
 

 

 

4 วนั 3 คืน นครสวรรค์-พษิณุโลก-แพร่-น่าน 

    

       
 

เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน / บินกลบัจากน่าน ด้วยสายการบินไทยสมายล์ 

เริ�มต้น 13,900 รวมทิปแล้ว อาหาร 7 มื�อ  
ราคาทัวร์ 13,900 บาท :   26-29 มี.ค. / 23-26 เม.ย. / 7-10 พ.ค. / 21-24 พ.ค./ 11-14  ม.ิย. /25-28 มิ.ย. 

หรือวันอื�นๆตามที�กรุ๊ปส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญาตปร ะกอบธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  



 

 

หมายเหตุ 

ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ

จํานวนสูงสุด ที�กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี�ยนได้ในกรณ ี

 

1. ตั�วเครื�องบิน มีการปรับราคาขึ�น เปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน หรือเปลี�ยนแปลงสายการ

บิน ทั�งนี�ตั�วที�ออกสําหรับคณะเดินทาง จะเป็นตั�วเดี�ยวทั�งหมด (ราคาเปลี�ยนแปลง

ขึ�นลงตามหน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) **หรือบริษัทจะจัดหาเที�ยวบินและสายการ

บินทดแทนที�สอดคล้องกบัโปรแกรมการเดินทางให้ใกล้เคยีงที�สุด 

 

2. โรงแรมที�พกั มีการปรับราคาขึ�น หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่

สามารถรองรับคณะได้  

 

โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเงื�อนไข ก่อนที�จะมีการเรียกเกบ็

ชําระมัดจํา 
 

 

 

 

 



 

 

4 วนั 3 คืน นครสวรรค์-พษิณุโลก-แพร่-น่าน 
(นครสวรรค์) – พาสาน– วดัคีรีวงศ์ 

(พษิณุโลก) – พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระพุทธชินราช)  

(แพร่) - พระธาตุช่อแฮ – ม่อนแม่ถาง – อ่างเกบ็นํ�าแม่สาย – จุดชมวิวดอยเลง็ – วนอุทยานแพะเมืองผ ี

(น่าน) – บ่อเกลือ – วัดภูเกต็ – ร้านกาแฟบ้านไทลื�อและลาํดวนผ้าทอ  – วัดภูมินทร์ 

วัดพระธาตุแช่แห้ง – ซุ้มลลีาวดี  – วัดพระธาตุเขาน้อย 

นแรก  กรุงเทพ-นครสวรรค์-พษิณุโลก 
 

06.30 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกไ์ดที้�จุดนดัหมาย  

07.30 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดันครสวรรค ์โดยรถตู ้VIP (ระยะทาง 245 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

10.30 น. เดินทางถึงจงัหวดันครสวรรค์ นาํท่านเดินทางสู่ พาสาน อาคารสัญลกัษณ์ตน้แม่นํ� าเจา้พระยา แลนด์

มาร์คแห่งใหม่ของปากนํ�าโพ ตั�งอยู่บริเวณแหลมเกาะยม จุดบรรจบแม่นํ�าปิงและแม่นํ�าน่าน ตน้กาํเนิด

แม่นํ� าเจา้พระยา ชื�อ “พาสาน” มีที�มาจากคาํว่า “ผสาน” คือ การรวมกนั แต่ “พาสาน” คือ การพาคน

เขา้ไปสานให้เกิดการผสมผสานกนัระหว่าง คน สถานที� และสภาพแวดลอ้ม ตวัอาคารสร้างบนเนื�อที�

ประมาณ � ไร่ ออกแบบให้มีความโคง้แลว้มาบรรจบกนัที�ปลาย เหมือนการรวมตวักนัของแม่นํ� าหลกั

จาก � สาย มาประสานกนัเป็นสองสายและรวมเป็นหนึ�งเดียว ซึ� งในช่วงฤดูนํ� าหลากส่วนของอาคารที�

ยกโคง้จะโผล่พน้นํ� า นักท่องเที�ยวสามารถพายเรือลอดอาคารชมความงามของสถาปัตยกรรมได ้

นอกจาก พาสาน จะเป็นจุดชมวิวและสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจแลว้ ยงัมีสํานกังาน ห้องจดันิทรรศการ

ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี การท่องเที�ยว ลานประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม รวมไปถึง

กิจกรรมแสง สี เสียงแสดงถึงวิถีชีวิตผูค้นกบัสายนํ�า ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอีกดว้ย  

 
 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางไปยงั วดัคีรีวงศ ์สถานที�ศกัดิ� สิทธิ� ที�ชาวจงัหวดันครสวรรคใ์ห้ความเคารพนบัถือ เป็น

วดัที�ตั�งอยูบ่นยอดเขาในตวัเมืองนครสวรรค ์จุดเด่นคือ องคม์หาเจดียศ์กัดิ� สิทธิ� คือพระจุฬามณีเจดีย ์ซึ� ง

เป็นสีทองเหลืองอร่าม ไปทั�งเจดีย ์เมื�อขึ�นไปถึงฐานพระเจดียช์ั�น 4 จะมองเห็นภูมิทศัน์อนัสวยงาม

ของเมืองนครสวรรค์ ตน้แม่นํ� าเจา้พระยา ภูเขาน้อยใหญ่ ทอดตวัตระหง่าน อยู่เป็นช่วงๆ เป็นภาพที�

งดงามชวนให้หลงใหลในภาพที�ธรรมชาติตกแต่งขึ� น จากนั� นนําท่านเดินทางสู่เมืองพิษณุโลก 

(ระยะทาง 132 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.) นาํท่านกราบสักการะพระพุทธชินราช หรือ หลวงพ่อ

ให ญ่  แห่ งวัดพ ระศ รีรัตน มห าธาตุวรม ห าวิห าร  วัด นี� เป็ น พ ระอารามห ล วงชั� น เอก ชนิ ด

วรมหาวิหาร เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัพิษณุโลก ภายในวดัเป็นสถานที�ประดิษฐานพระพุทธชิน

ราช หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปที�ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที�สุดในประเทศไทย เป็นศูนยร์วม

จิตใจของชาวเมือง และเป็นที�ศรัทธาของผูค้นจากทั�วสารทิศ นาํท่านเดินทางสู่ สวนบวัอมรรัตน์ อีก

หนึ� งจุดเช็คอินใหม่ของจงัหวดัพิษณุโลก ตั�งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามเปิดขึ�น

เมื�อปี พ.ศ.2558 เป็นแหล่งปลูกบวักระดง้ยกัษ์ขนาดใหญ่ หรือชื�อสายพนัธุ์วิคตอเรีย เพื�อเป็นแหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงเกษตรประจาํจงัหวดั  
 

คํ�า          รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั GRAND RIVER SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที� 1) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 

วันที�สอง   พษิณุโลก - แพร่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ จงัหวดัแพร่ (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชม.) เป็นจงัหวดัใน

ภาคเหนือของประเทศไทย หัวเมืองสาํคญัของลา้นนามาตั�งแต่อดีต เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมประเพณี

อนังดงามและการมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นที�ราบระหว่างภูเขา โดยมีทิวเขาลอ้มรอบทาํให้บรรยากาศ

ในจงัหวดัแพร่เต็มไปดว้ยความสดชื�นของธรรมชาติผสมผสานกบัเสน่ห์แห่งลา้นนาไดอ้ย่างน่าดึงดูด 

นาํท่าน กราบสักการะพระธาตุช่อแฮ  ปูชนียสถานอนัศกัดิ� สิทธิ� คู่บา้นคู่เมืองแพร่ เป็นที�ประดิษฐาน

พระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซา้ยของพระพุทธเจา้ วดัพระธาตุช่อแฮเป็นวดัเก่าแก่ใน

จงัหวดัแพร่ วดัพระธาตุช่อแฮนั�นเป็นวดัที�สร้างมาในแบบเชียงแสนและตั�งอยู่บนเนินเขาที�ไม่สูงมาก

นกั ทุกๆปีจะมีการไหวส้ักการะพระธาตุช่อแฮ การไหวส้ักการะพระธาตุช่อแฮนั�นมีมาตั�งแต่โบราณ

สืบทอดกนัมา มีการฟังเทศน์ในตอนกลางวนัและมีการแสดงมหรสพดว้ยในตอนกลางคืน จากนั�นนาํ



 

 

ท่านเดินทางไปยงั อ่างเก็บนํ� าแม่สายโครงการอ่างเก็บนํ� าแม่สาย เป็นพื�นที�สําหรับกักเก็บนํ� าเพื�อใช้

ประโยชน์สําหรับการเกษตรและการเพาะปลูกและยงัเป็นแหล่งนํ� าดิบของประปาสุขาภิบาลสําหรับ

บริโภค ที�แห่งนี� ยงัถูกทาํมาเป็นสถานที�ท่องเที�ยวเพราะวิวทิวทศัน์ของสันเขื�อนและภูเขาที�สวยงาม ทาํ

ใหโ้ครงการอ่างเก็บนํ�าแม่สายเป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�นกัท่องเที�ยวนิยมมาพกัผอ่นแห่งหนึ�ง ได้

เวลานาํท่านเดินทางไปยงั จุดชมวิวดอยเล็ง เป็นจุดชมวิวที�มีพระธาตุตั�งอยู่บนเขาและเป็นพระธาตุที�

สูงที�สุดในจังหวดัแพร่ จุดชมวิวแห่งนี� สามารถชมพระอาทิตย์ขึ�นได้และยงัสามารถสักการะสิ� ง

ศกัดิ� สิทธิ� ของวดัพระธาตดุอยเลง็ไดอี้กเช่นกนั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางไปยงั จุดชมวิวม่อนแม่ถาง  จุดชมวิวทิวทศัน์แห่งใหม่ สามารถชมวิวทิวทศัน์ แบบ 

360 องศา เป็นทั�งภูเขาและอ่างเก็บนํ� า ม่อนแม่ถางนั�นจะเป็นภูเขาที�มีทั�งเล็กและใหญ่พาดสลบักนัไป

มา ม่อนแม่ถางนี� ถา้ขึ�นไปบนจุดสูงสุดมองลงมาจะสามารถเห็นวิวของอ่างเก็บนํ� าที�สวยงามไดด้ว้ย 

จากนั�นนาํท่านเดินทางไปยงั อ่างเก็บนํ� าแม่ถาง  ซึ� งเป็นอ่างเก็บนํ� าที�อยู่ภายใตก้ารดูแลของโครงการ

ชลประทานแพร่ อ่างเก็บนํ� าแม่ถางนั�นมีร้านอาหารที�ใชป้ลาที�สดที�ไดม้าจากอ่างเก็บนํ� าแห่งนี�และยงั

เป็นที�สําหรับนักท่องเที�ยวที�ชื�นชอบการตกปลาเพราะมีแพไวส้ําหรับการตกปลาที�อ่างเก็บนํ� าแม่ถาง

แห่งนี�ดว้ย อ่างเก็บนํ�าแห่งนี� มีขนาดไม่ใหญ่มากนกัและสร้างเสร็จในปี 2538  



 

 

 
 

จากนั�นนาํท่านเดินทางแวะถ่ายรูป วนอุทยานแพะเมืองผี ตั�งอยู่ที�จงัหวดัแพร่ มีพื�นที�ประมาณ 500 ไร่ เป็น

ปรากฏการณ์ที�ธรรมชาติสร้างสรรค์ ลกัษณะคือเป็นดินที�ถูกกัดเซาะทาํให้เกิดเป็นรูปร่างแปลกๆและ

แตกต่างกันไปตามสภาพที�ถูกกัดเซาะแต่มองดูแล้วก็เป็นรูปร่างที�สวยงาม แพะเมืองผีนั� นยงัเปิดให้

นกัท่องเที�ยวเขา้มาชมและเขา้มาศึกษาในวนอุทยานเพื�อเป็นความรู้เรื�องธรณีวิทยา  ส่วนชื�อ “แพะเมืองผี” 

นั�นมาจากภาษาพื�นเมือง “แพะ” แปลว่า ป่าละเมาะ ส่วนคาํว่า “เมืองผี” แปลตรงตวัไดว้่า เงียบเหงาวงัเวง

เหมือนเมืองผ ีอิสระใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั HUG INN / B2 PHRAE HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที� 2) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 

วันที�สาม   แพร่-น่าน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ อาํเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน (ระยะทาง 200 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.40 ชม.) ผ่าน

โคง้หมายเลข 3 ซึ� งเป็นเนินขึ�นเขาคดเคี�ยว บนถนนทางหลวงหมายเลข 1081 ช่วงกิโลเมตรที� 38 ระหว่าง

อาํเภอสันติสุขกับอาํเภอบ่อเกลือระยะทางเพียง 300 เมตร โดยสองข้างทางปกคลุมด้วยต้นไม้ ทําให้

มองเห็นโคง้ขึ�นเขามองแลดูคลา้ยเลข 3 จากนั�นแวะชม บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ ซึ� งเป็นธุรกิจหลกัของ

ชาวบา้นในหุบเขานี�มาแต่โบราณ ทั�งใชใ้นครัวเรือน ซื�อขายให้กรุงต่างๆอาทิเช่น สุโขทยั เชียงใหม่ หลวง

พระบาง ฯลฯ และปัจจุบนัมีแปรรูปเป็นสินคา้ทอ้งถิ�นสําหรับให้ซื�อฝากกนัได ้อาทิเช่น สครับผิว สบู่เกลือ 

แวะถ่ายรูปกบั สะพานหมู่บา้นสะปัน จุดเช็คอินที�ห้ามพลาดของอาํเภอบ่อเกลือ ซึ� งพาดผ่านแอ่งนํ� าเล็กๆ 

โอบลอ้มดว้ยภูเขาและทุ่งนา 

 



 

 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วดัภูเก็ต จงัหวดัน่าน (ระยะทาง 44 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั�วโมง) วดัแห่งนี� ตั�งชื�อ

ตามหมู่บา้นเก็ต และตั�งอยู่บนเนินเขาเลก็ๆ ซึ�งทางภาคเหนือเรียกกนัวา่ ภู หรือ ม่อน จึงกลายเป็นชื�อวดั

ภูเก็ต ที�นี�นอกจากเราจะไดเ้ขา้มาไหวพ้ระขอพรแลว้ ยงัมีลานชมวิวที�เราสามารถมองเห็นวิวทุ่งนาได้

กวา้งไกลสุดสายตา อีกทั�งยงัมีลาํธารดา้นล่างที�เราสามารถให้อาหารจากลานดา้นบนผา่นท่อไหลลงไป

ให้กบัฝูงปลา นาํท่านสู่ร้านกาแฟบา้นไทลื�อ และลาํดวนผา้ทอ ร้านกาแฟบา้นไทลื�อ มีลกัษณะเป็นซุ้ม

ไมเ้ล็กๆ ตกแต่งสไตลไ์ทลื�อ ตั�งอยูท่่ามกลางทุ่งนา ซึ�งยามหนา้ฝนแบบนี�  นาขา้วจะเขียวขจีเต็มทอ้งทุ่ง 

พร้อมวิวของเทือกเขาดอยภูคาสูงตระหง่านเป็นฉากหลงัและมีสะพานไมท้อดยาวเชื�อมต่อกับร้าน

ลาํดวนผา้ทอ สามารถแวะมาซื�อของที�ระลึกก่อนกลบั ทั�งผา้ทอเมืองน่าน, ผา้ไทลื�อ, ผา้ทอพื�นเมือง, ชุด

เสื�อผา้สําเร็จรูปสไตล์พื�นเมือง และของที�ระลึกอีกมากมาย ในราคาย่อมเยา สมควรแก่เวลานําท่าน

เดินทางกลบัสู่ตวัเมืองน่าน (ระยะทาง 64 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชั�วโมง)  

 
 

ค ํ�า          รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั NAN NAKARA BOUTIQUE HOTEL  หรือเทียบเท่า (คืนที� 3) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 



 

 

วันที�สี�  น่าน – กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ วดัภูมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายกุวา่ 400 ปี ความสวยแปลกของวดั

นี�คือ เป็นวดัที�สร้างทรงจตัุรมุขหนึ�งเดียวในประเทศไทย ที�ดูคลา้ยตั�งอยู่บนหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 

ตวั โบสถแ์ละวิหาร สร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ดา้นในประดิษฐาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์

หันหน้าออกดา้นประตูทั�ง 4 ทิศ รวมถึงมีภาพจิตรกรรม ปู่ ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ แบบฉบบั

ดั�งเดิมที�มีชื�อเสียงไปทั�ว หรือที�หลายคนรู้จกักันในชื�อ ภาพกระซิบรักบันลือโลก และสิ�งนี� เหมือน

กลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน่าน นาํท่านถ่ายรูปกบัซุ้มลีลาวดี อนัเป็นจุดเช็คอินหนา้พิพิธภณัฑเ์มือง

น่าน จากนั�นนาํท่านสักการะพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 

ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 1891 เพื�อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที�ได้มาจากกรุง

สุโขทัย ตั� งอยู่ที�อ ําเภอภูเพียง เดิมเป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง องค์พระธาตุสี

ทองเหลืองอร่าม เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพนัธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทยัใน

อดีต และยงัเป็นพระธาตุประจาํปีเกิด ของคนที�เกิดปีเถาะ (ปีนกัษตัรกระต่าย) ดว้ย ชาวลา้นนาเชื�อว่า 

หากไดเ้ดินทางไป นมสัการพระธาตุประจาํปีเกิดจะไดรั้บอานิสงส์มาก  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุเขานอ้ย ตั�งอยู่ฝั�งทิศตะวนัตกของอาํเภอเมือง บนดอยยอดเขานอ้ย ก่อตั�ง

ขึ�นเมื�อปี พ.ศ.2030 ดว้ยศิลปะแบบพม่า-ลา้นนา บริเวณลานชมทิวทศันส์ามารถเห็นวิวตวัเมืองน่านได้

อย่างสวยงาม และเป็นที�ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางประทานพร หรือ พระพุทธมหาอุดมมงคล

นนัทบุรีศรีน่าน  สร้างขึ�นเนื�องในมหามงคลที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูฯ่ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 



 

 

6 รอบ เมื�อวนัที� � ธนัวาคม พ.ศ. 2542 นอกจากนี�  กรมศิลปากรไดข้ึ�นทะเบียนวดัพระธาตุเขานอ้ยเป็น

หนึ�งในโบราณสถานเมื�อปีพ.ศ.2523 จากนั�นมีเวลาให้ท่านแวะซื�อของฝากที� ถนนคนเมืองศูนย ์OTOP 

น่าน ก่อนไปสนามบิน 
 

14.30 น. นาํท่านสู่สนามบินน่าน เพื�อเชค็อิน 

16.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์เที�ยวบิน WE159 (ใช้เวลาบิน 1.15 

ชั�วโมง)    

17.50 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 วนั 3 คืน นครสวรรค์-พษิณุโลก-แพร่-น่าน 
ราคาทัวร์ 13,900 บาท :   26-29 มี.ค. / 23-26 เม.ย. / 7-10 พ.ค. / 21-24 พ.ค./ 11-14  มิ.ย. /25-28 มิ.ย. 

หรือวันอื�นๆตามที�กรุ๊ปส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

อตัราค่าบริการ   ราคาทวัร์/ท่าน (บาท) 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง  13,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 2,500 

ไม่เอาตั�วเครื�องบินหกัคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 1,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที�สายการบินประกาศปรับ 

และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 17 ก.พ.2564) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 ขาไป บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื�อความคล่องตวั 8  ท่าน / คนั 

 ตั�วเครื�องบินขากลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบินไทยสมายล ์(กระเป๋าเดินทาง นํ�าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

หรือสายการบินภายในประเทศสายการบินอื�น กรณีตั�ว ณ วนัเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได ้โดยบริษทั

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ�ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 นํ�าดื�มบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด์ 

 

 



 

 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื�องดื�มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 
 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 7,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง เช่น มดัจาํตั�วเครื�องบิน,  

วีซ่าและค่าดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง PEAK SEASON สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหต ุ: 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของ

สายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   

ทั�งนี�จะคาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 
 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอ

คาํยืนยนัว่าทวัร์นั�นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจาก



 

 

พนักงาน แล้วทัวร์นั� นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที� เกี�ยวข้องกับตั�วเครื� องบิน

ภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความ

แตกต่างกนั ซึ� งอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที�พกัแบบ 3 

เตียงได ้
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด 

ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ�าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจ

อยา่งละเอียดอีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นที�เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพล

เรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�น

เครื�องได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนํ� าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้้องเครื�องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ

ผูโ้ดยสารชั�นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ� าหนัก

เพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมี

สัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั 

“เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่

มาตรฐานได ้ทั�งนี�ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกิน 



 

 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand 

carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะไม่รับผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้

ดงันั�นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

4 วนั 3 คืน นครสวรรค์-พษิณุโลก-แพร่-น่าน 
ราคาทัวร์ 13,900 บาท :    26-29 มี.ค. 23-26 เม.ย. 7-10 พ.ค. 

 21-24 พ.ค. 11-14มิ.ย. 25-28 มิ.ย. 

หรือวันอื�นๆตามที�กรุ๊ปส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

 

ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง.....................................................................................เอเย่นต์........................................................... 

โทรศัพท์....................................แฟกซ์.......................................................อเีมล......................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.............................................. 
 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์สํารองที�นั�ง และหน้าบัตรประชาชน มาที� Line : @expressholiday 

 

 


