บินด้วยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึนเครืองทีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD3554
FD3557

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

07.30 – 08.50
16.55 – 18.05

** สัมภาระสามารถถือขึนเครืองได้ไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม ราคานี ไม่รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง **
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิน**

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานน่ านนคร – จังหวัดแพร่ – วนอุทยานแพะเมืองผี – คุ้มเจ้า
หลวงเมืองแพร่ – พระธาตุอินทร์แขวน – วัดพระธาตุช่อแฮ
(-/L/D)
04.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน เคาน์ เตอร์สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพือรับหน้ ากากอนามัยแบบผ้า และมัคคุเทศก์คอยให้
คําแนะนํ ามาตราการการป้องกัน COVID-QR ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผือเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ น เนื องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบิ นจะปิ ดให้ทาํ การ
เช็คอิ นก่อนเวลาบิ นประมาณ 1 ชัวโมง*
07.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่ านนคร จังหวัดน่ าน โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เทียวบินที FD3554 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัวโมง 15 นาที
**ขอสงวนสิ ทธิU ในการเปลียนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมนํ าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง ท่านสามารถซือนําหนักกระเป๋าหรืออัพทีนังได้ก่อน
เดิ นทาง 7X ชัวโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
08.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่ านนคร จังหวัดน่ าน เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 6-8 ทีนัง คอย
ให้บริการอยูใ่ นสนามบิน
(พ่นฆ่าเชือยานพาหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดิ นทาง)
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------นําทุกท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแพะเมืองผี ตังอยู่ทจัี งหวัดแพร่ เกิดจากสภาพภูมปิ ระเทศซึงเป็ นดิน และหินทรายถูก
กัดเซาะตามธรรมชาติเป็ นรูปร่างลักษณะต่างๆ แพะแปลว่า ป่าละเมาะ เมืองผีแปลว่า เงียบเหงา ได้มกี ารประกาศจัดตัง
เป็ นวนอุทยาน เมือวันที D มีนาคม EFED มีเนือที GHI ไร่ เป็ นสถานทีมีความสวยงามด้าน ธรณีวทิ ยา หน้าผา เสาดิน
และเส้นทางศึกษาธรรมชาติวนอุ ทยานแพะเมืองผี จัดทําเส้น ทางศึกษา ธรรมชาติไว้บริการนักเรียน นักศึกษา และ
นักท่องเทียวทัวไป ได้เข้ามาศึกษาสภาพป่า ลักษณะทางธรณีวทิ ยา เพือเป็ นการส่งเสริม ให้เกิดความรู้ และความเข้าใจ
เกียวกับสภาพพืนทีวนอุทยานมากยิงขึน

เทียง รับประทานอาหาร เมนูพิเศษ!! ขนมจีนนําเงียว

จากนันเดินทางไปยัง คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สถานทีเก่าแก่โบราณนับร้อยปี ทอยู
ี ่คู่เมืองแพร่มายาวนาน เป็ นอาคารที
ทรงคุณค่า ด้วยความโดดเด่นของสถาปตั ยกรรมทีมีรปู ทรงเป็ นแบบสถาปตั ยกรรมไทยผสมยุโรป หรือทีมักได้ยนิ กันว่า
“ทรงขนมปงั ขิง” ซึงเป็ นทีนิยมในสมัยรัชกาลที F เริมสร้างในปี พ.ศ.ED F โดยเจ้าหลวงพิรยิ ะเทพวงศ์ เจ้าเมืองแพร่องค์
สุดท้าย สร้างโดยช่างฝี มอื ชาวจีนทีมีชอเสี
ื ยงมากในสมัยนัน เป็ นอาคาร E ชัน มีความสง่างาม ประดับด้วยไม้แกะฉลุสลัก
ลวดลายอย่างประณีตสวยงาม เมือเข้าไปภายในอาคารจะเห็นถึงความโอ่โถง หรูหรา มีประตูหน้าต่างทังหมด IE บาน
โดยประตูแต่ละบานจะมีชอเรี
ื ยกทีไม่เหมือนกัน นิยมตังชือให้เป็ นสิรมิ งคลดังเช่น ประตูตองคําใต้

นําทุกท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวนจําลอง ตังอยู่ทศู
ี นย์ปฏิ บตั ิ ธรรมมหาโพธิ วงศาจริ ยาราม พุทธอุทยานดอย
ผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ร.8 อ.เมือง จ.แพร่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ EF กิโลเมตร เป็ นพระธาตุประจําปี เกิด ปี จอ
นอกจากจะได้สกั การบูชา พระธาตุอนิ ทร์แขวนจําลองแล้ว ยังจะได้สมั ผัสองค์พระผุดทีใหญ่ทสุี ดในประเทศไทย และวัดนี
ยังตังอยู่ท่ามกลางขุนเขา ธรรมชาติ ทีเป็ นแหล่งโอโซนติดอันดับ I ของประเทศไทย มาไหว้พระขอพรแล้ว ยัง จะได้สูด
อากาศชันดี ช่วยชาร์จพลังชีวติ ภายใน พุทธอุทยานมีเดินทางขึนไปนมัสการ พระธาตุอนิ ทร์แขวน ประมาณ EPP เมตร
เป็ นขันบันไดและบางช่วงเป็ นทางซีเมนต์ มีสงศั
ิ กดิ Qสิทธิ Q

นํ าทุกท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุช่อ แฮ เป็ นวัดศักดิ Qสิทธิ Q เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็ น วัดพระธาตุ
ประจําปี เกิดของผูท
้ เกิ
ี ดปี ขาล บุคคลใดทีมา เทียวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพือเป็ นศิรมิ งคลกับ
ตนเอง จนมีคาํ กล่าวว่า ถ้ามาเทียวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มา นมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่ เป็ นวัดที
ตังอยู่เนินเขาเตียสูงประมาณ E6 เมตร

คํา

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมแพร่นครา หรือเทียบเท่ า

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

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าทุกท่านเดิน ทางสู่ วัดจอมสวรรค์ วัดเก่า แก่ โบราณมีเ อกลักษณ์ เฉพาะทีโดดเด่น มากมายไปด้ว ยศิล ปวัต ถุ แ ละ
โบราณวัตถุทสวยงามและทรงคุ
ี
ณค่า สันนิ ษฐานว่าสร้างขึนในสมัยรัชกาลที F โดยสร้างขึนด้วยแรงศรัทธาของชาวไท
ใหญ่ ซึงเดิมมีถนฐานอยู
ิ
่ในประเทศพม่า และเดินทางมาค้าขายทีเมืองแพร่ วัดจอมสวรรค์ เป็ นรูปแบบสถาปตั ยกรรม
ศิลปะไทใหญ่ ตัวอารามเป็ นทังโบสถ์ วิหารและกุฏิ มีหลังคาเล็กใหญ่ลดหลันกันไป ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สกั ทังหลัง
ภายในตกแต่งอย่างบรรจงวิจติ รงดงาม เสาไม้มท
ี งลงรั
ั
ก ปิ ดทองและประดับกระจกสีงดงามด้วยลวดลายแบบไทใหญ่
ลวดลายเพดานตกแต่งด้วยกระจกสีต่างๆ

จากนันเดินทางไปยัง บ้านทุ่งโฮ้ง แหล่งช๊อปปิ งสินค้าพืนเมืองหม้อฮ่อม ผ้าย้อมพืนเมืองสีกรมท่าทีแสดงถึงความเป็ น
เอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่ ทีโด่งดังไปทัวประเทศ จนมีคาํ กล่าวว่า “ใครมาเมืองแพร่ตอ้ งซือ หม้อห้อม” บ้านทุง่ โฮ่ง
ตังอยู่ในตัวอําเภอเมืองแพร่ ถือได้ว่าเป็ นแหล่งผลิตทีใหญ่และมีชอเสี
ื ยงทีสุด มีรา้ นขายเสือผ้าหม้อฮ่อมตังอยูเ่ ป็ นจํานวน
มาก
เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน หรือ ดอยเสมอดาว เป็ นพืนทีทีมีลานกว้างโค้งไปตามสันเขาเหมาะสําหรับ
การพักผ่อนชมพระอาทิตย์ขนและพระอาทิ
ึ
ตย์ตกในเวลาเดียวกัน และยังสามารถ ชมทะเลหมอกในยามเช้า ชมดาวและ
แสงไฟจากตัวอําเภอนาน้อยในยามคําคืนได้อย่างสวยงาม

เทียวชม ถนนคนเดิ นเมืองน่ าน ถนนแห่งนีตังอยูข่ า้ งๆ วัดภูมนิ ทร์ จุดเริมต้นจะอยูบ่ ริเวณสีแยกวัด
พระธาตุชา้ งคํา บนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเทียว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ
(เปิ ดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ – อาทิตย์ เท่านัน หากไม่เปิ ดจะพาท่านไปอิสระทีตลาดโต้รงุ้ )
อิ สระอาหาร เพือความสะดวกในการเดิ นทางท่องเทียว
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมวิ นเฮาท์ หรือเที ยบเท่ า

DAY ^ พระบรมธาตุแช่แห้ง – วัดมิ งเมือง – วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี - ร้านกาแฟอาราบีกา - ท่าอากาศยาน
น่ านนคร – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
(B/L/-)
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็ นศิลปะการก่อสร้าง ทีมีความวิจติ รงดงาม อีกแห่งหนึง ของภาคเหนือ ทีเป็ น
ศิลปะ การก่อสร้าง ทีได้รบั อิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดียพ
์ ระธาตุหริภุณไชย โดยมีลกั ษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระ
ธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึนสูอ่ งค์พระธาตุนัน จะเป็ นตัวพญานาค หน้าบันเหนือ
ประตูทางเข้าลักษณะของการปนั จะเป็ นลายนาคเกียวทีเป็ น เอกลักษณ์เฉพาะของ ช่างฝี มอื และของ ศิลปะ ของจังหวัด
น่านโดยแท้จริง ชาวเมืองล้านนามีความเชือกัน ว่าการ ได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแซ่แห้ง
หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนันจะทําได้รบั อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทําให้ชวี ติ อยู่ดี มีสขุ ปราศจากโรคภัย
ต่างๆ หน้าทีการงานเจริญก้าวหน้า เป็ นต้น

ี
รยิ พงศ์ เป็ นทีประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่ าน ประวัตขิ องวัดมิงเมือง
ท่านเดินทางสู่ วัดมิ งเมือง ตังอยู่ทถนนสุ
คือ เดิมเป็ นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองทีเป็ นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบทีซากวิหาร ในราวปี EDPP เจ้าอนันตวรฤทธิ
เดช เจ้าครองนครน่ านสถาปนาวัด ใหม่ ตังชือว่า วัดมิงเมือง ตามชือทีเรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิงเมือง ต่อมาปี EFEIได้
มีการรือถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็ น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปจั จุบนั

จากนันเดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีชอว่
ื า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนีคือ "พระอุโบสถจตุรมุข” สถาปตั ยกรรม
อันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ เฉพาะ ทีรวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะการจําลองแผนภูม ิ
จักรวาลตามความเชือแห่งพุท ธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชยั D องค์ หัน หน้ าออกสู่ประตูท งั D ทิศ
ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน มีเรืองเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระ G ในทังสี
ทิศ ซึงจะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่านัน ทีหน้าองค์พระประธานจะมีลกั ษณะยิมแย้มมากกว่าทัง ทิศทีเหลือ ก็ให้กราบขอพร
ยังทิศนันแล้วจะได้สมปรารถนาตามทีตังใจ ภาพจิต กรรมฝาผนังทีโดดเด่น เป็ นพิเ ศษในวัดภูมินทร์แ ห่ง นี ก็คือ ภาพ
“กระซิ บบันลือโลก” หรือภาพ “ปู่ ม่าน ย่าม่าน” ซึงเป็ นคําเรียกชายผูห
้ ญิงชาวไทลือสมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบ
สนทนากัน

เทียง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
จากนัน นําท่านถ่ายภาพ ซุ้มต้นลีลาวดี หน้ าพิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ทีขึนเป็ นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิงก้าน
โค้ง โน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็ นอุโมงค์ตน้ ไม้ยงใหญ่
ิ
สวยงาม เรียกได้วา่ เป็ นซิกเนอเจอร์อกี G จุดของ จังหวัดน่ าน

จากนันพาทุกท่านดืมดํากับ กาแฟอาราบีก้า ERABICA COFFEE สายพันธุอ์ าราบิกา้ แท้ GPP% จาก จังหวัดน่ าน บน
ความสูงทีเหมาะสมทําให้เมล็ดกาแฟเก็บสะสมแร่ธาตุอาหารได้เป็ นอย่างดี เพือให้ทุกคนรูว้ า่ …"กาแฟน่ าน...ก็อร่อยไม่
แพ้ใคร"
ได้เวลาอันสมควร นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่ านนคร จังหวัดน่ าน
16.55 เดินทางสู่ทา่ อากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทียวบินที FD3557
**ขอสงวนสิ ทธิU ในการเปลียนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิน**
**อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทขึนอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมนํ าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครือง ท่านสามารถซือนําหนักกระเป๋าหรืออัพทีนังได้ก่อน
เดิ นทาง 7X ชัวโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
18.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************
อัตราค่าบริ การ

วันที เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดียว

12 – 14 มกราคม 2564
19 – 21 มกราคม 2564
26 – 28 มกราคม 2564
02 – 04 กุมภาพันธ์ 2564
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564

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

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

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

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

**ไม่มรี าคาเด็ก ราคานีไม่รวมค่าทิป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถงึ E ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ E,PPP บาท ** (ไม่มที นัี งบนเครืองบิน)**
**โปรแกรมนี เป็ นโปรแกรมพิ เศษ ขอเก็บสําเนาบัตรประชาชนเพือทําการออกตั iวเลย**
บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิU ในการเปลียนสายการบิ น ในเวลาใกล้เคียงกัน
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สาํ หรับการออกตั dวและทําประกันการเดินทาง กรณีทท่
ี านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน)
กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน *****
ข้อสําคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ PP บาท
- ถ้าหากมีผูเ้ ดินทางตํากว่า 6 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ Qในการยกเลิ กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบล่ วงหน้ า 7
วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริ การนี รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั dว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียวใด เทียวหนึง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋าโหลดใต้ทอ้ งเครือง ตามอัตราค่าบริการของสายการบิน
- กระเป๋าถือขึนเครือง (CARRY ON) คนละ G ใบ ใบละไม่เกิน I กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นํ าเทียวตามรายการ)
- บริการนํ าดืม G ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีตามทีระบุในโปรแกรมท่องเทียว
- มัคคุเทศก์นําเทียวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ FPP,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ วงเงิน
ท่านละ G,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษทั ประกันภัย ซึงไม่รวมประกันสุขภาพ

-

ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก E- ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Qในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไปเป็ นเมือง
ใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีระบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีของชาวต่างชาติทเพิ
ี มเติมตามการจ่ายจริง
- ค่า ธรรมเนี ยมในกรณี ทีกระเป๋าสัม ภาระทีมีนํ าหนั กเกิน กว่าทีสายการบิน นั นๆกํา หนดหรือ สัม ภาระใหญ่ เ กิน ขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนี ยมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการบิน
และ รุน่ ของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ าํ หนด
- ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั dวเครืองบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ PP บาท
เงือนไขการจอง
- มัดจําท่านละ D,PPP บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยัน การจอง G วัน เช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินมัดจําในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา GH.PP น. มิเช่นนันจะถือว่าท่านได้ทาํ การยกเลิกการจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที
กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า
กรณีทมีี ควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ Qไปตามระบบ ตามลําดับ เนืองจากทุกพีเรียดมีทนัี งจํากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Qเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํานวน เท่านัน
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลืออย่างน้ อย EP วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีทีบริษท
ั กําหนด
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ Qยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ Qไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึงก็ตาม
เงือนไขการยกเลิ ก และ เปลียนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ P วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง GF-E8 วัน ยึดเงิน FP% จากค่าทัวร์ และเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า GFวัน ขอสงวนสิทธิ Qยึดเงินเต็มจํานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่ามัดจําตั dวเครืองบิน โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจําเป็ นอืนๆ

หมายเหตุ

1. โปรแกรมอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ ทางการเมือง
สภาพการจราจร สถานทีท่องเทียวปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี ทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจํี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
3. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ทเกิ
ี ดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทียวบิน การล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสังของเจ้าหน้าทีรัฐ และอืนๆ ทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั
4. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ Q ไม่
สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี าํ นาจในการตัดสินใจหรือให้คาํ สัญญาใดๆ ทังสินแทน บริษทั ฯนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของบริษท
ั ฯกํากับเท่านันกรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง)
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Qในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนิ นการจองครังแรก ตาม
จํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Qในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนๆ โดยทางบริษท
ั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้ าทีเพือทําการ
ยืนยันทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
7. กรณีทีท่านต้องออกบัต รโดยสารภายใน (ตั dวภายในประเทศ เช่น ตั dวเครืองบิน , ตั dวรถทัวร์ , ตั dวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยัน กับเจ้าหน้ าทีก่ อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน สิงสําคัญ กรณีทโปรแกรมมี
ี
การบินภายใน
ทางบริษท
ั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจําเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย ชัวโมง
โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ Qในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใดๆทังสิน
8. กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย I
วันก่อนการเดินทาง หรือตังแต่ทท่ี านเริมจองทัวร์ กรณีทโปรแกรมมี
ี
การบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียกค่าใช้จ่าย
เพิมเติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ Qในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
9. กรณีทโปรแกรมมี
ี
ทพั
ี ก ทางบริษทั จะจัดทีนอนเป็ นลักษณะ E เตียงหรือ เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั
ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดียวตามทีระบุ
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ Q ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ต าม
และ ขอสงวนสิทธิ Qในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่านต้องการ
11. รายการนี เป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืน ยันจากบริษัท ฯอีกครังหนึ ง ร้านอาหารทีระบุในโปรแกรมอาจจะมีการ
เปลียนแปลงเนืองจากร้านอาหารปิ ดทําการชัวคราว หรือ กรณีทโปรแกรมมี
ี
ทพั
ี ก บริษทั ขอสงวนสิทธิ Qในการเปลียนแปลง
ั หาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
โรงแรม กรณีทโรงแรมอาจจะมี
ี
ปญ
12. กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตั dว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Qในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่วน
ใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดาํ เนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพือใช้ในการออกบัตรโดยสาร

13. หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย หรือ F วัน ก่อนออกเดินทาง
14. อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตั dวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าทีเป็ น
กรณีพเิ ศษ
15. สําหรับลูกค้าทีเดินทาง ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิมเติมได้ในบางกรณี ขึนอยู่กบั
โรงแรมทีคณะนันๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสําหรับ ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจําเป็ นจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายเพิม (พักเดียว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีมีอายุตํากว่า GE ปี ณ วันเดินทางกลับ
16. เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตั dว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ Qในการเลือกทีนังบนเครืองบิน กรณีลกู ค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีสุดให้
ท่านได้นงด้
ั วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด
17. ขอสงวนสิทธิ Qการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
**เมือท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบ
ั ทางบริษท
ั ฯ แล้วทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทังหมดนี แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

