
  

 
 
 

 
PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

 💙 จงัหวดันา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย สวนลมุไนท ์รัชดา     

2 

น่าน - พระธาตแุชแ่หง้ - วัดภมูนิทร ์-

พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตน่ิาน – พระธาตชุา้ง

ค ้าวรวหิาร – ถนนคนเดนิน่าน 
 

  

โรงแรมจังหวดั
น่านหรอืเทยีบเทา่ 

3 
บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลือ
สนิเธาว ์– จุดชมววิบา้นสะปัน-จุดชมววิ1715- 
อ าเภอปัว – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้-วัดภเูก็ต 

   

โรงแรมจังหวดั
น่านหรอืเทยีบเทา่ 

4 
วัดพระธาตุเขานอ้ย - วัดมิง่เมอืง – เสาหลัก
เมอืง-พระทธาตชุอ่แฮ-กรงุเทพฯ 

  
 

 

 

วนัที ่1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย สวนลมุไนท ์รชัดา 

19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย  
รถตูป้รบัอากาศ มุง่หนา้สู ่จงัหวดันา่น 
(8 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์เดนิทาง) 

 
20.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดันา่น ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั (หากมา ชา้

เกนิกวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ได้
ท ัง้ส ิน้) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 นา่น - พระธาตแุชแ่หง้ - วดัภมูนิทร ์-พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น – 
พระธาตชุา้งค า้วรวหิาร – ถนนคนเดนินา่น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ set box 

เดนิทางถงึ จงัหวดันา่น จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สักการะ พระธาตุแช่ 

แหง้ พระบรมธาตแุชแ่หง้ พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวน่าน พระบรมธาตแุช่

แหง้เป็นศลิปะการกอ่สรา้ง ทีม่คีวามวจิติรงดงามอกีแหง่หนึง่ ของภาคเหนือ

ทีเ่ป็นศลิปะการกอ่สรา้งทีไ่ดรั้บอทิธพิล การกอ่สรา้งมาจากเจดยีพ์ระธาตุหริ

ภณุไชย โดยมลีกัษณะโดยรอบๆ ขององคพ์ระธาต ุคอืจะมกีารบรุอบองคด์ว้ย

ทองจังโกในสว่นของทางเดนิ ขึน้สูอ่งคพ์ระธาตุนัน้จะเป็นตัวพญานาค หนา้

บันเหนือประตูทางเขา้ลักษณะของการปั้นจะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น 



  

เอกลักษณ์เฉพาะของชา่งฝีมอืและของศลิปะของจังหวัดน่าน โดยแทจ้รงิ

ชาวเมอืงลา้นนามคีวามเชือ่กนั วา่การไดเ้ดนิทางไปสกัการบชูากราบไหว ้

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สักการะ พระธาตุแช่แหง้ พระบรมธาตุแชแ่หง้  

พระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวน่าน พระบรมธาตแุชแ่หง้เป็นศลิปะการกอ่สรา้ง 

ทีม่คีวามวจิติรงดงามอกีแห่งหนึง่ ของภาคเหนือทีเ่ป็นศลิปะการก่อสรา้งที่

ไดร้ับอทิธพิล การก่อสรา้งมาจากเจดีย์พระธาตุหรภิุณไชย โดยมลีักษณะ

โดยรอบๆ ขององคพ์ระธาตุ คอืจะมกีารบรุอบองคด์ว้ยทองจังโกในสว่นของ

ทางเดนิ ขึน้สูอ่งคพ์ระธาตนัุน้จะเป็นตัวพญานาค หนา้บันเหนือประตทูางเขา้

ลักษณะของการปั้นจะเป็นลายนาคเกี้ยวที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของ

ชา่งฝีมอืและของศลิปะของจังหวัดน่าน โดยแทจ้รงิชาวเมอืงลา้นนามคีวาม

เชือ่กัน ว่าการไดเ้ดนิทางไปสักการะบูชากราบไหวน้มัสการองค์พระธาต ุ

แชแ่หง้ หรอืชาวลา้นนาจะเรยีกกันว่า การชธูาต ุแลว้นัน้จะท าไดร้ับอานสิงค์

อยา่งแรงกลา้ท าใหช้วีติอยูด่มีสีขุ ปราศจากโรคภัยตา่งๆ มาเบยีดเบยีนหนา้ที่

การงานเจรญิกา้วหนา้   น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น 

เดมิเป็นทีป่ระทับของเจา้ผูค้รองนครน่าน เรยีกว่า "หอค า" ภายในจัดแสดง

ศลิปะโบราณวัตถตุา่งๆ ประวัตศิาสตร ์และชวีติความเป็นอยู่ของชาวพืน้เมอืง

ภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่างๆ สิง่ส าคัญทีส่ดุคอื "งาชา้งด า" ซึง่ไม่ทราบ

ประวัตคิวามเป็นมา สันนิษฐานว่า เป็นงาขา้งซา้ย มสีนี ้าตาลเขม้ไปทางด า 

งาชา้งด านี้ ถอืเป็น ของคูบ่า้นคู่เมอืงของจังหวัดน่าน ดา้นหนา้พพิธิภัณฑ ์มี 

ซุม้ตน้ลลีาวด ี ทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผ่ขยายกิง่กา้นโคง้ โนม้เอยีงเขา้หา

กันกลายเป็นอุโมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่สวยงาม เรยีกไดว้่าเป็นซกิเนอเจอรอ์กี 1 

จดุของ จังหวัดน่าน                                                                  

https://www.freepik.com/premium-photo/wat-phra-that-chae-haeng-temple_6658500.htm
https://www.freepik.com/premium-photo/wat-phra-that-chae-haeng-temple_6658500.htm


  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  น าท่านชมความงามของ วดั 

ภูมนิทร ์เป็นวัดหลวงตัง้อยู่ในเมอืงน่าน ความพเิศษของวัดนี้คอืเป็นวัดแหง่

เดยีวในประเทศไทยทีส่รา้งทรงจัตุรมุข ภายในวัดประดษิฐานพระพุทธรูป

ขนาดใหญ่ และมจีติรกรรมฝาผนัง  ชือ่ดังคอื ภาพจติรกรรมปู่ มา่นยา่มา่น 

หรอืกระซบิรัก ผลงานของหนานบวัผนั ไปวัดภมูนิทรแ์ลว้ตอ้งไมพ่ลาดถา่ยรปู

ท่ากระซบิรัก นอกจากนี้ยังมภีาพจติรกรรมอืน่ๆ ทีน่่าสนใจ เชน่ ภาพโมนาลิ

ซา่เมอืงน่าน ภาพแสดงต านานพืน้บา้น และวถิชีวีติของคนน่านสมยักอ่น   

  น าท่านชม พระธาตุชา้งค า้วรวหิาร อยู่ตรงขา้มพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ
น่าน เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตไุวภ้ายในนับเป็นปชูนยีส์ถานส าคัญ 
เป็นเจดยีท์ีไ่ดรั้บอทิธพิลทางดา้นศลิปะสโุขทัย ภายในวัดประดษิฐาน เจดยี์
ชา้งค ้า ซึง่เป็นศลิปะสมัยสุโขทัย รอบเจดยีม์รีูปปั้นชา้งปูนปั้นเพยีงครึง่ตัว 
ประดับอยู่  โดยรอบ พระธาตุเจดีย์สรา้ง ดว้ยอฐิถือปูน มีสัณฐานเป็นรูป
สีเ่หลีย่มจัตุรัสซอ้นกัน 3 ชัน้ ฐานจากชัน้แรกสงูถงึชัน้สองมรีูปชา้งค ้าอยู่ใน
ลักษณะเหมอืนฐาน รองรับไวด้า้นละ 6  เชอืก รวมทัง้หมด 24 เชอืก ชา้งแต่
ละตัวโผล่ส่วนหัวลอย ออกมาครึง่ตัวขาหนา้ทัง้คู่ยืน่พน้ออกมาจากเหลีย่ม
ฐาน เหนือขึน้ไปเป็นฐานปัทม ์(ฐานบัว) ซอ้นกัน 3 ชัน้ และเป็น องคร์ะฆัง
แบบลงักา ตอ่จากองคร์ะฆงัท าเป็นฐานเขยีงรองรับ มาลยัลกูแกว้ ลดหลัน่กนั
ไปเป็นสว่นยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดยีช์า้งค ้าไดรั้บการบูรณะซอ่มแซม และ
หุน้ดว้ยแผน่ทองเหลอืงทัง้องคม์คีวามสวยงามมาก 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
 อสิระในการเดนิเทีย่วถนนคนเดนิบรเิวณวัดภมูนิทร ์จะเลอืกซือ้ เลอืกชอ้ป 

หรอืเลอืกชมิอาหารพืน้เมอืงของน่าน ผลติภัณฑข์องฝากไดต้ามชอบใจ 
ทีพ่กั  โรงแรมจงัหวดันา่นหรอืเทยีบเทา่   
 
 
 
 
 
 



  

วนัที ่3 บอ่เกลอื - ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะ
ปนั-จดุชมววิ1715- อ าเภอปวั – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้-วดัภเูก็ต 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 น าทา่นเดนิทาง สู ่อ.บอ่เกลอื ดว้ยถนน

ลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลอื  เนื่องจาก

เสน้ทางเป็นหุบเขาสลับซับซอ้นกัน

หลายลูก อาจจะใชเ้วลาในการเดนิทาง

นานถงึ 2 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะชมววิ

ที่ถนนลอยฟ้า 1081 จากนั้นน าท่าน

ชม บ่อเกลอืสนิเธาว ์แหล่งชุมชนที่มี

การท าบ่อเกลอืมาหลายชัว่อายุคน โดยชาวบา้นจะตักน ้าเกลอืจากบอ่ใตด้นิ

แลว้ใหไ้หลมาตามรางทอ่ไมไ้ผ่ เพื่อที่จะน าน ้าเกลือมาตม้ใหเ้หลือแต่เม็ด

เกลอืเรยีกวา่ "เกลอืภูเขา" ซึง่ชาวบา้นจะน ามาบรโิภค และกรอกใสถ่งุเล็ก ๆ 

แบง่ขายใหก้ับนักท่องเทีย่ว ซึง่ก็จะมกีารเพิม่ไอโอดนีใหด้ว้ย สามารถน ามา

ขดัผวิและท าอาหารไดอ้ยา่งปลอดภัย จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่จดุชมววิบา้นสะ

ปนั หมูบ่า้นเล็กๆกลางหบุเขามเีพยีงถนนเสน้เล็กๆตขีนานเทยีบกับล าธารน ้า

ไหล ทีฉ่ากหลังเป็นภูเขาลกูใหญ่และมไีอหมอกปกคลุม มมุเด็ดของหมูบ่า้น

ก็คอืสะพานมกีันอยู่สองจุด คอื สะพานปูนกลางหมู่บา้น  และ สะพานแขวน

ทา้ยหมูบ่า้น และหมูบ่า้นนีย้ังโอบลอ้มดว้ยทุง่นาเป็นทัศนยีภาพทีส่วยงาม  

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  

หลังจากรับประทานอาหารน าท่านผ่าน

ชม จุดชมววิ 1715 ซึง่เป็นอกีหนึง่ จุด

ชมววิที่ไม่ควรพลาด จากนั้น เดนิทางสู่

อ าเภอ ปัว เมือ่งแห่งทุ่งนากลางขุนเขา 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสักการะและเสรมิ

สริมิงคลที ่วดัภูเก็ต แต่ดว้ยวัดตัง้อยู่บน

เนินเขา ซึง่ทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" 

หรอื "ภ"ู จงึตัง้ชือ่วา่ "วัดภเูก็ต" หมายถงึ 

วัดบา้นเก็ตทีอ่ยู่บนภู หรอื ดอย วัดภูเก็ต  

ถอืว่าเป็นวัดทีม่ภีูมทิัศน์และววิทีส่วยงาม 

โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิว

ดา้นหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กวา้ง ไกล

พรอ้มดว้ยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยาน

ดอยภคูา ในยามเชา้วัดภเูก็ตเป็นจดุชมววิ

พระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง   

จากนั้นน าท่านเดนิชม หมูบ่า้นไทยลือ้

หนองบ ัว  (ท่อง เที่ย วว ิถ ีชุมชน) 



  

หมู่บา้นแห่งนี้ตัง้อยู่บริเวณวัดหนองบัว เป็นหมู่บา้นที่มีฝีมือในการทอผา้

พื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว่า “ผา้ลายน ้าไหล” ซึง่เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดใน

จังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรม ทีต่กทอดมาหลายยุคหลายสมัย  รา้นกาแฟ

บา้นไทลือ้ ตัง้อยู่ที ่ต าบลศลิาแลง  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  เป็นรา้นกาแฟ

ของรา้นล าดวนผา้ทอ  รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน ้าไหล 

ลายโบราณ ชือ่ดังแห่งปัว  อ าเภอปัวถอืว่าเป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทลือ้อยู่มาก

ทีสุ่ดชาวไทลือ้มปีระเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

เรือ่งการแตง่กายแบบพืน้บา้น ไดแ้กผ่า้ทอไทลือ้  นับวา่เป็นเอกลกัษณ์อยา่ง

หนึ่งของอ าเภอนี้ ผา้ทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแลว้ก็มีการจ าหน่ายเป็น

ผลติภัณฑช์มุชน 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
ทีพ่กั  โรงแรมจงัหวดันา่นหรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่3 วดัพระธาตุเขานอ้ย - วดัม ิง่เมอืง – เสาหลกัเมอืง-พระทธาตุช่อแฮ-
กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่วัดพระธาตเุขานอ้ย  สกัการะ องคพ์ระธาต ุซึง่องคพ์ระธาต ุ
เป็นเจดยีก์่อ อฐิถอืปูนทัง้องค ์เป็นศลิปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ สันนิษฐานว่ามอีายุรุ่นราว
คราวเดยีวกับพระธาตุแชแ่หง้    จากวัดพระธาตุเขานอ้ย สามารถมองเห็น
ทวิทัศน์โดยรอบของตัวเมอืงน่าน ปัจจุบันบรเิวณลานชมทวิทัศน ์และยังเป็น
ทีป่ระดษิฐานพระพทุธมหา อดุมมงคลนันทบรุศีรน่ีาน ซึง่เป็นพระพทุธรปูปาง
ประทานพร บนฐานดอกบัวสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 
27 บาท สรา้งขึน้เนื่องในมหามงคลทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ฯ ทรงเจรญิ 
พระชนมพรรษา 6 รอบ 
 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

น าท่านเดนิชม วดัมิง่เมอืง ลักษณะเด่นคอืลายปูนปั้นทีผ่นังดา้นนอกของ
พระอโุบสถ มคีวามสวยงามวจิติรบรรจงมาก เป็นฝีมอืตระกลูชา่งเชยีงแสนมี
ความวจิติรงดงามมาก ภายในมภีาพจติรกรรมฝาผนังแสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของ
ชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างทอ้งถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่



  

ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึง่อยู่ใน
ศาลาจัตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถ เสา
หลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐาน
ประดับดว้ยไมแ้กะลวดลาย ลงรักปิด
ทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหม
พักตร์มีชื่อ  เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุ เ บ ก ข า  แ ล ะ ที่ วั ด นี้ ยั ง เ ป็ น ที่
ป ร ะดิษฐาน  เสาหลกั เมืองของ
จงัหวดัน่าน ซึง่แต่เดมิเรียกว่า “เสา
มิ่งเมือง” เดิมเป็น ไมส้ักทองขนาด
ใหญ่ ลักษณะเป็นเสาทรงกลมสว่นหัว
เสาเกลาเป็น ดอกบัวตูมฝังไวก้ับพื้น
ที่ด ินโดยตรง ไม่มีศาลหรืออาคาร
ครอบ แตอ่ยา่งใด สนันษิฐานวา่อาจจะ
สรา้งขึน้ในสมัยเจา้อัตถวรปัญโญ เป็น
เจา้ผูค้รองนครน่าน เหตเุพราะแตก่อ่น
มานั้นเมอืงน่านไม่มคีตกิารสรา้ง เสา
หลกัเมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบั
กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

  

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความ

เหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ 

เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะ

ค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไข

กอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



  

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

29 ต.ค. – 01 ต.ค. 63 5,999 5,999 1,500 

05 - 08 พ.ย. 63 5,999 5,999 1,500 

12 - 15 พ.ย. 63 5,999 5,999 1,500 

19 - 22 พ.ย. 63 5,999 5,999 1,500 

26 - 29 พ.ย. 63 5,999 5,999 1,500 

04 - 07 ธ.ค. 63 5,999 5,999 1,500 

09 - 12 ธ.ค. 63 5,999 5,999 1,500 

17 - 20 ธ.ค. 63 5,999 5,999 1,500 

24 - 27 ธ.ค. 63 5,999 5,999 2,000 

25 - 28 ธ.ค. 63 5,999 5,999 2,000 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 64 6,999 5,999 2,000 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 64 6,999 5,999 2,000 

ราคาเด็กทารก 

อายตุ า่กวา่ 2ปี ราคา 50 % ของราคาทวัร ์

  
 

 

 

 

 คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย การทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 

1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 



  

 
  

 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ที ่
มไิดร้ะบใุนรายการ 

 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1,000 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอาย ุ0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 400 บาท (บงัคบัตามระเบยีบ 

   ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 

 

 
 

 
 

 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระเต็มจ านวน พรอ้มส่งส าเนาบัตรประชาชน 
หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่อที่
น่ัง เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร
อยา่งนอ้ยจ านวน 6 ทา่น/คนั หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่วบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถ

ยกเลกิการเดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนื
ทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมี
ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านตอ้งเสยีค่าใช้จ่ายทีไ่ม่
สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณี
เจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่น
งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บริษ ัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ม ี

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



  

นกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่า 8 ท่าน และรายการอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสาย

การบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต ,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอื

ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่ง

เกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการ
ใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรอื
คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ 
อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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