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วันแรก            พระธาตุแช่แห้ง – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานน่าน - วัดศรีพันต้น 

05.30 น.  เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน - ประตู - สายการบิน Air Asia  
07.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินน่าน โดยสายการบิน Air Aisa 

เที่ยวบินที่ FD3554 (บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) 
08.55 น.  เดินทางถงึ สนามบินน่าน หลังจากผ่านขั้นตอน และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี 
อายรุาว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน 
ทีง่ดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่าง
วันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ทางเหนือซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้น
เดือนมีนาคมของทุกปี  
จากนั้นนำท่านแวะสักการะ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" เป็นวัดที่แปลกกว่าวดั
อ่ืน ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตไูม้ทัง้สี่ทิศ แกะสลักลวดลาย
โดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของ
ยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเม่ือประมาณ พ.ศ. 
2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครอง เมืองน่านได้สร้างขึ้นหลังจากที่ครอง
นครน่านได้ 6 ปี มีปรากฏในคัมภีร์เมือง เหนือว่าเดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" ซึ่งเป็นชื่อของ
เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ผู้สร้างวัด แต่ตอนหลังช่ือวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็น วัดภูมินทร์ 

สายการบิน Air Asia ออกจากสนามบินดอนเมือง 

 ไฟล์ท เส้นทาง เวลาบิน 

ขาไป FD 3554 BKK- NNT 07.40 – 08.55 

ขากลบั FD 3557 NNT - BKK 17.35 – 18.45 

ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กโิลกรัม และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

10 – 12 ธนัวำคม 2564 15,900.- 

17 – 19 ธนัวำคม 2564 15,900.- 

7 - 9 มกรำคม 2565 15,900.- 

21 – 23  มกรำคม 2565 15,900.- 

12 – 14  กมุภำพนัธ ์2565 15,900.- 

25 - 27   กมุภำพนัธ ์2565 15,900.- 



 

 
 
 
 

 
 
 

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑสถานน่าน อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นหอคำที่พระเจ้าสุรยิ
พงษ์ผริตเดชฯ พระเจ้าน่านทรงสร้างขึ้นเป็นที่ประทับ เมื่อพุทธศักราช 2446 เป็นอาคาร
ก่ออิฐถือปูนสองชั้น แบบตรีมุขหรือรูปตัวที รูปแบบผสมผสานระหว่างแบบศิลปะ
ตะวันตกและศิลปะไทย โครงสร้างภายในเป็นไม้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีมุขออก
ด้านหน้า หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง        พักรับประทานอาหารเที่ยง  

จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ ศูนย์OTOP จ.น่าน ที่หลากหลายให้เลือกซื้อ โดยเฉพาะ
ผ้าทอลายน้ำไหล เป็นเอกลักษณ์ ผ้าทอลายดั้งเดิมของจังหวัดน่าน และสินค้า
อ่ืนๆอีกมากมาย 
จากนั้นนำท่านชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 
ก่อตั้งและดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่านชื่อดังที่รักใน
ศิลปะที่ต้องการสร้างหอศิลป์เพื่อรวบรวมงานศิลปะจากมันสมองของศิลปินไทยร่วมสมัย
ที่มีผลงานการสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งยังมีการ
แสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของคุณวินัย  ในรูปแบบกึ่งนิทรรศการถาวรให้
ได้ชมเกือบตลอดปีขึ้น ในสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้คนที่มาเสพศิลปะนั้น
ได้ความรู้สึกสบายใจและพักผ่อนไปด้วย 
 

 

 

 



 

 

จากนั้นนำท่านสู่ วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภู

คา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพัน

ต้น ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งใน

จังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้า

วิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมี

ชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ "สล่ารง" และภายใน

วิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกำเนิด เมือง

น่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงาม 

 

 

 

 

 
 

เย็น  พักรับประทานอาหารเย็น  

จากนั้นพาท่านสู่ ร้านขนมหวานป้านิ่ม ร้านขนมหวานไทยๆ เรียกได้ว่าเป็นร้านชื่อดัง

ประจำจังหวัดน่าน เมนูทีโ่ด่งดังที่สุดก็คือ บัวลอยมะพร้าวอ่อน  แป้งบัวลอยสีสวยเนื้อนุ่ม

หนึบกำลังดี ใส่มาในน้ำกะทิหอมมัน และยังมีส่วนผสมของน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อน ทำ

ให้ยิ่งหอมหวานมากขึ้น  (รวมอยูแ่พ็คเก็จ) 

 

 
 

 

 

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน้ำทอง น่าน 

 

 

  
 



 

วันทีส่อง          วังศิลาแลง – วัดศรีมงคล – บ่อเกลือโบราณ - น้ำตกสะปัน  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั้นเดินทางสู่ เดอะวิว @กิวม่วง (อิสระตามอัธยาศัย) ร้านกาแฟวิวดี มีวิวทิวทัศน์

สวยงามมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี บวกกับการตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติ 

จิบเครื่องดื่ม ชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ เติมความสดชื่นได้อย่างดี

เยีย่ม 

จากนั้นนำท่านสู่ วังศิลาแลง เป็นธารน้ำไหลผ่านซอกหินผาที่มีลำน้ำกูนไหลผ่านและกัด

เซาะจนเป็นร่องรอยตามการหมุนวนของน้ำ ประกอบด้วยวังน้ำและโตรกผาเป็นช่วงๆ 

โดยมีวังน้ำประมาณ 7 วัง รวมระยะทางมากกว่า 400 เมตร ในช่วงฤดูแล้งจะมองเห็น

ความสวยงามของวังน้ำและโตรกผาได้อย่างชัดเจน และด้วยสวยงามอลังการ จึงได้ชื่อว่า 

“แกรนด์แคนยอนเมืองปัว” 

 

 

 

 

เที่ยง  พักรับประทานอาหารเที่ยง  

จากนั้นนำท่านเดินางสู่ วัดศรีมงคล เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมี

ทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน 

บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไป

เดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้

ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ  ภายในวัดมีสิ่ง

ที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของ

หนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ 

 

 

 

 

 



 

จากนั้นแวะถ่ายรูป ถนนลอยฟ้าภูคา เส้นทางจากอำเภอปัว สู่อำเภอบ่อเกลือ สัมผัส

ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงาม 

จากนั้นนำท่านเดนิทางสู่ สะพานไผ่บ่อเกลือ 

จากนั้นนำท่านเดนิทางสู่ บ่อเกลือโบราณ เมื่อถึง อ. บ่อเกลือ เราไม่รีรอที่จะสัมผัสความ

น่าทึ่งของ “บ่อเกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลก” อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ที่ชาวบ้านยังคงสืบ

ทอดภูมิปัญญาการทำเกลือโบราณเอาไว้ด้วยวิธีการ “ต้ม” โดยจะตักน้ำเกลือขึ้นจากบ่อ

มาพักไว้ในภาชนะขนาดใหญ่ แล้วต้มในกระทะประมาณ 4-5 ชัว่โมง ให้น้ำค่อยๆ ระเหย

ไปจนเกลือตกผลึก จากนั้นตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้เหนือกระทะเพื่อให้สะเด็ดน้ำ จน

น้ำในกระทะใกล้แห้งหมด จึงตักน้ำเกลือจากบ่อมาใส่ลงไปใหม่ ทำแบบนี้ซ้ำไปมาเรื่อยๆ 

ทั้งวันทั้งคืน พอได้เม็ดเกลือแล้วบางคนก็ใส่ถุงขายเลย เป็นเกลือสินเธาว์แท้ๆ  แต่

เนื่องจากเป็นเกลือสินเธาว์จึงไม่มีสารไอโอดีนเหมือนกับเกลือสมุทร จึงต้องเติมสาร

ไอโอดีนเสียก่อนถึงจะบริโภคได้ดี 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านเดนิทางสู่ น้ำตกสะปัน  น้ำตกสะปัน ตั้งอยู่ที ่ บ้านสะปัน ตำบลดงพญา 

อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นน้ำตกที่อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตัว

น้ำตกสะปันจะเป็นน้ำตกขนาดกลางไม่ใหญ่มากแต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 

3 ชั้นใหญ่ๆ แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 3 - 6 เมตร 

จากนั้นนำท่านเดนิทางสู่ หยุดเวลา คาเฟ่  
 

 

 

 

 

 

 



 

เย็น  พักรับประทานอาหารเย็น   

  เดินทางเข้าสู่ที่พัก Pua De View Boutique Resort 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ชื่อวัดตั้งตามหมู่บ้านที่ช่ือว่าหมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดทางเหนือ

ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือเรียกว่า “ดอย” หรือ “ภู” จึงเรียกกันว่า วัดภู เก็ต จุดเด่น

ของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดติดกับทุ่งนากว้าง พร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวน

อุทยานดอยภูคา  มีพระอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นที่

ประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา อันศักดิ์สิทธิ์ 

นำทุกท่านเดินทางสู่ร้านลำดวนผ้าทอ ให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสกาแฟ พร้อมชมบรรยากาศ
สไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน เช็คอินถ่ายรูปร้านเก๋ ๆ ริมทุ่งนา นอกจากร้านกาแฟบรรยากาศดดีี
แล้ว ท่านและยังสามารถซื้อของทีร่ะลึก เช่น ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณชื่อดัง
ได้จากร้านแห่งนี้ อิสระตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 
นำท่านเดินทางสู่ วัดมิง่เมือง วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน 

ลักษณะเด่น คือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง 

เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของ

ชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน  เสาหลักเมือง ซ่ึงอยู่ในศาลาจตุรมุข เสาหลัก

เมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลัก

เป็นรูปพรหมพักตร์ ชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา วัดมิ่งเมืองเดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาปี 

2527 ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน 

 

เที่ยง  พักรับประทานอาหาร 

แวะเช็คอิน บ้านนาก๋างโต้ง คาเฟ่สุดเก๋ มีโซนคาเฟ่บริการเครื่องดื่ม โซนร้านอาหาร และ
มีมุมถ่ายรูปเยอะมาก ถ่ายมุมไหนก็สวย ธรรมชาติสุด ๆ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
และถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) 
 

วันทีส่าม          วัดภูเก็ต - ร้านลำดวนผ้าทอ - วัดมิ่งเมือง – วัดภูเก็ตวัดพระธาตุเขาน้อย -ตึกรังษีเกษม  



 

 
14.00 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู ่ตึกรังสีเกษม ตึกรังษีเกษม เปน็อาคารเก่าแก่สไตล์ตะวันตก

ยุคโคโลเนียลที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ก่อตั้งข้ึนราวๆ ปีพ.ศ. 2458 โดยคณะมิชชันนารี 
เพื่อเปิดเป็นโรงเรียนสำหรับสอนหนังสือตะวันตกแห่งแรกของเมืองน่าน  เดิมมีชื่อว่า 
โรงเรียน “เมริเอริสมิท บราวส์” ต่อมาสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุ
รังษีสว่างวงศ์ ได้พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนรังษีเกษม และกลายเป็นชื่อ
ตึกรังสีเกษมในปัจจุบัน  ในอดีตตึกรังษีเกษมใช้เป็นห้องประชุม ห้องเรียนสำหรับเด็ก 
และเป็นที่ประกอบศาสนพิธีที่สำคัญนอกเหนือจากการเรียนการสอน เช่น พิธีแต่งงาน 
การประชุมใหญ่ พิธีแต่งตั้ง สถาปนา เป็นต้น 
จากนั้นนำท่านเดนิทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย สูงจาก
ระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตร ตามประวัติ พระธาตุองค์นี้สร้างโดยมเหสีรองของ
พญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อราวพุทธศตวรรษท่ี 20 จนกระทั่งมีการบูรณะครั้ง
ใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า องค์พระ
ธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า  จึงทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวน่านและนักท่องเที่ยว เดินทางมา
สักการะอยู่เป็นประจำ นอกจากพระธาตุแล้ว ยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหา
อุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ปางประทานพรบนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร ประดิษฐานอยู่
ตรงจุดลานปูน ตรงจุดนี้ท่านสามารถชมวิวเมืองน่านทั้งเมืองแบบ 360 องศา ชมวิวภูเขา
ที่โอบล้อมเมืองทั้งเมือง สวยงามอลังการมากทีเดียว 
นำท่านแวะร้านของฝาก ของฝากที่ข้ึนชื่อของเมืองน่าน มีให้เลือกซื้อหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็น ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอมือ ผ้าซิ่น เครื่องเงิน น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู หมูกระจก และ
ของที่ระลึกต่าง ๆ มากมาย 

  จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินน่าน 
17.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 3557 
18.45 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

 
 

*** End of Service *** 
 



 

 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก 
 

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเท่ียวทราบก่อนการเดินทาง 

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สำหรับท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry (นำ้หนักไม่เกิน 7 กโิลกรัม)       

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพ่ิม / ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรม

การเดินทางทีแ่น่นอนอีกคร้ัง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซ่ึงถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากมี

ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกการเดินทางก็ได้ แต่จะแจ้งให้ผู้เดินทาง

ทราบอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง 

ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน Air Asia   

ค่าภาษีสนามบินของรายการทัวร์ข้างต้น ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน 

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอายุเกิน 85 ปี) 

ค่าทีพั่กตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), คา่อาหารทกุมื้อที่ระบุในโปรแกรม 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบ ุ

ไกด์อำนวยความสะดวกตลอดทริปต้ังแต่สนามบินจังหวัดน่านจนถึงสนามบินจังหวัดเชียงราย 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท,์ คา่แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ 

ค่าทิปไกด ์ 300 บาท/ท่าน         ค่าทิปคนขับรถ     200 บาท/ท่าน 

สายการบิน Air Asia ออกจากสนามบินดอนเมือง 

 ไฟล์ท เส้นทาง เวลาบิน 

ขาไป FD 3554 DMK -  NNT 07.40 – 08.55 

ขากลบั FD 3557 NNT - DMK 17.35 – 18.45 

ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

10 – 12 ธนัวำคม 2564 15,900.- 

17 – 19 ธนัวำคม 2564 15,900.- 

7 - 9 มกรำคม 2565 15,900.- 

21 – 23  มกรำคม 2565 15,900.- 

12 – 14  กมุภำพนัธ ์2565 15,900.- 

25 - 27   กมุภำพนัธ ์2565 15,900.- 



 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

ค่าประกนัภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตวั และประกันสุขภาพ 

ค่าอาหารสำหรับท่านทีท่านเจ  มังสวิรัติ  และหรืออาหารมุสลิม 

*** เมื่อท่านชำระมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี *** 

เง่ือนไขการจอง 

ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000.- บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

( การชำระเงินมัดจำไม่ครบ หรือไม่ได้ชำระ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง ) 

 

 
 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป  คืนค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 15-29 วนั  ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริง ( ถ้ามี ) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 

• กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

( ถา้มี )  เช่น ค่ามัดจำต๋ัวสายการบิน  ค่ามัดจำโรงแรม  และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีจำเป็น 

 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   
ทัง้นี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไวใ้ห้ได้มากที่สุด 

• เมือ่ท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่นไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 

• การเดินทางแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทางขั้นตำ่ 8 ท่าน 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำมั่นสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น แทนบริษัทฯ นอกจากจะมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษทัฯ กำกับเทา่นั้น 

• ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่านำ้มนัที่ไม่
คงที่ การปรับอัตราค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีกำหนดไว ้


