
 

 

 

CODE: ITH04 น นา่น...นอนนา นา่น ปวั สะปนั บอ่เกลอื 3วนั 2คนื  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น นา่น...นอนนา   
นา่น ปวั สะปนั บอ่เกลอื 3 วนั 2 คนื 

เมอืงเล็กๆ  สดุแสนโรแมนตกิ ไหวพ้ระขอพร ถา่ยรูปเช็คอนิสดุชคิ!!! 

ชมบอ่เกลอืสนิเธาว ์ แหง่เดยีวในประเทศไทย 

ราคาเร ิม่ตน้ 6,888 บาท เดนิทาง กรกฎาคม-ธนัวาคม 63 

พกัปวั 1คนื บอ่เกลอื 1คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA  (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)สูท่า่

อากาศยานนานาชาตนิา่น น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 7 KG  

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อายุ 2-6 ปี 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพ ิม่ 
ทีน่ ัง่ 

24-26 กรกฎาคม 63 7,888  

 

 
 

2,000 15 

31 กรกฎาคม-2 สงิหาคม63 6,888 2,000 15 

7-9 สงิหาคม 63 6,888 2,000 15 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ  AIR ASIA  (FD) 
ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น - วดัพระธาตเุขานอ้ย - วดัภมูนิทร ์- ถา่ยรปูซุม้ลลีาวด–ี ปวั – วดัภเูก็ต - 
รา้นกาแฟบา้นไทลือ้          อาหารเทีย่ง ,เย็น 

2  ปวั – บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า - จดุชมววิ1715 – หมูบ่า้นสะปนั – น า้ตกสะปนั - บอ่เกลอืสนิเธาว ์  
  อาหารเชา้,เทีย่ง ,เย็น 

3  บอ่เกลอื – เมอืงนา่น – วดัพระธาตแุชแ่หง้ – วดัม ิง่เมอืง – ทา่อากาศยานนา่น -  

ทา่อากาศยานดอนเมอืง   AIR ASIA  (FD)       อาหารเชา้,เทีย่ง                                                                                     



 

 

 

14-16 สงิหาคม 63 

 

 

 

 

6,888  
 
 

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,000 บาท) 

 

2,000 15 

21-23 สงิหาคม 63 6,888 2,000 15 

28-30 สงิหาคม 63 6,888 2,000 15 

4-6 กนัยายน 63 6,888 2,000 15 

10-12 กนัยายน 63 6,888 2,000 15 

11-13 กนัยายน 63 6,888 2,000 15 

18-20 กนัยายน 63 6,888 2,000 15 

24-26 กนัยายน 63 6,888 2,000 15 

25-27 กนัยายน 63 6,888 2,000 15 

2-4 ตลุาคม 63 8,888 2,000 15 

9-11 ตลุาคม 63 8,888 2,000 15 

16-18 ตลุาคม 63 7,888 2,000 15 

23-25 ตลุาคม 63 7,888 2,000 15 

30 ตลุาคม-1 พฤศจกิายน63 7,888 2,000 15 

6-8 พฤศจกิายน 63 7,888 2,000 15 

13-15 พฤศจกิายน 63 7,888 2,000 15 

20-22 พฤศจกิายน63 7,888 2,000 15 

27-29 พฤศจกิายน63 7,888 2,000 15 

4-6 ธนัวาคม 63 7,888 2,000 15 

11-13 ธนัวาคม 63 7,888 2,000 15 

18-20 ธนัวาคม 63 7,888 2,000 15 

25-27 ธนัวาคม 63 8,888 2,000 15 

 

ไฟลท์บนิ 
Departure   FD3552 DMK-NNT 11.40-12.55 

Return         FD3557 NNT-DMK 16.15-17.25 

หรอื 

Departure FD3554   DMK-NNT 07.40-08.55 

Return       FD3557   NNT-DMK 16.15-17.25 

(คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่ง ทีน่ั่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 
 

วนัแรก:    ทา่อากาศยานดอนเมอืง – นา่น – วดัพระธาตเุขานอ้ย – วดัภมูนิทร ์– ซุม้ตน้ลลีาวด ี– ปวั –  

                วดัภเูก็ต –  รา้นกาแฟบา้นไทลือ้    อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 

05.30 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ   

  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10 เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ

 สะดวก 

07.40 น. บนิลดัฟ้าสู ่จ.น่าน โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD 3554 

  (ไฟลบ์นิเดอืน ก.ค. เปลีย่นเป็นไฟลท์ FD3552 11.40-12.55 น. ) 

08.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนา่นรับสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรบัอยู่ดา้นนอก จากนัน้นําท่านขึน้

รถตูป้รับอากาศเดนิทางสูว่ดัพระธาตุเขานอ้ย สนันษิฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดยีวกับพระธาตุแชแ่หง้ 

ตัง้อยู่บนดอยเบานอ้ย สงูจากระดบัน้ําทะเล ประมาณ 240 ม. หนา้วัดมทีางขึน้เป็นบันไดนาค303 ขัน้จาก

วัดพระธาตุเขานอ้ย สามารถมองเห็นทวิทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันลานชมทิวทัศน์ 

ประดษิฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรศีรน่ีาน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสงู 

9 เมตร บนยอดพระเกศาทําจากทองคําหนัก 27 บาท สรา้งขึน้เนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่ฯ ทรงเจรญิ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมือ่วันที ่5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดั

ภูมนิทร ์สรา้งข ึน้เมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจา้เจตบุตรพรหมมนิทร ์เจา้ผูค้รอง เมืองน่านได ้

สรา้งขึน้หลังจากทีค่รองนครน่านได ้6 ปี มีปรากฏในคัมภรีเ์มือง เหนือว่าเดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ ซึง่



 

 

 

เป็นชือ่ของเจา้เจตบุตรพรหมมนิทร ์ผูส้รา้งวัด แตต่อนหลงัชือ่วัดไดเ้พี้ยนไปจากเดมิเป็น วัดภูมนิทร ์ชม 

ภาพจติรกรรมฝาผนัง ใชเ้วลาซ่อม นานถงึ 7 ปี จติรกรรมฝาผนังในวหิาร หลวงเขยีนขึน้ในชว่งนี้ภาพ

จติรกรรมหรอืในวัดภมูนิทรเ์ป็นชาดกในพุทธศาสนาแต่ถา้พจิารณารายละเอียดของวถิชีวีติของคนเมือง

ในสมัยนัน้ มีภาพทีน่่าสนใจอยู่หลายภาพ ภาพเด่น คอื ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ซึง่เป็นคําเรียกผูช้ายผูห้ญงิ

ชาวไทลือ้ในสมัยโบราณกระซบิสนทนากัน ผูช้ายสกัหมกึ ผูห้ญงิแต่งกายไทลือ้อย่างเต็มยศ ภาพวาด

ของหนุ่มสาวคูน่ี้มคีวามประณีตมาก ภาพนี้ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นภาพทีง่ามเป็นเยีย่มของวัดภมูนิทร ์ 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น นําทา่นถา่ยรูป ซุม้ตน้ลลีาวด ีหรอื ตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนา้

พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตน่ิาน ทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผ่ขยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่

สวยงาม อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศยั 

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร มือ้ที1่ 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่อ.ปวั (1ชัว่โมง30นาท)ี นําท่านชม วดัภูเก็ต  ตัง้ชือ่ตามหมู่บา้นท่ชือ่ว่า หมูบา้นเก็ต 

  แตด่ว้ยวัดตัง้อยู่บนเนนิเขา ซึง่ทางเหนือ เรยีกว่า “ดอย” หรอื “ภ”ู จงึตัง้ชือ่ว่า วัดภเูก็ต หมายถงึ วัด บา้น

  เก็ตทีอ่ยู่บนภ ูหรอื ดอย วัดภเูก็ต ถอืว่าเป็นวัดทีม่ภีมูทิศันแ์ละววิทีส่วยงาม โดยจุดเดน่ของวัด คือ มี

  ระเบยีงชมววิดา้นหลงัวัด ตดิกบัทุง่นาทีก่วา้งไกลพรอ้มดว้ยฉากหลงัเป็นภเูขาวนอุทยานดอยภคูา ในยาม

  เชา้และ เย็นจะเป็นจุดชมพระอาทติยข์ ึน้-ลง ทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นําทา่นชม รา้นกาแฟบา้นไทลือ้  เป็นอีกหนึง่รา้น เก๋ ไก๋  ตดิรมินาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไท

  ลือ้ดัง้เดมิ  เมือ่ไดเ้ห็นตอ้งรอ้งวา้วน่าซือ้เครือ่งดืม่ซกัแกว้ ไปน่ังเล่น นอนเล่น รับลมเย็นมองดูววินาขา้ว

  และขนุเขาทีอ่ยู่เบือ้งหนา้พรอ้มถา่ยภาพเชค็อนิเกเ๋ก ๋ยังกระทอ่มปลายนาในแบบฉบับทีไ่ม่เหมอืนใคร  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร มือ้ที2่ 

  พกัที:่โฮมสเตยต์านงค ์หรอืเทยีบเทา่ 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง: ปวั – บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า - จดุชมววิ1715 – หมูบ่า้นสะปนั – น า้ตกสะปนั –  

                      บอ่เกลอืสนิเธาว ์     อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั มือ้ที3่ 

 นําทา่นเดนิทาง สู ่อ.บอ่เกลอื ดว้ยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลอื เหนือเทอืกดอยขนุเขาที ่สลบัซบัซอ้น

ทางฝ่ังทศิตะวันออกของทางภาคเหนือ หรอื ทีเ่รยีกว่า เทอืกเขาหลวงพระบาง (ใช ้ร ะ ย ะ เ ว ล า ใน ก า ร

เดนิทาง1ชัว่โมง) แวะถา่ยรูปที ่จดุชมววิ 1715 อุทยานแห่งชาตดิอยภคูา เป็นจุดชมววิพระอาทติยข์ ึน้-

ตก และชมทะเลหมอก ทีส่วยอกีแห่งหนึง่ของน่าน จากนัน้เดนิทาง ต่อสู่ หมู่บ้านสะปัน หมู่บา้นเล็กๆ

กลางหุบเขามีเพียงถนนเสน้เล็กๆตขีนานเทยีบกับลําธารน้ําไหล ที่ฉากหลังเป็นภูเขาลูกใหญ่และมีไอ

หมอกปกคลุม มุมเด็ดของหมู่บา้นก็คอืสะพานมกีนัอยู่สองจุด คอื สะพานปูนกลางหมู่บา้น  และ สะพาน

แขวนทา้ยหมู่บา้น ทีร่อบๆ เป็นทุง่นาสเีขยีวรับรองว่าถา่ยมุมไหนก็สวย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร มือ้ที4่ 

เดนิทางสู ่น า้ตกสะปนั เป็นน้ําตกขนาดกลาง มี 3 ชัน้ใหญ่ ความสงูของน้ําตกชัน้ที ่1, 2, และ 3 สงู

ประมาณ 3, 5, 6, เมตร ตามลําดับ มีน้ําไหลตกตลอดทัง้ปี เป็นน้ําตกทีม่ีความสวยงามตามธรรมชาต ิ

สภาพป่าไมบ้รเิวณน้ําตกมีความร่มรื่นร่มเย็น สมบูรณ์สวยงามมาก อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

จากนัน้นําทา่นชม บอ่เกลอืสนิเธาว ์แหลง่ชมุชนทีม่กีารทําบ่อเกลอืมาหลายชัว่อายุคน โดยชาวบา้นจะ

ตกัน้ําเกลอืจากบ่อใตด้นิแลว้ใหไ้หลมาตามรางทอ่ไมไ้ผ่ เพื่อที่จะนําน้ําเกลือมาตม้ใหเ้หลือแต่เม็ด

เกลอืเรยีกว่า "เกลอืภเูขา" ซึง่ชาวบา้นจะนํามาบรโิภค และกรอกใสถ่งุเล็ก ๆ แบ่งขายใหก้บันักทอ่งเทีย่ว 

ซึง่ก็จะมกีารเพิม่ไอโอดนีใหด้ว้ย สามารถนํามาขดัผวิและ ทําอาหารไดอ้ย่างปลอดภยั  

 

  

 

 

 

 
 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร มือ้ที5่ 

  พกัที:่ อุน่ไอมาง โฮมสเตย ์หรอืเทยีบเทา่ 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม: บอ่เกลอื - อ.เมอืงนา่น – วดัพระธาตแุชแ่หง้ – วดัม ิง่เมอืง – ทา่อากาศยา่นนา่น - กรงุเทพฯ           

     อาหาร เชา้, เทีย่ง 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั มือ้ที6่ 

นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่อ.เมอืงนา่น (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง2ชัว่โมง) ถงึอ.เมืองน่าน นําท่านกราบ

สกัการะ วดัพระธาตุแช่แหง้ พระธาตุประจําปีเถาะ(กระต่าย) ทางขึน้สู ่องคพ์ระธาตุเป็นตัวพญานาค 

หนา้บันไดเหนือประตทูางเขา้พระวหิารเป็นปูนปั้นลายนาคเกีย้ว ถอืเป็นเอกลกัษณ์ศลิปกรรมน่าน 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร มือ้ที7่ 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่ วดัม ิง่เมอืง มีสถาปัตยกรรมลา้นนาที่

เด่นชัด และสวยงามเป็นอย่างมาก ซึง่แต่เดมิทีนั้นวัดมิ่ง

เมืองเป็นวัดรา้ง แต่มีเสาหลักเมืองขนาดใหญ่ ต่อมาจงึมี

การสถาปนาวัดขึน้มาใหม่ และไดม้ีการสรา้งพระอุโบสถ

หลังใหม่มีความเป็นลา้นนาแบบร่วมสมัยอย่างทีเ่ห็นกันใน

 ปัจจุบันนี้ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยาน

น่านเพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 

 

 



 

 

 

 

 

 

16.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD3557 

17.25น.     เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 
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มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
 ตรวจวัดอุณหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

 บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

สาํเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 คา่อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุสาํหรบันักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิททําไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่บรกิารเตยีงเสรมิ 700 บาท /ตอ่คนื 

 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนื่อยจากรายการทีร่ะบุ 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารสาํหรับมุสลมิ 

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
 

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจําทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันข ึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 



 

 

 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ตํา่ 6 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามันที่
ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ําหนดไว  ้

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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