บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD3554
FD3557

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

07.30 – 08.50
16.55 – 18.05

** สัมภาระสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม ราคานี้ ไม่รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง **
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่ านนคร – จังหวัดแพร่ – วนอุทยานแพะเมืองผี – คุ้มเจ้า
หลวงเมืองแพร่ – พระธาตุอินทร์แขวน – วัดพระธาตุช่อแฮ
(-/L/D)
04.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับ สังเกตป้ าย “GS Group” อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัยแบบ
ผ้า และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิน เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบินจะปิ ดให้ทาการ
เช็คอิ นก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั ่วโมง*
07.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD3554 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง 15 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั ่งได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชั ่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
08.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่ านนคร จังหวัดน่าน เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ ั ่ง คอย
ให้บริการอยูใ่ นสนามบิน
(พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดิ นทาง)
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------นาทุกท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแพะเมืองผี ตัง้ อยูท่ จ่ี งั หวัดแพร่ เกิดจากสภาพภูมปิ ระเทศซึ่งเป็ นดิน และหินทรายถูก
กัดเซาะตามธรรมชาติเป็ นรูปร่างลักษณะต่างๆ แพะแปลว่า ป่ าละเมาะ เมืองผีแปลว่า เงียบเหงา ได้มกี ารประกาศจัดตัง้
เป็ นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2524 มีเนื้อที่ 167 ไร่ เป็ นสถานที่มคี วามสวยงามด้าน ธรณีวทิ ยา หน้าผา เสาดิน
และเส้น ทางศึกษาธรรมชาติวนอุทยานแพะเมืองผี จัดทาเส้นทางศึกษา ธรรมชาติไว้บริการนั กเรียน นักศึกษา และ
นักท่องเทีย่ วทั ่วไป ได้เข้ามาศึกษาสภาพป่ า ลักษณะทางธรณีวทิ ยา เพื่อเป็ นการส่งเสริม ให้เกิดความรู้ และความเข้าใจ
เกีย่ วกับสภาพพืน้ ทีว่ นอุทยานมากยิง่ ขึน้

เทีย่ ง รับประทานอาหาร เมนูพิเศษ!! ขนมจีนน้าเงีย้ ว
จากนัน้ เดินทางไปยัง คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สถานที่เก่าแก่โบราณนับร้อยปี ท่อี ยู่ค่เู มืองแพร่มายาวนาน เป็ นอาคารที่
ทรงคุณค่า ด้วยความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมทีม่ รี ปู ทรงเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมไทยผสมยุโรป หรือที่มกั ได้ยนิ กันว่า
“ทรงขนมปังขิง” ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 เริม่ สร้างในปี พ.ศ.2435 โดยเจ้าหลวงพิรยิ ะเทพวงศ์ เจ้าเมืองแพร่องค์
สุดท้าย สร้างโดยช่างฝีมอื ชาวจีนทีม่ ชี ่อื เสียงมากในสมัยนัน้ เป็ นอาคาร 2 ชัน้ มีความสง่างาม ประดับด้วยไม้แกะฉลุสลัก
ลวดลายอย่างประณีตสวยงาม เมื่อเข้าไปภายในอาคารจะเห็นถึงความโอ่โถง หรูหรา มีประตูหน้าต่างทัง้ หมด 72 บาน
โดยประตูแต่ละบานจะมีช่อื เรียกทีไ่ ม่เหมือนกัน นิยมตัง้ ชื่อให้เป็ นสิรมิ งคลดังเช่น ประตูตองคาใต้

นาทุกท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวนจาลอง ตัง้ อยูท่ ศ่ี นู ย์ปฏิ บตั ิ ธรรมมหาโพธิ วงศาจริยาราม พุทธอุทยานดอย
ผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ.แพร่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร เป็ นพระธาตุประจาปี เกิด ปี จอ
นอกจากจะได้สกั การบูชา พระธาตุอนิ ทร์แขวนจาลองแล้ว ยังจะได้สมั ผัสองค์พระผุดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย และวัดนี้
ยังตัง้ อยูท่ ่ามกลางขุนเขา ธรรมชาติ ทีเ่ ป็ นแหล่งโอโซนติดอันดับ 7 ของประเทศไทย มาไหว้พระขอพรแล้ว ยัง จะได้สูด
อากาศชัน้ ดี ช่วยชาร์จพลังชีวติ ภายใน พุทธอุทยานมีเดินทางขึน้ ไปนมัสการ พระธาตุอนิ ทร์แขวน ประมาณ 200 เมตร
เป็ นขันบั
้ นไดและบางช่วงเป็ นทางซีเมนต์ มีสงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์

นาทุกท่านเดิน ทางไปยัง วัด พระธาตุช่อแฮ เป็ นวัดศักดิ ์สิทธิ ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจัง หวัดแพร่และเป็ นวัดพระธาตุ
ประจาปี เกิดของผูท้ เ่ี กิดปี ขาล บุคคลใดทีม่ า เทีย่ วจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็ นศิรมิ งคลกับ
ตนเอง จนมีคากล่าวว่า ถ้ามาเทีย่ วจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มา นมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่ เป็ นวัดที่
ตัง้ อยูเ่ นินเขาเตีย้ สูงประมาณ 28 เมตร

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมแพร่นครา หรือเทียบเท่ า

DAY 2 วัดจอมสวรรค์ – บ้านทุ่งโฮ้ง – จังหวัดน่ าน – อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) - ถนนคน
เดิ น
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดจอมสวรรค์ วัดเก่าแก่โ บราณมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น มากมายไปด้วยศิลปวัตถุและ
โบราณวัตถุทส่ี วยงามและทรงคุณค่า สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสร้างขึน้ ด้วยแรงศรัทธาของชาวไท
ใหญ่ ซึง่ เดิมมีถนิ่ ฐานอยู่ในประเทศพม่า และเดินทางมาค้าขายที่เมืองแพร่ วัดจอมสวรรค์ เป็ นรูปแบบสถาปั ตยกรรม
ศิลปะไทใหญ่ ตัวอารามเป็ นทัง้ โบสถ์ วิหารและกุฏิ มีหลังคาเล็กใหญ่ลดหลั ่นกันไป ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สกั ทัง้ หลัง
ภายในตกแต่งอย่างบรรจงวิจติ รงดงาม เสาไม้มที งั ้ ลงรักปิ ดทองและประดับกระจกสีงดงามด้วยลวดลายแบบไทใหญ่
ลวดลายเพดานตกแต่งด้วยกระจกสีต่างๆ

จากนัน้ เดินทางไปยัง บ้านทุ่งโฮ้ง แหล่งช๊อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองหม้อฮ่อม ผ้าย้อมพืน้ เมืองสีกรมท่าทีแ่ สดงถึงความเป็ น
เอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่ ทีโ่ ด่งดังไปทั ่วประเทศ จนมีคากล่าวว่า “ใครมาเมืองแพร่ตอ้ งซือ้ หม้อห้อม” บ้านทุง่ โฮ่ง
ตัง้ อยูใ่ นตัวอาเภอเมืองแพร่ ถือได้วา่ เป็ นแหล่งผลิตทีใ่ หญ่และมีช่อื เสียงทีส่ ุด มีรา้ นขายเสือ้ ผ้าหม้อฮ่อมตัง้ อยูเ่ ป็ นจานวน
มาก
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน หรือ ดอยเสมอดาว เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ลี านกว้างโค้งไปตามสันเขาเหมาะสาหรับ
การพักผ่อนชมพระอาทิตย์ขน้ึ และพระอาทิตย์ตกในเวลาเดียวกัน และยังสามารถ ชมทะเลหมอกในยามเช้า ชมดาวและ
แสงไฟจากตัวอาเภอนาน้อยในยามค้าคืนได้อย่างสวยงาม

เทีย่ วชม ถนนคนเดิ นเมืองน่ าน ถนนแห่งนี้ตงั ้ อยูข่ า้ งๆ วัดภูมนิ ทร์ จุดเริม่ ต้นจะอยูบ่ ริเวณสีแ่ ยกวัดพระธาตุชา้ งค้า บน
ถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ (เปิ ดให้บริการเฉพาะ
วันศุกร์ – อาทิตย์ เท่านัน้ หากไม่เปิ ดจะพาท่านไปอิสระทีต่ ลาดโต้รุง้ )
อิ สระอาหาร เพื่อความสะดวกในการเดิ นทางท่องเที่ยว
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมวิ นเฮาท์ หรือเทียบเท่า

DAY 3 พระบรมธาตุแช่แห้ง – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี - ร้านกาแฟอาราบีกา - ท่าอากาศ
ยานน่ านนคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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 สู่องค์พระธาตุนนั ้ จะเป็ นตัวพญานาค หน้าบันเหนือ
ประตูทางเข้าลักษณะของการปัน้ จะเป็ นลายนาคเกีย้ วทีเ่ ป็ น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝีมอื และของ ศิลปะ ของจังหวัด
น่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชื่อกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง
หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนัน้ จะทาได้รบั อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทาให้ชวี ติ อยูด่ ี มีสุข ปราศจากโรคภัย
ต่างๆ หน้าทีก่ ารงานเจริญก้าวหน้า เป็ นต้น

นาท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนสุรยิ พงศ์ เป็ นทีป่ ระดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่ าน ประวัตขิ องวัดมิง่
เมือง คือ เดิม เป็ น วัดร้าง มีเสาหลัก เมืองที่เป็ น ท่ อนซุ ง ขนาดใหญ่ ส องคนโอบ พบที่ซ ากวิห าร ในราวปี 2400 เจ้า
อนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ตัง้ ชื่อว่า วัดมิง่ เมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิง่ เมือง
ต่อมาปี 2527ได้มกี ารรือ้ ถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็ น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบนั

จากนัน้ เดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีช่อื ว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คอื "พระอุโบสถจตุรมุข” สถาปั ตยกรรม
อันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ทีร่ วมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะการจาลองแผนภูมิ
จักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชยั 4 องค์ หันหน้าออกสู่ประตูทงั ้ 4 ทิศ

ประดิษฐ์ฐานอยูภ่ ายใน มีเรื่องเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระ 1 ในทัง้ สี่
ทิศ ซึง่ จะมีอยูเ่ พียงทิศเดียวเท่านัน้ ทีห่ น้าองค์พระประธานจะมีลกั ษณะยิม้ แย้มมากกว่าทัง้ 3 ทิศทีเ่ หลือ ก็ให้กราบขอพร
ยังทิศนัน้ แล้วจะได้สมปรารถนาตามที่ตงั ้ ใจ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดดเด่น เป็ น พิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี้ กค็ ือ ภาพ
“กระซิ บบันลือโลก” หรือภาพ “ปู่ ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็ นคาเรียกชายผู้หญิงชาวไทลื้อสมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบ
สนทนากัน
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านถ่ายภาพ ซุ้มต้นลีลาวดี หน้ าพิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ทีข่ น้ึ เป็ นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิง่ ก้าน
โค้ง โน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็ นอุโมงค์ตน้ ไม้ยงิ่ ใหญ่สวยงาม เรียกได้วา่ เป็ นซิกเนอเจอร์อกี 1 จุดของ จังหวัดน่าน

จากนัน้ พาทุกท่านดื่มด่ากับ กาแฟอาราบีก้า ERABICA COFFEE สายพันธุอ์ าราบิกา้ แท้ 100% จาก จังหวัดน่าน บน
ความสูงทีเ่ หมาะสมทาให้เมล็ดกาแฟเก็บสะสมแร่ธาตุอาหารได้เป็ นอย่างดี เพื่อให้ทุกคนรูว้ า่ …"กาแฟน่าน...ก็อร่อยไม่
แพ้ใคร"
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน
16.55 เดินทางสูท่ ่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD3557
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั ่งได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชั ่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
18.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************

อัตราค่าบริการ

วันที่เดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

19 – 21 มกราคม 2564
26 – 28 มกราคม 2564
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2564
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
02 – 04 มีนาคม 2564
09 – 11 มีนาคม 2564
16 – 18 มีนาคม 2564
23 – 25 มีนาคม 2564

8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

**ไม่มรี าคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มที น่ี ั ่งบนเครื่องบิน)**
**โปรแกรมนี้ เป็ นโปรแกรมพิ เศษ ขอเก็บสาเนาบัตรประชาชนเพื่อทาการออกตั ๋วเลย**
บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบิน ในเวลาใกล้เคียงกัน
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการออกตั ๋วและทาประกันการเดินทาง กรณี ท่ที ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน)
กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 8 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิ กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7
วันก่อนการเดิ นทาง

อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า เที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง ตามอัตราค่าบริการของสายการบิน
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนี ยมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัม ภาระที่มีน้ าหนักเกิน กว่าที่ส ายการบิน นัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกิน ขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั ่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 4,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่

กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นั ่นหมายถึงว่า
กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี ั ่งจากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่ส ามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากค่าทัวร์ และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ยึดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหัก ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
1. โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง
สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ท างบริษทั จะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
3. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสั ่งของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษทั
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่ านสละสิทธิ ์ ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง)
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตาม
จานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
6. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทาการ
ยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
7. กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน

ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
8. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียกค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
9. กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั ทางบริษทั จะจัดทีน่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั
ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
10. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
11. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้ร บั การยืน ยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุใ นโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชั ่วคราว หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลง
โรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
12. กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
13. หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
14. อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ น
กรณีพเิ ศษ
15. สาหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่กบั
โรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจาเป็ นจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
16. เกีย่ วกับทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด
ให้ท่านได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
17. ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
18.
**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

