชื่อกันว่าเทือกเขาดอยภูคาเป็ นเมืองเก่าของบรรพบุรุษของคน
เมืองน่าน ทีน่ ่มี ตี น้ ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็ นช่อสวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านัน้ ซึ่งเป็ นช่วงเวลาทีด่ ี
ทีส่ ุด

นาท่านเดินทางไปยัง บ้านสะปัน ชุมชนกลางหุบเขาสวย แหล่งโอโซนดีเยี่ยม ตัง้ อยู่ในอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ าน
ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร เป็ นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ทีต่ งั ้ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลาธาร
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ไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทานา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อกี ด้วย เรียกได้ว่าหากแวะมาเทีย่ ว
บ่อเกลือภูเขาขับรถเลยไปอีกเพียงไม่ก่นี าทีกจ็ ะถึงหมู่บา้ นสะปั น เหมาะสาหรับมาพักผ่อน ปล่อยชีวติ ให้เดินไปอย่างช้า
ๆ
นาท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสิ นเธาว์ มีช่อื เสียงในด้านการทาเกลือ บนภูเขาทีไ่ ม่มที ใ่ี ดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อ
บริโภคและจาหน่ายเป็ นรายได้อกี ทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มมี าแต่โบราณและนาไปจาหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง
หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปั นนาจีนตอนใต้ ปั จจุบนั การจะนาเกลือจากบ่อ ขึ้นมาต้มทาเกลือใช่ว่าจะกระทากันได้
ง่ายๆ ชาวบ้านจะต้องทาพิธเี ลีย้ งผีเมืองและเจ้ารักษาบ่อเกลือคือ เจ้าซางคา กันก่อน โดยจะทาทุกปี ในวันแรม 8 ค่าเดือน
5 หรือทีช่ าวบ้านเรียกกันว่า "งานแก้ม" ในสมัยก่อนเคยทากันถึง 7 วัน แต่ปัจจุบนั ลดลงมา เหลือเพียง 3 วัน เท่านัน้

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอย
นาท่านแวะจุดชมวิว ชม ถนนลอยฟ้ า โค้งเลข 3 จ.น่าน อยู่เส้นทางถนนหมายเลข 1081 เดินทางมาจาก อ.สันติสุข ไป
อ.บ่อเกลือ คือทางทีจ่ ะไปบ่อเกลือ
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นาท่านขึ้นชมวิวเมืองน่ านที่ วัดพระธาตุเขาน้ อย ซึ่งปูชนียสถานที่สาคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราว
เดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรศี รีเมืองน่าน
ถือเป็ นจุดเดียวทีเ่ ห็นเมืองน่านจากมุมสูง

นาท่านเดินทางสูท่ พ่ี กั เพือ่ ทาการเช็คอิน และเก็บสัมภาระ
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ถนนคนเดิ นน่ าน หรือ กาดข่วงเมือง มีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณวัดภูมนิ ทร์ ถนนผากอง ใจกลางเมืองน่าน เป็ นถนนคน
เดินทีเ่ น้นขายอาหาร มีตงั ้ แต่ทวไปจนถึ
ั่
งอาหารท้องถิน่ ให้เลือกรับประทานและหลากหลาย สามารถซือ้ อาหารแล้วเข้า
ไปนังทานได้
่
ตรงลานหน้าวัดภูมนิ ทร์ โดยมีบริการเสือ่ และขันโตกสาหรับนังรั
่ บประทานอาหาร
ค่า
อิ สระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิ นน่ าน
**กรณี ที่ถนนคนเดิ นไม่เปิ ด บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพาทุกท่านไปยังตลาดโต้ร่งุ หรือกาดหน้ าศูนย์โอท๊อป**
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมบ้านน่ าน/โรงแรมบ้านน่ าน B&B หรือเทียบเท่า

DAY 3 วันศรีพนั ต้น – วัดพระธาตุช้างคา้ วรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดี - พระบรมธาตุแช่แห้ง - Erabica Coffee
- ท่าอากาศยานน่ านนคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่ นกรณี ห้องอาหารไม่เปิ ดให้บริ การ
นาท่านเดินทางสู่ วัดศรีพนั ต้น ตัง้ อยู่ท่ี ถนนเจ้าฟ้ า ตาบลในเวียง อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผูค้ รองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคาภายในวัดมีวหิ ารทีส่ วยงาม ตัง้
เด่นเป็ นสง่ามีสที องระยิบระยับ เป็ นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านทีม่ จี ติ รกรรมปูนปั ้นทีส่ วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร
เฝ้ าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชวี ติ ชีวา ซึง่ ปั ้นแต่งโดย
ช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรกั ษ์ สมศักดิ ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มกี ารเขียนภาพลายเส้นประวัตขิ องพระพุทธเจ้า
และประวัติ การกาเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็ นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างคา้ วรวิ หาร เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุไว้ภายใน นับเป็ น ปูชนียสถาน
สาคัญ เป็ นเจดียท์ ไ่ี ด้รบั อิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดียช์ า้ งค้า ซึง่ เป็ นศิลปสมัยสุโขทัย อายุ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดียม์ รี ูปปั ้นช้างปูนปั ้นเพียงครึง่ ตัว

จากนัน้ นาท่านถ่ายภาพ ซุ้มต้นลีลาวดี หน้ าพิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ทีข่ น้ึ เป็ นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิง่ ก้าน
โค้ง โน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็ นอุโมงค์ตน้ ไม้ยงิ่ ใหญ่สวยงาม เรียกได้ว่าเป็ นซิกเนอเจอร์อกี 1 จุดของ จังหวัดน่าน
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
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นาท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็ นศิลปะการก่อสร้าง ทีม่ คี วามวิจติ รงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ทีเ่ ป็ น
ศิลปะ การก่อสร้าง ทีไ่ ด้รบั อิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดียพ์ ระธาตุหริภุณไชย โดยมีลกั ษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระ
ธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึน้ สูอ่ งค์พระธาตุนนั ้ จะเป็ นตัวพญานาค หน้าบันเหนือ
ประตูทางเข้าลักษณะของการปั ้น จะเป็ นลายนาคเกีย้ วทีเ่ ป็ น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมอื และของ ศิลปะ ของจังหวัด
น่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง
หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนัน้ จะทาได้รบั อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทาให้ชวี ติ อยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัย
ต่างๆ หน้าทีก่ ารงานเจริญก้าวหน้า เป็ นต้น

สัมผัสความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่ าน เอราบิ ก้า คอฟฟี่ (Erabica Coffee) กาแฟ สายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100% จาก
จังหวัดน่ าน บนความสูงที่เหมาะสม ทาให้เมล็ดกาแฟเก็บสะสมแร่ธาตุอาหารได้เป็ นอย่างดี ผ่านขัน้ ตอนการแปรรูป
(Washed Process) และกระบวนการผลิต ที่ได้คุ ณ ภาพสากล (อย.) คัดเลือ กเฉพาะเมล็ด กาแฟที่ส มบูร ณ์ ดีเ ท่ า นั น้
Erabica Coffee มีความตัง้ ใจทีจ่ ะมุ่งมันพั
่ ฒนาคุณภาพกาแฟน่ าน ให้ได้เป็ นทีร่ จู้ กั และยอมรั บไปทัวโลก
่
เพื่อให้ทุกคนรู้
ว่า… "กาแฟน่ าน...ก็อร่อยไม่แพ้ใคร"
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน
18.35 เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD177 เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 05 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นัง่ ได้ก่อนเดิ นทาง
72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
19.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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*****************************************************************************
อัตราค่าบริ การ

วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

29 – 31 ธันวาคม 2564
30 ธันวาคม – 01 มกราคม 64
31 ธันวาคม – 02 มกราคม 64

9,999
11,999
11,999

2,000
2,000
2,000

** ไม่มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
**หากต้องการทากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**
ข้อสาคัญ
- ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตี ยงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึน้ อยู่กบั นโยบายของโรงแรมนัน้ ๆ
(บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- ราคาทัวร์ เป็ นราคาสาหรับคนไทยเท่านัน้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม 500 บาท ต่อท่าน
- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริ การได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึ งถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี
ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
- เงื่อนไขและข้อจากัดในการเดิ นทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็ นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทัง้ นี้
นั กท่ องเที่ ยวจะต้ องมีความพร้อมที่ จะทาตามเงื่อนไขต่ างๆ เช่ น การฉี ดวัคซี น การตรวจโควิ ด-19 และการ
ลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่ าภาษีน้ า มัน ทุก แห่ ง กรณี ต้อ งการอัพเกรด UPGRADE ใช้ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัต ร
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-

-

โดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณ าติดต่อ เจ้าหน้ าที่เ ป็ นกรณีพิเ ศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กระเป๋ าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ าหนักกระเป๋ าโหลดเพิม่ เติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที)่
รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน) ใน
กรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง
1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้ คนไทย
และชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดิ นทาง ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวม
กรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่ าธรรมเนียมในกรณี ท่ีก ระเป๋ าสัม ภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่ าที่ส ายการบิน นัน้ ๆก าหนดหรือ สัมภาระใหญ่ เ กิน ขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ค่าน้าหนักเก็บสัมภาระใต้เครื่อง (ถ้าต้องการซือ้ เพิม่ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 72 ชม)
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
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เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนที่ชดั เจน เพื่อการยืนยันการจองภายใน 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้
กรุณาชาระเงินมัดจาในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัตหิ าก
ไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้า
มาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีท่ีมคี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่นี ัง่
จากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ ่บี ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีท่วี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม
และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการ
ยกเลิกเทีย่ วบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึดตาม
นโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี

หมายเหตุ
1. กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
2. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง)
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตาม
จานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
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5. กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณี ท่ีส ายการบินอาจมีก ารปรับเปลี่ย นไฟล์ท บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ ท ราบล่ ว งหน้ า กรณี ท่ี
โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อ น
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
7. หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **
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