
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 ตุลาคม 14-17 / 21-24 / 28 ต.ค. – 01 พ.ย.   
 พฤศจิกายน  04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28  
 ธนัวาคม 02-05 / 06-09 / 09-12 / 16-19 / 23-26  

วนัแรก(1)  กรุงเทพฯ – น่าน – วดัภูมินทร์ – วดัมิ่งเมือง – พระธาตุแช่แห้ง– ปัว    
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน

ไทย แอร์เอเชีย พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD3554 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง 
08.50 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัน่าน จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ น าท่านสู่ ‘วดัภูมินทร์’ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ท่ีมีอายุ

มากกว่า 400 ปี เดิมมีช่ือว่า วดัพรหมมิ
นทร์ ความงดงามและไม่เหมือนใครของ
วดัน้ีคือ เป็นวดัเพียงหน่ึงเดียวในประเทศ
ไทยท่ีสร้างทรงจตุรมุข ดูแล้วคล้ายตั้งอยู่
บนหลงัพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตวั อาคาร
เป็นทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์
หันออกด้านประตูทั้ง 4 ทิศ จิตรกรรมฝา
ผนงัปู่ม่านยา่ม่าน หรือ ภาพกระซิบรัก อนั
เล่ืองลือ "ปู่ม่านยา่ม่าน" เป็นค าเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทล้ือในสมยัโบราณ  จากนั้นชม ‘วดัม่ิงเมือง’ ท่ีมีลายปูนป้ัน
บนผนงัดา้นนอกของพระอุโบสถ มีความ
สวยงามวจิิตรบรรจง สักการะเสาพระหลกั
เมืองน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้น
น าท่านไปสักการะ ‘พระธาตุแช่แหง้’ พระ
ธ า ตุ ป ร ะ จ า ปี เถ าะ  ท่ี เป็ น พ ร ะ ธ า ตุ
คู่บา้นคู่เมืองน่าน 

เท่ียง บริการอาหารกลางว ัน  ณ  ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ท่ีพกัมาตรฐานระดบั 4 ดาว 3 คืน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปัว (56 กม.) ชมความอศัจรรยข์อง “ตน้ด๊ิกเดียม ณ วดัปรางค”์ ชมตน้ไมท่ี้มีอารมณ์ขนัอยูคู่วดั
ปรางคแ์ห่งอ าเภอปัวมานานนบัร้อยปีดว้ยไมต้น้น้ีมี ความแปลกพิสดาร ตั้งแต่อากปกริยาของมนัท่ีหนัหนา้เขา้วดั 
แต่หนัหลงัให้แดด และท่ีน่าอศัจรรยย์งิกวา่นัน่คือเพียงแค่ลูบเบา ๆ บริเวณ ล าตน้ ทั้งก่ิ งกานใบของมนัจะสั้นไหว  
คลา้ยบอกวามนัก าลงัรู้สึกจกัจ๋ี จากนั้นชม ชุมชนไทล้ือ อ.ปัว ชุมชนชาวไทล้ือซ่ึงอพยพมาจาสิบสองปันนา มีฝีมือ
ในการทอผา้พื้นเมืองท่ีงดงาม เรียกวา่ “ผา้ลายน ้าไหล” ซ่ึงเป็นแหล่งใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัน่าน นบัเป็นหตัถกรรมท่ี 

ตกทอดมาหลายยุคหลายสมยั อิสระให้ท่าน เลือกซ้ือผา้ทอพื้นเมืองเป็นของฝาก ไปจิบกาแฟชมวิว ณ ร้านกาแฟ
บา้นไทล้ือ ร้านกาแฟเก๋ไก๋ติดริมนาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทล้ือดั้  งเดิม ชมวิวนา ขา้วและขุนเขาท่ีอยู่
เบ้ืองหน้า พร้อมถ่ายภาพเช็คอินกบักระท่อมปลายนาในแบบฉบับท่ีไม่เหมือนใครและท่านใดสนใจผา้ทอ 
สามารถ เลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกผา้ทอไทล้ือผา้ทอน ้ าไหลลายโบราณช่ือดงัแห่งปัวไดท่ี้ร้านล าดวนผา้ทออ าเภอปัว
ถือวาเป็นอ าเภอท่ีมีชาวไทล้ืออยูม่ากท่ีสุด ชาวไทล้ือมีประเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
เร่ืองการแต่งกายแบบพื้นบา้น   

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรม ปัวเดอววิ บูตคิ รีสอร์ท หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
 
วนัที่สอง(2)   ปัว – วดัพระธาตุเบ็งสกดั – วดัภูเกต็ – ถนนลอยฟ้า 1081 – อทุยานแห่งชาตดิอยภูค 
                      จุดชมววิ 1715 – หมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือ 
เชา้ บริการอาหารม้ือ เช้ า  ณ  ร้านอาหาร

ทอ้งถ่ิน 
 หลังอาหารน าท่านไปชมโบราณสถาน 

‘วดัพระธาตุ เบ็งสกดั’ สักการะองค์พระ
เจดียท่ี์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปัวเคารพและศรัทธา
อยา่งมากตั้งอยูขา้งๆ วิหารทรงตะคแบบ
ศิลปะพื้นบ้านไทล้ือ จากนั้ นน าท่ าน
ท่องเท่ียว วดัภูเก็ต ว ัดในจังหวดัน่าน 
ท่ีตั้งช่ือตามหมู่บา้นท่ีช่ือว่า หมู่บา้นเก็ต 



แต่ดว้ยวดัตั้งอยูบนเนินเขา ซ่ึงทางเหนือเรียกวา่ "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งช่ือวา่ "วดัภูเก็ต" เป็นวดัท่ีมีภูมิทศัน์และวิว
ท่ีสวยงาม โดยจุดเด่นของวดั คือ มีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวดั ติดกบัทุ่งนาท่ีกวา้งไกลพร้อมดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขา
วนอุทยานดอยภูคา จากนั้นเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ ผ่ายเส้นทาง ‘ถนนลอยฟ้า 1081’ เป็นอีกเส้นทางสู่บ่อเกลือ ท่ี
ลดัลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางน้ี ท าให้เม่ือขบัรถมาถึงบริเวณจุดดงักล่าว จะมองเห็นถนนท่ีโคง้ คลา้ยกบั
เลข 3 โดดเด่นข้ึนมาสวยงาม โดยบริเวณ 2 ขา้งทางเตม็ไปดว้ยป่าไมเ้ขียวขจี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย เดินเล่นชม “อุทยานแห่งชาติดอยภูคา” ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่สุดของจงัหวดัน่าน มีสภาพพื้นท่ีเป็น

เทือกเขาสูงสลบัซบัซ้อน ซ่ึงมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มีเมฆปก
คลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทศัน์ท่ีบริเวณ ‘จุดชมวิว 1715’ ตั้งอยูบ่นดอยภูคา ไฮไลน์ของจุดชมชม
ทศันียภาพของแม่น ้ าน่านและภูเขาท่ีซ้อนกนัเป็นชั้นๆ จากความสูงจากถึง 1715 เมตร จุดเด่นของอุยานแห่งชาติ
ดอยภูคา คือ การไดม้าชมตน้ชมพูภูคาพนัธ์ุไมท่ี้ไดช่ื้อ วา่หายากท่ีสุดในโลกชนิดหน่ึง เคยพบในมณฑลยนูนาน
ของจีน ก่อนจะสูญพนัธ์ุไป และมีการคน้พบอีกคร้ังใน ประเทศไทยท่ีดอยภูคา จงัหวดัน่าน พนัธ์ุไมช้นิดน้ีจึง 
หลงเหลืออยูใ่นโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นท่ีประเทศไทย ในรอบหน่ึงปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย 
สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ จากนั้นชม ‘หมู่บ้านสะปัน’ (4.3 กม.) ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ีตั้ งอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีล าธารไหลผา่น และในช่วงหน้าฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของนา
ขา้วเขียวขจี เดินเล่นเก็บบรรยากาศของหมู่บา้นท่ีมีวิถีชีวิตของชาวบา้นทอ้งถ่ินอาศยัอยู่รวมกนัรีสอร์ทท่ีพกัได้
อยา่งลงตวั โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงของคนในชุมชนเลย ชาวบา้นยงัคงท านาขา้ง ไร่ สวน  เก็บภาพบรรยากาศ
ของหมู่บา้นจากบนสะพานปูนขา้มแมน้ ้าวา้   

 ค  ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : บ่อเกลือววิ รีสอร์ท  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 



วนัที่สาม(3)  บ่อเกลือโบราณ – หอศิลป์ริมน่าน – วดัพระธาตุเขาน้อย 
                        ถนนคนเดนิกาดข่วงเมืองน่าน  (เปิดศุกร์-เสาร์-อาทติย์) 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลังอาหารเดินทางเดินทางสู่ ‘บ่อเกลือโบราณ’ (บ่อเกลือสินเธาว์) ท่ีมีช่ือเสียงในด้านการท าเกลือบนภูเขา 

ชาวบ้านท่ีน่ีจะผลิตเกลือสินเธาว์ เพื่อ
บริโภคและจ าหน่าย  “บ่อเกลือ” แหล่ง
ผลิต  “เก ลือสิน เธาว์” ท่ี อยู่ใต้ดิน ซ่ึ ง
แตกต่างจากเกลือสมุทรทั่วไป เพราะ
เกลือสินเธาร์นั้ นได้มาจากใต้ดิน ท่ี มี
เพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้ น แวะ ‘จุด
ชมวิวโคตรสูง’ บริเวณกิโลเมตรท่ี 48 
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อีก
หน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามของดอยภูคา  
จากนั้นเดินทางสู่ตวัเมืองน่าน (85 กม.) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเยี่ยมชม ‘หอศิลป์ริมน่าน’ ท่ีจดัแสดงงานศิลปะตั้งอยูริ่มแม่น ้าน่านก็คือ “หอศิลป์ริมน่าน” เป็น

หอศิลป์สุดชิลล์ท่ีเต็มไปดว้ยงานศิลปะมากมาย และความสงบเงียบ มีขนาดใหญ่มากกวา่ 13 ไร่ เป็นท่ีรวบรวม
ศิลปะต่างๆ และประติมากรรมของศิลปินเอาไว ้ถา้ใครอยากหาสถานท่ีเสพงานศิลปะเพลินๆ จากนั้นข้ึนสู่ ‘วดั
พระธาตุเขาน้อย’ (66 กม.) ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยทางด้านตะวนัตกของตวัเมืองน่าน องค์พระธาตุตั้งอยู่บน
ยอดดอยเขานอ้ย เป็นเจดียก่์ออิฐถือปูนทั้งองค ์งดงามแบบศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ บริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองคใ์หญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนนัท
บุรีศรีเมืองน่าน จึงสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์เมืองน่านได้ทั้ งเมืองแบบพา
โนรามา จากนั้นน าท่านสู่ ‘ถนนคนเดิน
กาดข่วงเมืองน่าน’  ถนนคนเดินท่ีมีของ
ท่ีระลึกอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเหนือ 
ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมถึงของอาหาร
พื้นเมืองท่ีน่าลองชิม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหาร
ทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระให้ท่านอิสระ
ตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 



วนัที่ส่ี(4)     อุทยานห่งชาตศิรีน่าน – ดอยเสมอดาว – จุดชมววิดอยผาชู้ - เสาดนินาน้อยและคอกเสือ 
                    โฮงเจ้าฟองค า – ศูนย์โอทอปน่าน – เดนิทางกลบั     
05.00 รุ่งอรุณยามเช้า น าท่านเดินทางข้ึนสู่ดอยเสมอดาว ตั้ งอยู่ ‘อุทยานห่งชาติศรีน่าน’ (17 กม.) ที่มีเทือกเขาสูง

สลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนือ -ใต ้
เป็นป่าตน้น ้ าล าธาร ท่ีส าคญัของแม่น ้ าน่าน 
น าท่านข้ึนจุดชมทิวทศัน์ ดอยผาชู้ ทิวทศัน์
ทั้ งสองฝ่ังแม่น ้ าน่าน และจุดชมวิว ‘ดอย
เสมอดาว’  ในวนัท่ีอากาศดีท่านจะมองเห็น
หมอกไหลผา่นทิวเขาท่ีสวยงาม  

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 สมควรแห่เวลาลงจากดอยสู่ ‘เสาดินนาน้อย

และคอกเสือ’ (19 กม.) ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีมีลกัษณะเป็นหุบผาและแท่งดิน
ผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม กระจายอยู่ใน
พื้นท่ีประมาณ 20 ไร่คลา้ยกบัแพะเมืองผท่ีี จ.
แพร่  สันนิษฐานว่าเสาดินนาน้อยมี อายุ
ประมาณ 30,000-10,000 ปีและเคยเป็นก้น
ทะเลมาก่อน จากนั้นชมมนต์เสน่ห์บ้านพื้น
ถ่ิน ‘โฮงเจ้าฟองค า’ บ้านเรือนไทยโบราณ
สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2468 และยงัคงรูปแบบ
ดั้ งเดิมเหมือนเม่ือร้อยกว่าปีก่อน ชาวเมือง
น่านเรียกบา้นหลงัใหญ่วา่ "โฮง" ลกัษณะเป็นเรือนไม ้3 หลงัติดต่อกนั เป็นบา้นพกัของเจา้ศรีตุมมากบัเจา้มะโน 
เจา้ศรีตุมมาเป็นหลานของเจา้มหาวงศ ์เจา้ผูค้รองนครน่านองคท่ี์ 11 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านสู่ “โอทอปน่าน” ศูนยร์วมของฝากท่ีใหญ่ท่ีสุด ใน จ.น่าน เลือกซ้ือของฝากท่ีระลึกก่อนเดินทาง

กลบั // น าท่านออเดินทางสู่สนามบินน่าน 

*** อาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศัย *** 
15.00 น. น าทา่นออกเดินทางถึงสนามบินน่าน 
16.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี FD3557 
18.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 



ก าหนดการเดินทางท่องเทีย่ว 2563 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านล่ะ 

14-17 ต.ค. 63 17,900 17,900 17,700 17,400 5,000 

21-24 ต.ค. 63 20,900 20,900 20,700 20,400 6,000 

28ต.ค.-01พ.ย. 63 17,900 17,900 17,700 17,400 5,000 

04-07 พ.ย. 63 17,900 17,900 17,700 17,400 5,000 

11-14 พ.ย. 63 16,900 16,900 16,700 16,400 5,000 

18-21 พ.ย. 63 20,900 20,900 20,700 20,400 6,000 

25-28 พ.ย. 63 17,900 17,900 17,700 17,400 5,000 

02-05 ธ.ค. 63 20,900 20,900 20,700 20,400 6,000 

06-09 ธ.ค. 63 20,900 20,900 20,700 20,400 6,000 

09-12 ธ.ค. 63 20,900 20,900 20,700 20,400 6,000 

16-19 ธ.ค. 63 17,900 17,900 17,700 17,400 5,000 

23-26 ธ.ค. 63 20,900 20,900 20,700 20,400 6,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 8 ท่าน 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั กรุงเทพฯ-น่าน // น่าน-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ                

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 
 



เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 7,500 บาท หาก

แจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัข้ึนอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
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