
  

CODE: ITH12 กึ�ดเตงิหา...นา่นนะเออ  นา่น  4วนั 2คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัปวั 1คนื เมอืงนา่น 1คนื  
เยอืนดนิแดนแหง่ขนุเขาแสนโรแมนตกิ  สมัผัสวถิชีวีติสโลวไ์ลฟ์คนน่าน  สกัการะพระธาตุ

ศกัดิ�สทิธิ�น่าน-แพร ่ เชค็อนิจดุชมววิ คา่เฟ่สดุชคิ  สดูอากาศบรสิทุธิ�  ววิทวิทศันส์วยงามสะดดุตา 
ราคาเดยีว 3,999 บาท  

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 2ช ั�น จดัผงัที�น ั�งแบบ New Normal 
 

วนัที� รายละเอยีดท ่องเที�ยว 

1 พรอ้มกนัที�จดุนดัพบปั�มCaltexงามวงศว์าน เวลา 20.00น. – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น เวลา 
22.00 น.  

2  วดัพระธาตแุชแ่หง้ – สดุกองด ีคาเฟ่ – วดัพระธาตเุขานอ้ย – อโุมงคล์ลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์-  
ศาลหลกัเมอืง – วดัม ิ�งเมอืง – ถนนคนเดนินา่น  อาหารเชา้ / เที�ยง /- 

3 บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปนั – จดุชมววิภคูา1715 - 
ถนนลอยฟ้า1256 – อาํเภอปวั – รา้นกาแฟบา้นไทลื�อ – วดัภเูก็ต  อาหารเชา้ / เที�ยง/เย็น 

4 นา่น – แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ – บา้นเทยีนหอม อตุรดติถ ์- กรงุเทพฯ 
อาหารเชา้ / เที�ยง/- 

 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 
ปี 

พกัเดี�ยว/เดนิทางคน
เดยีว เพิ�ม ที�น ั�ง 



  

ไมเ่สรมิเตยีง 
3-6 กรกฎาคม 63 
(วนัหยดุเขา้พรรษา) 3,999 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 30 

25-28 กรกฎาคม 63 
(วนัหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา) 3,999 1,500 30 

14-17 สงิหาคม 63 3,999 1,500 30 

21-24 สงิหาคม 63 3,999 1,500 30 

18-21 กนัยายน 63 3,999 1,500 30 

25-28 กนัยายน 63 3,999 1,500 30 

2-5 ตลุาคม 63 3,999 1,500 30 

22-25 ตลุาคม 63 
(วนัหยดุ ปิยะมหาราช ลางานวนัเดยีว) 

3,999 1,500 30 

20-24 พฤศจกิายน 63 4,999 1,500 30 

4-7 ธนัวาคม 63 
(วนัหยดุ คลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 

4,999 1,500 30 

10-13 ธนัวาคม 63 
(วนัหยดุ รัฐธรรมนูญ) 

4,999 1,500 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

เที�ยวเหนอือุน่ใจ   “เที�ยวไทย หวัใจใหม”่ 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชื�อโควดิ-19 ของเรา 



  

❖ ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉดีพน่ฆา่เชื�อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โตะ๊อาหาร มกีารจัดที�นั�งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัแรก          จดุนดัหมาย ปั�ม  Caltex งามวงศว์าน  
 
 
20.00 น. พรอ้มกนัที�จดุนัดหมาย ปั�ม Caltex งามวงศว์าน เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ    

ใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชื�อในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิ   
ผา้และเจลแอลกอฮอล ์

22.00 น. ออกเดนิทางสู่ จังหวดัน่าน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชั�วโมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถตาม     
อธัยาศยั 

 
วนัที�สอง       นา่น - วดัพระธาตแุชแ่หง้ - สดุกองด ีคาเฟ่ - วดัพระธาตเุขานอ้ย – อโุมงคล์ลีาวด ี-  
                   วดัภมูนิทร ์– ศาลหลกัเมอืง – วดัม ิ�งเมอืง - ถนนคนเดนินา่น     เชา้/เที�ยง /- 
 
เชา้ เดนิทางถงึ  จงัหวดันา่น  แวะจดุพกัรถเพื�อใหท้า่นไดท้าํธรุะสว่นตวั 

 อาหารเชา้  (มื�อที� 1)  บรกิารขา้วเหนยีวหมทูอด บนรถบสั 
นําทา่นเดนิทางสู่ พระธาตแุชแ่หง้ เป็นพระธาตปุระจําคนเกดิปีเถาะ (ปีกระตา่ย) เป็นพระธาตคุูบ่า้นคู่    
เมอืงน่าน เป็นสถานที�บรรจพุระบรมสารรกิธาตทุี�ไดม้าจากสมยัสโุขทยั องคพ์ระธาตบุดุว้ยทองเหลอืง  
หมดทั �งองค์ เป็นศลิปะการกอ่สรา้งที�มคีวามวจิติรงดงามมาก มคีวามเชื�อกนัวา่ผูท้ี�ไดม้าสกัการะองคพ์ระ  
ธาตแุชแ่หง้ จะทําใหช้วีติอยูด่ี มสีขุ ปราศจากโรคภยัตา่งๆ การงานเจรญิกา้วหนา้ อนุโมทนา จากนั�นนํา      
ทา่นเดนิทางสู่ สดุกองดคีาเฟ่ เป็นคาเฟ่รมินํ�าน่าน อยูใ่นตวัเมอืงน่านสามารถ จบิชา กาแฟ เตมิความ      
หวานได ้ นอกจากนี�ยงัมเีมนูอาหารกม็ใีหเ้ลอืกสรรมากมาย พรอ้มธรรมชาตริอบดา้น ที�สวยงาม อสิระให ้    
ทา่นเลอืกซื�อเครื�องดื�มหรอืถา่ยรปูเชค็อนิสวยๆตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่วดัพระธาตเุขา 
นอ้ย แลนดม์ารค์สําคญัอกีหนึ�งแหง่ของจังหวดัน่าน ตั �งอยูบ่นยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพทุธมหาอตุม  
มงคลนันทบรุศีรเีมอืงน่าน พระพทุธรปูปางลลีาองคใ์หญต่ั �งสงา่งามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยสดงดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง  อาหารกลางวนั  (มื�อที� 2)  ณ สวนอาหารเรอืนแกว้ 
 



  

บา่ย นําทา่นเดนิทาง อโุมงคล์ลีาวดี ซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลั�นทมอยูบ่รเิวณดา้นหนา้พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตน่ิาน  
ที�ข ึ�นเป็นแถวเรยีงรายแผข่ยายกิ�งกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอโุมงคต์น้ไมย้ิ�งใหญอ่ลงัการ ถอืเป็นแลนด์  
มารก์สําคญั ใหท้า่นเกบ็ภาพ ถา่ยรปูสวยๆเชค็อนิกนั สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิทวิทศันต์ลอดสองฝั�ง    
ขา้งทาง จากนั�นเดนิทางสู่ วดัภมูนิทร์ เดมิชื�อ วดัพรหมมนิทร์ เป็นวดัหลวงเกา่แก่ มอีายกุวา่ 400 ปี         
ความสวยที�แปลกกวา่วดัอื�นของวดัภมูนิทร์ คอื เป็นพระอโุบสถและพระวหิารสรา้งเป็นอาคารหลงั  
เดยีวกนั เป็นทรงจัตรุมขุ สถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่ดว้ยเอกลกัษณเ์ฉพาะ ที�รวมเอาโบสถ์ วหิาร และ     
เจดยี์ ไวใ้นอาคารเดยีวกนั ในสว่นจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรอืที�เรยีกกนัวา่ ฮปูแตม้ ซึ�งเขยีนขึ�นใน    
ชว่งที�วดัภมูนิทรไ์ดรั้บการบรูณะครั�งใหญ่ สมยัเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมื�อ พ.ศ.2410 (ปลายสมยัรัชกาลที�     
4) และใชเ้วลาซอ่มนานถงึ 7 ปี ภาพปู่ มา่นยา่มา่น ที�ไดรั้บฉายาวา่ ภาพกระซบิรักบรรลอืโลก อาจารยส์ม       
เจตน์ วมิลเกษม ปราชญเ์มอืงน่าน ไดแ้ตง่คํากลอนอนัสดุแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนอืเพื�อบรรยาย   
ถอ้ยคํากระซบิของปู่ มา่นยา่มา่น อสิระใหท้า่นชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น เลา่เรื�องชาดก ตํานาน   
พื�นบา้น และความเป็นอยูข่องชาวน่านในอดตี เสมอืนเป็นการบนัทกึเรื�องราวของจังหวดัน่าน ผา่นงาน   
จติรกรรม ลงบนผนังสฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆวดัภมูนิทร์ มขีองที�ระลกึ ขนมไทย สนิคา้พื�นบา้นจําหน่าย     
มากมาย จากนั�นนําทา่นไปสกัการะเสรมิความเป็นสริมิงคลที� เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัมิ�งเมอืง จดุเดน่     
สําคญัของวดัแหง่นี� คอืลายปนูปั�นที�ผนังดา้นนอกอโุบสถ ออกแบบโดยชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต    
งดงามมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น นําทกุทา่นเช็คอนิเขา้ที�พกั สมควรแกเ่วลานําทกุทา่นเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สมัผัสวฒันธรรมพื�นเมอืง    

ถนนคนเดนินา่นเมอืงเกา่ หนา้วดัภมูนิทร์ ตลาดกลางคนืที�นี� เปิดแค่ 2วนั ศกุร-์เสาร์ มขีองกนิของ      
อรอ่ยพื�นเมอืงจํานวนมาก ขอแนะนํา คอื ขา้วซอยไก่ และ ขนมจนีนํ�าเงี�ยวจา้ ตน้ตําหรับจากที�นี� เพื�อ       
ความสะดวกในการเลอืกทาน สําหรับมื�อนี� อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
ที�พกั :  โรงแรมนํ �าทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัสาม          บอ่เกลอื  – ถนนลอยฟ้า1081  – บอ่เกลอืสนิเธาว ์ – จดุชมววิบา้นสะปนั  –  
                   จดุชมววิภคูา1715 - ถนนลอยฟ้า1256  – อาํเภอปวั  – รา้นกาแฟบา้นไทลื�อ  – วดัภเูก็ต 
                    เชา้/เที�ยง /เย็น 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มื�อที� 3) 

นําทา่นเดนิทางสู่ อาํเภอบอ่เกลอื อยูห่า่งจากตวัเมอืงน่านประมาณ 80 กโิลเมตร แตเ่นื�องจากเสน้ทาง     
เป็นหบุเขาสลบัทบัซอ้นกนัหลายลกู อาจใชเ้วลาในการเดนิทางนานถงึ 2ชั�วโมง ระหวา่งทางจะไดพ้บกบั    
ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 เสน้ทางจากเมอืงน่าน มุง่หนา้สูอํ่าเภอบอ่เกลอื ระหวา่งการ     
เดนิทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความรูส้กึ เหมอืนกําลงันั�งรถอยูบ่นถนนลอยฟ้า ที�ถกูลอ้มลอบดว้ยภเูขา    
ทา่มกลางป่าใหญ่ และไอหมอก นําทา่นไปชม บอ่เกลอื สนิเธาว ์ ภเูขาโบราณ ซึ�งเป็นอกีหนึ�งไฮไลท์      
ของอําเภอบอ่เกลอื ถกูขนานนามวา่เป็นนาเกลอืกลางหบุเขา ทา่นจะไดเ้ห็นกระบวนการทําเกลอืของ  



  

ของคนพื�นเมอืง สําหรับนักสะสม ที�นี�กม็ผีลติภณัฑพ์ื�นเมอืงใหเ้ลอืกซื�อมากมาย จากนั�นไปถา่ยรปูชคิๆ    
เชค็อนิที� จดุชมววิบา้นสะปนั อยูห่า่งจากบอ่เกลอืภเูขาประมาณ 9 กโิลเมตร ชมุชนเล็กๆ ทา่มกลาง      
ธรรมชาติ ผนืป่า และขนุเขา มลํีาธารไหลผา่นตลอดสาย ซึ�งจดุชมววิจะอยูบ่รเิวณหนา้วดับา้นสะปัน เมื�อ     
มองจากมมุสงู จะเห็นเป็นววิหมูบ่า้น ถกูโอบลอ้มดว้ยทุง่นา กลางหบุเขา ทศันยีภาพสมบรูณส์วยงามมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั  (มื�อที� 4)  ณ รา้นอาหารปองซา 
บา่ย นําทา่นผา่นชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึ�งเสน้ทางที�งดงาม เป็นเสน้ทางจาก    

อําเภอบอ่เกลอื สูอํ่าเภอปัว ภาพฝันในมา่นหมอก ระหวา่งทางแวะชมววิสวยๆ ณ จดุชมววิ 1715 หนึ�ง       
ในจดุชมววิที�ไมค่วรพลาดเมื�อเดนิทางผา่นถนนสายนี� ย ิ�งถา้ไปชว่งฤดฝูน หรอืปลายฝนตน้หนาวจะได ้  
เห็นหมอกหนาสวยสดุตา มุง่หนา้สู่ อาํเภอปวั เมอืงแหง่ทุง่นากลางหบุเขา แลนดม์ารค์ที�ตอ้งมา นํา     
ทา่นไปเสรมิสริมิงคลที� วดัภเูก็ต วดัตั �งอยูใ่นหมูบ่า้นเกต็ และอยูบ่นบนเนนิเขา ซึ�งชาวเหนอืจะเรยีกเขา    
วา่ “ดอย หรอื ภ”ู สง่ผลใหว้ดัแหง่นี�มชี ื�อวา่ภเูกต็ โดยตั �งชื�อตามภมูทิี�ตั �งอยู่ ไฮไลทข์องวดันี�อยูท่ี�ลาน      
ของโบสถ์ เมื�อมองออกไป จะเห็นเป็นววิทุง่นาเขยีวขจี โอบลอ้มโดยทวิเขานอ้ยใหญ่ หลงัจากนําทกุ    
ทา่นมาเตมิคาเฟอนิ ถา่ยรปูเชค็อนิที� รา้นกาแฟบา้นไทลื�อ ไฮไลทท์ี�พลาดไมไ่ดเ้มื�อมาถงึอําเภอปัว ดื�ม    
กาแฟ แลบรรยากาศนาขา้ว ผสมผสานกบัวฒันธรรมไทลื�อดั �งเดมิ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  (มื�อที� 5)  

หลงัทานอาหารเย็นนําทา่นเขา้สูท่ ี�พกัแรม 
ที�พกั : อปูแกว้ รสีอรท์ ปวั หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัสี�          นา่น  – แพร ่ – วดัพระธาตชุอ่แฮ – บา้นเทยีนหอม อตุรดติถ ์- กรงุเทพฯ 
                เชา้/เที�ยง /- 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มื�อที� 6) 

นําออกเดนิทางจากอําเภอปัว มุง่หนา้สูจ่งัหวดัแพร่ กอ่นกลบันําทกุทา่นแวะสกัการะ ไหวพ้ระ ขอพร ที�      
วดัพระธาตชุอ่แฮ พระธาตปุระจําปีขาล (ปีเสอื) อกีหนึ�งสถานที�ศกัดิ�สทิธิ� ซ ึ�งเป็นวดัเกา่แก่ คูบ่า้น คู่      
เมอืง ของชาวแพร่ เดนิขึ�นบนัไดไป จะไดพ้บกบัความงดงามขององคพ์ระธาตุ สงูถงึ 33 เมตร ตั �งประทบั       
ตระการตาอยูก่ลางฐานบวัควํ�า วดัพระธาตแุหง่นี�มสีนิคา้พื�นเมอืงจําหน่ายมากมาย สําหรับทา่นใดที�  
ตอ้งการผา้มดัยอ้ม ทอสวยๆสกัผนื พี�สามารถหาซื�อไดจ้ากที�นี� ราคาชาวบา้น คณุภาพสง่ออก  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลบั ระหวา่งทาง ผา่นจงัหวดัอตุรดติถ์ นําทา่นแวะ บา้นเทยีนหอม     
พรอ้มรับประทานอาหารกลางวนัที�นี� ที�นี�แนะนําใหท้า่นลองชมิขนมเคก้รสสม้ รสอรอ่ย สามารถซื�อกลบั   
ไปเป็นของฝากได ้นอกจากขนมทานเลน่ ยงัมสีนิคา้เครื�องหนังใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อตามอธัยาศยั  

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั  (มื�อที� 7)  

จากนั�นเดนิทางตอ่มุง่หนา้สูก่รงุเทพมหานคร ระยะทาง 500 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6ชั�วโมง) เวลา      
โดยประมาณ 22.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพมหานครโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

  
*********************** 

ผงัที�น ั�งแบบ New Normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชื�อโควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉดีพน่ฆา่เชื�อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โตะ๊อาหาร มกีารจัดที�นั�งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
เง ื�อนไขการจอง 

 
เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง 

สําเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนี� รวม 

● คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชั �น 
● คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่นํ�ามนั 



  

● คา่ที�พัก 2คนื ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
● คา่อาหารตามที�ระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
● คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการที�ระบสํุาหรับนักทอ่งเที�ยวไทย 
● ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 
● เจา้หนา้ที�บรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
● คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื�อนไขของบรษัิทฯประกนัภยัที�    

บรษัิททําไว ้ (ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั �งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษัิท   
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

อตัรานี� ไมร่วม 
● คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
● คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารที�นอกเหนื�อยจากรายการที�ระบ ุ
● คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
● คา่อาหารสําหรับทา่นที�ทานเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ 
● คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เง ื�อนไขการจอง 
มดัจําทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั(การไมช่าํระเงนิคา่
มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)  

เง ื�อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั �งแต ่30 วนัขึ�นไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ 
● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอเกบ็ 50% จากยอดที�ลกูคา้ชาํระแลว้ และเกบ็คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ(ถา้ม)ี 
● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิ�ยดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่มดัจํารถ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอื�นๆ 

หมายเหต ุ
● การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่น 
● บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
● บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ี�เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการ   

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสั�งของเจา้หนา้ที�รัฐ และอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนอื 
● การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย      

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
● มคัคเุทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร     

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นั�น 
● ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํ�ามนัที� 

ไมค่งที� การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิ�มเตมิจากราคาที�กําหนดไว ้
● เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ   

สทิธิ� ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 
 


