
 

 

 
                

4 วนั 3 คืน นครสวรรค์ – กาํแพงเพชร – ตาก – ลําปาง – เชียงใหม่ 

 

 
 

เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน / บินกลบัจากเชียงใหม่ ด้วยสายการบินไทยสมายล์ 

เริ�มต้น 13,900 รวมทิปแล้ว อาหาร � มื�อ  

เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน 
ราคาทัวร์ 13,900 บาท :   27-30 มี.ค. / 24-27 เม.ย. / 8-11 พ.ค. / 15-19 พ.ค./ 12-15 มิ.ย. /26-29 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 



 

 

 

หมายเหตุ 

ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ

จํานวนสูงสุด ที�กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี�ยนได้ในกรณ ี

 

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

ทั�งนี�ตั�วที�ออกสําหรับคณะเดินทาง จะเป็นตั�วเดี�ยวทั�งหมด (ราคาเปลี�ยนแปลงขึ�นลง

ตามหน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) **หรือบริษัทจะจัดหาเที�ยวบินและสายการบิน

ทดแทนที�สอดคล้องกบัโปรแกรมการเดินทางให้ใกล้เคยีงที�สุด 

 

2. โรงแรมที�พกั มีการปรับราคาขึ�น หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่

สามารถรองรับคณะได้  

 

โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเงื�อนไข ก่อนที�จะมีการเรียกเกบ็

ชําระมัดจํา 
 

 

 

 



 

 

 

4 วนั � คืน นครสวรรค์ – กาํแพงเพชร – ตาก – ลําปาง – เชียงใหม่ 
(นครสวรรค์) – พาสาน – (กาํแพงเพชร) – บ่อนํ�าสีฟ้า – อุทยานประวัตศิาสตร์กาํแพงเพชร  

(ตาก) – เขื�อนภูมิพล – (ลาํปาง) – วัดพระธาตุลาํปางหลวง – วัดปงสนุก – สะพานรัษฎาภิเศก   

อุทยานแจ้ซ้อน – (เชียงใหม่) – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ� – ม่อนแจ่ม – ตลาดวโรรส 
 

วันที�หนึ�ง กรุงเทพ – นครสวรรค์ – กาํแพงเพชร 
 

06.30 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกไ์ดที้�จุดนดัหมาย  

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

10.30 น. เดินทางถึงจงัหวดันครสวรรค ์นาํท่านเดินทางสู่ พาสาน อาคารสัญลกัษณ์ตน้แม่นํ� าเจา้พระยา แลนด์มาร์ค

แห่งใหม่ของปากนํ� าโพ ตั�งอยู่บริเวณแหลมเกาะยม จุดบรรจบแม่นํ� าปิงและแม่นํ� าน่าน ตน้กาํเนิดแม่นํ� า

เจา้พระยา ชื�อ “พาสาน” มีที�มาจากคาํว่า “ผสาน” คือ การรวมกนั แต่ “พาสาน” คือ การพาคนเขา้ไปสาน

ให้เกิดการผสมผสานกนัระหว่าง คน สถานที� และสภาพแวดลอ้ม ตวัอาคารสร้างบนเนื�อที�ประมาณ � ไร่ 

ออกแบบให้มีความโค้งแลว้มาบรรจบกันที�ปลาย เหมือนการรวมตัวกันของแม่นํ� าหลกัจาก � สาย มา

ประสานกนัเป็นสองสายและรวมเป็นหนึ�งเดียว ซึ� งในช่วงฤดูนํ� าหลากส่วนของอาคารที�ยกโคง้จะโผล่พน้

นํ�า นกัท่องเที�ยวสามารถพายเรือลอดอาคารชมความงามของสถาปัตยกรรมได ้นอกจาก พาสาน จะเป็นจุด

ชมวิวและสถานที�พกัผ่อนหย่อนใจแล้ว ยงัมีสํานักงาน ห้องจดันิทรรศการประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 

ประเพณี การท่องเที�ยว ลานประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิม รวมไปถึงกิจกรรมแสง สี เสียงแสดงถึงวิถีชีวิต

ผูค้นกบัสายนํ�า ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอีกดว้ย  
 

   
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  
  



 

 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ บ่อนํ� าสีฟ้า (ระยะทาง ��� กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชม.) อีกหนึ� งแหล่งท่องเที�ยว 

Unseen ของจงัหวดักาํแพงเพชร มีลกัษณะเป็นบ่อนํ� ากวา้งมีคนัดินกั�นอยูร่อบ ๆ ซึ� งคนัดินที�โดนทั�งลมและ

ฝนกดัเซาะทาํให้เกิดเป็นรูปทรงสวยงามแปลกตา คลา้ยกบัแกรนด์แคนยอน จุดเด่นของที�นี�จะอยู่ที�นํ� าใน

บ่อจะมีการไล่สี เริ�มจากส่วนที�ตื�นที�สุดจะเป็นสีฟ้าใสผสมกบัเขียวมรกตสามารถมองเห็นพื�นทรายสีขาว

ดา้นล่างได ้และส่วนที�นํ� าลึกก็จะเป็นสีฟ้าเขม้จนมองไม่เห็นพื�นทราย คาดวา่สีฟ้าในสระนํ� านี� เกิดจากฝนที�

ตกลงมาชะลา้งแร่ธาตุหลายชนิดในดิน ทาํให้นํ� าเกิดเปลี�ยนสีไปตามชนิดแร่จนเกิดสีสันที�สวยงามขึ�น 

กลายเป็นแหล่งนํ� าที�บรรยากาศดีวิวสวย สร้างความตื�นตาตื�นใจ ให้กบัผูพ้บเห็น ทาํให้มีถ่ายภาพและแชร์

ภาพลงในโซเชียล จนทาํให้มีนักท่องเที�ยว เดินทางมาถ่ายรูปกนัอย่างต่อเนื�อง จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ 

อุทยานประวติัศาสตร์กาํแพงเพชร ตั�งอยู่ในเขตอาํเภอเมืองฯ จงัหวดักาํแพงเพชร ทางฝั�งตะวนัออกของ

แม่นํ� าปิง แบ่งออก เป็น �  เขต คือ เขตภาย ในกาํแพงเมือง และเขตนอกกาํแพงเมือง ประกอบดว้ยกลุ่ม

โบราณสถานขนาดใหญ่  ไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO โบราณสถานที�ขึ�นชื�อ ไดแ้ก่ 

วดัชา้งรอบ  วดัพระสี�อิริยาบถ   วดัพระนอน  วดัพระแกว้  วดัพระธาตุ  

 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 
  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั MANGO HOUSE RESORT หรือเทียบเท่า (คืนที� 1) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 

 

 

 

 

วันที�สอง กาํแพงเพชร -  ตาก – ลาํปาง 
 



 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เขื�อนภูมิพล  (ระยะทาง 153 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) เป็นเขื�อนคอนกรีต

โคง้และเป็น เขื�อนอเนกประสงคแ์ห่งแรกของประเทศไทย เดิมชื�อเขื�อนยนัฮี ต่อมาเมื�อวนัที� �� กรกฎาคม 

���� พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน พระปรมาภิไธย ให้เป็นชื�อเขื�อนว่า เขื�อนภูมิพล 

ลกัษณะของเขื�อน เป็นเขื�อนคอนกรีตโคง้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  และ เอเชียอาคเนย ์และเป็น

อนัดับ � ของโลก สร้างปิดกั�นลาํนํ� าปิงที�บริเวณเขาแก้ว อาํเภอสามเงา จงัหวดัตาก อ่างเก็บนํ� าสามารถ

รองรับนํ� าไดสู้งสุด ��,��� ลา้นลูกบาศก์เมตร จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองลาํปาง (ระยะทาง 150 กม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่  ว ัดพระธาตุลําปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่ เมืองลําปางมาแต่โบราณ งดงามด้วย

สถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย วดันี� มีมาตั�งแต่สมยัพระนางจามเทวี ราวปลายพุทธศตวรรษที� �� นอกจาก

เป็นวดัไมที้�มีความสมบูรณ์ที�สุดแห่งหนึ�งของไทยซึ�งงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่แลว้ พระธาตุลาํปาง

หลวงยงัเป็นพระธาตุประจาํปีเกิดของคนปีฉลู ดว้ยเริ�มสร้างในปีฉลูและเสร็จสิ�นในปีฉลูเช่นเดียวกนั มี

องคพ์ระธาตุศกัดิ� สิทธิ� ประจาํวดัที�มีฐานเป็นบวัลูกแกว้ ส่วนองคเ์ป็นทรงกลมแบบลา้นนา ภายนอกบุดว้ย

ทองจงัโกยอดฉัตรทาํดว้ยทองคาํมีลายสลกัดุนเป็นลวดลายประจาํยามแบบต่าง ๆ ซึ� งลกัษณะเจดียแ์บบนี�

ไดส่้งอิทธิพลต่อพระธาตุหริภุญไชยและพระบรมธาตุจอมทอง จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ วิหารพระเจา้พนั

องค ์วดัปงสนุก (ระยะทาง 17 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) วดัที�มีสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาที�

งดงาม  ทั�งพระอุโบสถ และพระวิหาร โดยเฉพาะวิหารพระเจา้พนัองค ์ ซึ� งเป็นจุดเด่นของที�นี� เนื�องจาก



 

 

เคยได้รับรางวลัดีเด่นด้านการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมจากองค์กรยูเนสโก (UNESCO) ในปี ����          

ตวัวิหารสร้างดว้ยไม ้ มีลกัษณะเป็นมณฑปเปิดโล่ง หลงัคาวิหารซ้อนกนัสามชั�น แบบโถงทรงจตัุรมุข 

อนัเป็นเอกลกัษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย บริเวณด้านบนรอบตวัวิหารประดับด้วยพระพิมพ์องค์เล็ก

จาํนวน �,��� องค ์ ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปสี�องค ์ซึ� งหันหนา้ออกไปทั�งสี�ทิศ และตกแต่งอย่าง

ประณีตวิจิตรงดงามตามอย่างลวดลายศิลปกรรมไทยโบราณโดยรอบตวัวิหาร นาํท่านแวะถ่ายรูป สะพาน

รัษฎาภิเศก หรือ สะพานขาว เป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปสวยอีกแห่งของเมืองลําปาง ชาวเมืองเรียกว่า           

ขวัสี�โก๊ง (สะพานสี�โคง้) ขวัหลวง (สะพานใหญ่) ขวัขาว (สะพานขาว) แต่เดิมเป็นสะพานโครงสร้างไมที้�

เจา้นรนนัทไชยชวลิต เจา้ผูค้รองนครลาํปาง ไดจ้ดัสร้างขึ�นเพื�อเฉลิมพระเกียรติในวาระที�พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัฯ รัชกาลที� � ในโอกาสที�พระองคค์รองราชยค์รบ �� ปี ในปี พ.ศ. ���� 
 

 
 

ค ํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั TREE TARA ลาํปาง หรือเทียบเท่า (คืนที� 2) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 

วันที�สาม ลาํปาง – เชียงใหม่ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแจซ้้อน (ระยะทาง 75 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) เป็นอุทยานที�มี

สภาพป่าอนัอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งตน้นํ� าลาํธาร และมีเนื�อที�ทั�งหมดประมาณ ��� ตารางกิโลเมตร 

ไดรั้บการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ���� เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลาํปางและ

เชียงใหม่ นบัเป็นอุทยานแห่งชาติที�มีเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติที�สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ�งการมีนํ�าตกและ



 

 

บ่อนํ� าร้อนอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ� งถือเป็นความมหัศจรรยย์ากจะหาที�ใดเทียบ นําท่าน ชมบ่อนํ� าร้อน         

แจซ้้อน เป็นแหล่งนํ� าพุร้อนที�มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยามีกลิ�นกาํมะถนัอ่อน ๆ จาํนวน � บ่อ ภายใน

พื�นที�มีโขดหินนอ้ยใหญ่กระจดักระจายอยู่ทั�วไป ยามเช้าจะมองเห็นภาพไอนํ� าลอยกรุ่นขึ�นมาจากบ่อปก

คลุมโดยรอบดูสวยงามราวภาพวาด โดยนํ� าพุร้อนนั�นมีอุณหภูมิเฉลี�ย �� องศาเซลเซียส  นกัท่องเที�ยวนิยม

นาํไข่ไก่และไข่นกกระทามาแช่  ไดเ้วลานาํท่านชมนํ� าตกแจซ้้อน เป็นนํ� าตกที�กาํเนิดจากลาํนํ� าแม่มอญมี

นํ� าไหลตลอดทั�งปีและมีแอ่งนํ� ารองรับอยู่ตลอดสายไหลตกลงมาเป็นชั�น ๆ มี � ชั�น นํ� าตกแม่มอญเป็น

นํ� าตกที�มีนํ� าไหลแรงจากชะง่อนผาสูงลงสู่หุบเหวเบื�องล่าง นํ� าจะตกลงมาเป็นชั�น ๆ สวยงาม แต่ที�นี�ไม่

เหมาะสาํหรับเล่นนํ�า  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวกิ�วฝิ� น (ระยะทาง �� กม. ใชเ้วลาประมาณ �� นาที) ตั�งอยู่ใน "อุทยานแห่งชาติ

แจซ้้อน" เขตรอยต่อจงัหวดัลาํปางและจงัหวดัเชียงใหม่ "กิ�วฝิ� น"หรือ "ดอยลา้น" เป็นจุดชมวิวที�สูงจาก

ระดบันํ� าทะเล �,��� เมตร เป็นจุดชมวิวที�สูงที�สุดของ จ.ลาํปาง เมื�อฟ้าเปิดสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ได้

ถึง � จงัหวดั คือ ลาํปาง ลาํพูน เชียงใหม่ และ เชียงราย อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ ณ จุดชมวิว

แห่งนี�  จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ แม่กาํปอง ตั�งอยูใ่นกิ�งอาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที�

ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลาํธารใสเยน็ไหลพาดผ่าน ทุกท่านจะไดส้ัมผสัอากาศบริสุทธิ� ความ

เป็นธรรมชาติของป่าไม ้ลาํธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องชาวบา้นที�ยงัคงอยูร่่วมกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งลง

ตวั  ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ นํ� าตกแม่กาํปอง เป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคญัที�สุดในบริเวณบา้นแม่

กาํปอง นํ� าตกแม่กาํปองมี ทั�งหมด 7 ชั�น มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยระยะนั�นจะสามารถเดินขึ�น

ถึง "ดอยม่อนลา้น" ยอดเขาที�สูงจากระดบันํ� าทะเล 1,700 เมตร สามารถมองเห็นทิวทศัน์ไดท้ั�ง 3 จงัหวดั 



 

 

คือ เชียงใหม่ ลาํพูน และลาํปาง ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินสู่ จงัหวดัเชียงใหม่ (ระยะทาง 52 กม. ใชเ้วลา

ประมาณ 1.30 ชม.) 
 

ค ํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั HOTEL MAYU / THE CORE HOTEL / X2 VIBE หรือเทียบเท่า (คืนที� �) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 

วันที�สี� เชียงใหม่ - กรุงเทพ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม (ระยะทาง 37 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซึ� งเป็นที�ตั�ง

ของทุ่งดอกไม ้ร้านขายของที�ระลึก ผกัผลไมเ้มืองหนาวที�ชาวบา้นนาํมาขาย เมื�อใกลถึ้ง ม่อนแจ่มจะมีลาน

จอดรถขา้งล่างไม่อนุญาตให้นาํรถขึ�นไป จากนั�นเดินขึ�นไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจุดชมวิวดอยม่อน

แจ่ม ซึ� งมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ มีแปลงดอกไม้เล็กๆ กระท่อมชมวิวซึ� งเปลี�ยนเป็นลานชมวิว และ

ร้านอาหารเล็กๆของชาวบ้าน อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของดอยม่อนแจ่มได้ตามอัธยาศัย  

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ�  (ระยะทาง 10 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 20 นาที) ตั� งอยู่อ ําเภอแม่ริม เป็นอีกหนึ� งที� เที�ยวยอดฮิตสําหรับคนรักธรรมชาติ ภายในมี

นิทรรศการเกี�ยวกบัพรรณไมไ้ทย เรือนกระจกขนาดใหญ่ ซึ�งรวบรวมพรรณไมใ้นเขตป่าดงดิบ จากทั�วทุก

ภูมิภาคของทวีปเอเชียมาจดัแสดง เสมือนว่าไดเ้ขา้ไปอยู่ในป่าจริงๆ  นอกจากนี� ยงัมีเรือนพืชทะเลทราย 

พรรณไมน้ํ� า เฟิร์น กลว้ยไมไ้ทย เป็นตน้ อีกสิ�งที�ห้ามพลาดเมื�อไปเที�ยวสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง

เจา้สิริกิติ� คือ Canopy Walkway หรือทางเดินลอยฟ้า ซึ� งเป็นเส้นทางชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไมที้�ยาว

ที�สุดในประเทศไทย  

 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย นาํท่านสู่กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส (ระยะทาง 37 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตลาดที�ใหญ่

และเก่าแก่ที�สุดในเชียงใหม่มีอายุมากกว่า 100 ปี ตลาดแห่งนี� ถือเป็นศูนยร์วมของกิน ของฝากที�ดงัมากใน

หมู่นักท่องเที�ยว นักท่องเที�ยวจะตอ้งแวะมาที�ตลาดนี� เพื�อมาซื�อของฝากที�เป็นของพื�นเมืองที�มาราคาถูก

และสินคา้มากมาย อิสระใหท้่านเลือกซื�อของฝากตามอธัยาศยั 

17.00 น. นาํท่านสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื�อเชค็อิน 

19.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล ์เที�ยวบิน WE 117 (ใชเ้วลาบิน 1.10 ชั�วโมง)    

20.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิ� ภาพ (BON VOYAGE) 

 



 

 

4 วนั � คืน นครสวรรค์ – กาํแพงเพชร – ตาก – ลําปาง – เชียงใหม่ 
ราคาทัวร์ 13,900 บาท :   27-30 มี.ค. / 24-27 เม.ย. / 8-11 พ.ค. / 15-19 พ.ค./ 12-15 มิ.ย. /26-29 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (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� 20 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) หรือ

สายการบินภายในประเทศสายการบินอื�น กรณีตั�ว ณ วนัเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได ้โดยบริษทัจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ 

 บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื�อความคล่องตวั 8  ท่าน / คนั 

 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/ไกด ์

 

 



 

 

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 เช่นมดัจาํตั�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%  
 

หมายเหตุ : 

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

ล่วงหนา้  

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

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะ

คาํนึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 
 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ชาํระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้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 โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื�อขอ

คาํยืนยนัว่าทัวร์นั�นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยนัจาก



 

 

พนกังาน แลว้ทวัร์นั�นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศ

ได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและห้อง 

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

(TRIPLE ROOM) ขึ� นอยู่กับข้อกําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ� งมักมีความ

แตกต่างกนั ซึ�งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

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

เลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

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

ละเอียดอีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�

เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�อง

ได ้และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ� าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชั�นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ� าหนักเพิ�มเป็นสิทธิ�

ของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

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

ไม่เกิน 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�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะไม่รับผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั�น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  
4 วนั � คืน นครสวรรค์ – กาํแพงเพชร – ตาก – ลําปาง – เชียงใหม่ 

ราคาทัวร์ 13,900 บาท :    27-30 มี.ค. 24-27 เม.ย. 8-11 พ.ค. 

 15-19 พ.ค. 12-15 มิ.ย. 26-29 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (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 


