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มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ าํ นาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
ที่พกั มาตรฐานระดับ 4 ดาว 3 คืน
รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สําหรับคณะท่าน
อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

กําหนดการเดินทาง
เทศกาลสงกรานต์
10-13 เม.ย. // 13-16 เม.ย. 2564
วันที่ (1)

กรุงเทพฯ – น่ าน – อุทยานแห่ งชาติดอยภูคา – จุดชมวิวโคตรสู ง – บ่ อเกลือ – สะปัน
ถนนลอยฟ้ า 1081 – จุดชมวิว 1715 – เชียงกลาง

04.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์ เตอร์ สายการบิน
นกแอร์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง

08.45 น. ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8818 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่ โมง)

10.00 น. นําท่านเดินทางถึงจังหวัดน่านจากนั้นนําท่านเดินทางโดยรถตูส้ ู่ ‘จุดชมวิวโคตรสูง’ (59 กม.)บริ เวณกิโลเมตรที่ 48
ในบริ เวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อีกหนึ่งจุด
ชมวิวที่สวยงามของดอยภูคา จากนั้นเดินทาง
‘บ่ อ เกลื อ โบราณ’ (บ่ อ เกลื อ สิ น เธาว์) ที่ มี
ชื่อเสียงในด้านการทําเกลือบนภูเขา ชาวบ้าน
ที่ นี่ จ ะผลิ ต เกลื อ สิ น เธาว์ เพื่ อ บริ โภคและ
จํา หน่ า ย ‚บ่ อ เกลื อ ‛ แหล่ ง ผลิ ต ‚เกลื อ
สิ น เธาว์‛ ที่ อยู่ใต้ดิ น ซึ่ ง แตกต่ างจากเกลื อ
สมุทรทัว่ ไป เพราะเกลือสินเธาร์ น้ นั ได้มาจาก
ใต้ดิน ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
หลังอาหารชม ‘หมู่บา้ นสะปัน’ (9 กม.) ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ต้งั อยูท่ ่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลาํ ธารไหล
ผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทาํ นา ยังสามารถ
ชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี เดินเล่นเก็บ
บรรยากาศของหมู่บา้ นที่มีวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ท้องถิ่นอาศัยอยูร่ วมกันรี สอร์ทที่พกั ได้อย่างลง
ตัว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชน
เลย ชาวบ้านยังคงทํานาข้าง ไร่ สวน เก็บภาพ
บรรยากาศของหมู่บา้ นจากบนสะพานปูนข้าม
แม้น้ าํ ว้า เดินเล่น ชม ‚อุทยานแห่ งชาติด อยภู
คา‛ ถือว่าเป็ นอุทยานแห่ งชาติที่ใหญ่สุดของ
จัง หวัด น่ า น มี ส ภาพพื้ น ที่ เ ป็ นเทื อ กเขาสู ง
สลับซับซ้อน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริ สุท ธิ์ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มีเมฆปกคลุมตลอด
ฤดูฝนและฤดูหนาว จึ งมีทิว ทัศน์ ที่บริ เวณ ‘จุด ชมวิว 1715’ (21 กม.) ตั้งอยู่บนดอยภู คา ไฮไลท์ข องจุ ดชมชม
ทัศนียภาพของแม่น้ าํ น่านและภูเขาที่ซอ้ นกันเป็ นชั้นๆ จากความสู งจากถึง 1715 เมตร จุดเด่นของอุยานแห่ งชาติ
ดอยภูคา คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคาพันธุไ์ ม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิ ดหนึ่ ง เคยพบในมณฑลยูนนาน
ของจีน ก่ อนจะสู ญพันธุ์ไ ป และมีการค้นพบอีกครั้ งใน ประเทศไทยที่ ดอยภูคา จังหวัดน่ าน พันธุ์ไม้ชนิ ดนี้ จึ ง
หลงเหลืออยูใ่ นโลกเพียงแห่ งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย ในรอบหนึ่ งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสี ชมพูเป็ นช่อสวย
สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นําท่านผ่านเส้นทาง ‘ถนนลอยฟ้า 1081’ สู่ อ.เชียงกลาง อาเภอแสนสงบที่
เล็กที่สุดของจังหวัดน่ าน ที่เต็มไปด้ วยความสวยงามและธรรมชาติอันแสนบริ สุทธิ์ โอบล้ อมด้ วยภูเขา ท้ องทุ่งนา
เขียวขจี ผู้คนยังคงใช้ ชีวิตแบบเรี ยบง่ าย
คํ่า
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ร้านอาหารท้องถิน่ // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : โรงแรม แสงทอง รีสอร์ ท หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที(่ 2) เชียงกลาง – พระธาตุจอมกิตติ – สถานีบ่มใบยาสบกอน – ปัว – ชุมชนไทลื้อ
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําท่านขึ้นนมันการ ‘พระธาตุจอมกิตติ’ (4 กม.) พระธาตุประจําอําเภอที่เมื่อมาถึงเชียงกลางต้องแวะมา
สั ก การะ องค์ พ ระธาตุ ต้ ัง อยู่ บ นเนิ น เขา
ภายในบรรจุ พ ระเกศาของพระพุ ท ธเจ้ า
นอกจากนี้ บริ เวณวัดยังมีจุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็ นวิวทิ วทัศน์ข องบ้านเรื อนในอําเภอ
เชียงกลางแทรกตัวอยู่ท่ามกลางนาข้าวเขียว
ขจีอีกด้วย จากนั้น ‘โรงงานยาสูบ สบกอน’
(6 กม.) ซึ่งเป็ นเตาเผาแบบสมัยโบราณ เป็ น
สถานที่ถ่ายรู ปสุดชิคของเชียงกลาง ที่เต็มไป
ด้วยเป็ นอาคารก่ออิฐปูนสีสม้ ที่ถูกทิ้งร้างตัวตึกมีความสวยแบบวินเทจ โดยอาคารแต่ละหลังคือหนึ่ งเตาเผา ซึ่งมี
ทั้งหมด 118 ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปั ว จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปั ว (16 กม.) ชมความ
อัศจรรย์ของ “ต้นดิ๊กเดียม ณ วัดปรางค์” ชมต้นไม้ที่มีอารมณ์ขนั อยูค่ ู่วดั ปรางค์แห่งอําเภอปัวมานานนับร้อยปี ด้วย
ไม้ตน้ นี้มี ความแปลกพิสดาร ตั้งแต่อากัปกริ ยาของมันที่หันหน้าเข้าวัด แต่หันหลังให้แดด และที่น่าอัศจรรย์ยิง
กว่านัน่ คือเพียงแค่ลูบเบา ๆ บริ เวณ ลําต้น ทั้งกิ่งกานใบของมันจะสั้นไหว คล้ายบอกวามันกําลังรู ้สึกจักจี๋
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นชม ชุมชนไทลื้อ อ.ปัว ชุมชนชาวไทลื้อซึ่งอพยพมาจาสิบสองปั นนา มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่งดงาม
เรี ยกว่า ‚ผ้าลายนํ้าไหล‛ ซึ่งเป็ นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็ นหัตถกรรมที่ ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย
อิสระให้ท่าน เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองเป็ นของ
ฝาก ไปจิบกาแฟชมวิว ณ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
ร้ า นกาแฟเก๋ ไก๋ ติ ด ริ มนาข้ า วแฝงไปด้ ว ย
บรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม ชมวิวนา ข้าวและ
ขุนเขาที่อยูเ่ บื้องหน้า พร้อมถ่ายภาพเช็คอินกับ
กระท่อมปลายนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร
และท่ า นใดสนใจผ้าทอ สามารถ เลือ กซื้ อ
สิ น ค้า ที่ ร ะลึก ผ้าทอไทลื้อ ผ้า ทอนํ้าไหลลาย
โบราณชื่ อดังแห่ ง ปั ว ได้ที่ร้ านลํา ดวนผ้าทอ
อําเภอปัวถือว่าเป็ นอําเภอที่มีชาวไทลื้ออยูม่ ากที่สุด ชาวไทลื้อมีประเพณี และวัฒนธรรมเป็ นของตนเองโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เรื่ องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน นําท่านไปชมโบราณสถาน ‘วัดพระธาตุ เบ็งสกัด’ สักการะองค์พระเจดียท์ ี่
ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปัวเคารพและศรัทธาอย่างมากตั้งอยู่ขา้ งๆ วิหารทรงตะคแบบ
ศิลปะพื้นบ้านไทลื้อ จากนั้นนําท่านท่องเที่ยว วัดภูเก็ต วัดในจังหวัดน่าน ที่ต้งั ชื่อตามหมู่บา้ นที่ชื่อว่า หมู่บา้ นเก็ต
แต่ดว้ ยวัดตั้งอยูบ่ นเนินเขา ซึ่งทางเหนือเรี ยกว่า "ดอย" หรื อ "ภู" จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต" เป็ นวัดที่มีภูมิทศั น์และวิว

คํ่า

ที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็ นภูเขา
วนอุทยานดอยภูคา
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : โรงแรม ปัวเดอวิว หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที(่ 3)
ปัว – วัดภูมินทร์ – วัดมิ่งเมือง – พระธาตุแช่ แห้ ง – หอศิลป์ ริมน่ าน – วัดพระธาตุเขา
น้ อย – ถนนคนเดินกาดข่ วงเมืองน่ าน (เปิ ดศุกร์ -เสาร์ -อาทิตย์ )
เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ตวั เมืองน่าน (61 กม.) นํา
ท่านสู่ ‘วัดภูมินทร์ ’ เป็ นวัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุ
มากกว่า 400 ปี เดิ มมีชื่อว่า วัด พรหมมิน ทร์
ความงดงามและไม่เหมือ นใครของวัด นี้ คื อ
เป็ นวัดเพียงหนึ่ งเดียวในประเทศไทยที่ สร้าง
ทรงจตุรมุข ดูแล้วคล้ายตั้งอยูบ่ นหลังพญานาค
ขนาดใหญ่ 2 ตัว อาคารเป็ นทั้ง พระอุโ บสถ
และพระวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป
ขนาดใหญ่ 4 องค์หันออกด้านประตูท้ งั 4 ทิศ
จิตรกรรมฝาผนังปู่ ม่านย่าม่าน หรื อ ภาพกระซิบรัก อันเลื่องลือ "ปู่ ม่านย่าม่าน" เป็ นคําเรี ยกผูช้ ายผูห้ ญิงชาวไทลื้อ
ในสมัยโบราณ จากนั้นชม ‘วัดมิ่งเมือง’ ที่ มี
ลายปูนปั้ นบนผนังด้านนอกของพระอุโบสถ
มีความสวยงามวิจิตรบรรจง สักการะเสาพระ
หลักเมืองน่าน เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลจากนั้น
นําท่านไปสักการะ ‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุ
ประจําปี เถาะ ที่เป็ นพระธาตุคู่บา้ นคู่เมืองน่าน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารนําท่านเยี่ยมชม ‘หอศิลป์ ริ มน่ าน’
ที่จดั แสดงงานศิลปะตั้งอยู่ริมแม่น้ าํ น่ านก็คื อ
‚หอศิลป์ ริ มน่ าน‛ เป็ นหอศิลป์ สุ ดชิ ลล์ที่เต็ ม
ไปด้วยงานศิลปะมากมาย และความสงบเงียบ
มีข นาดใหญ่ มากกว่า 13 ไร่ เป็ นที่ ร วบรวม
ศิล ปะต่ า งๆ และประติ ม ากรรมของศิ ล ปิ น
เอาไว้ ถ้าใครอยากหาสถานที่ เสพงานศิลปะ
เพลินๆ จากนั้นขึ้นสู่ ‘วัดพระธาตุเขาน้อย’ (66
กม.) ตั้ งอยู่ บ นยอดดอยเขาน้ อ ยทางด้า น
ตะวันตกของตัวเมืองน่ าน องค์พระธาตุต้ งั อยู่
บนยอดดอยเขาน้อย เป็ นเจดียก์ ่ออิฐถือปูนทั้ง

คํ่า

องค์ งดงามแบบศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสั มมาสัมพุทธเจ้า บริ เวณ
ลานปู นพระพุทธรู ปปางลีลาองค์ใหญ่ คื อ พระพุทธมหาอุต มมงคลนัน ทบุ รี ศรี เมืองน่ าน จึ งสามารถมองเห็ น
ทิวทัศน์เมืองน่านได้ท้งั เมืองแบบพาโนรามา จากนั้นนําท่านสู่ ‘ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่ าน’ ถนนคนเดินที่มี
ของที่ระลึกอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมถึงของอาหารพื้นเมืองที่น่าลองชิม
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ที่พกั : โรงแรมน่ าน ตรึงใจ หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง
วันที(่ 4) อุทยานแห่ งชาติศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – จุดชมวิวดอยผาชู้ – เสาดินนาน้ อยและคอกเสื อ
โฮงเจ้ าฟองคา – ศู นย์ โอท็อปน่ าน – เดินทางกลับ
05.00

เช้า

เที่ยง
บ่าย

รุ่ งอรุ ณ ยามเช้า นําท่ านเดิ น ทางขึ้ น สู่ ด อยเสมอ
ดาว ตั้งอยู่ ‘อุทยานแห่งชาติศรี น่าน’ (17 กม.) ที่มี
เทื อ กเขาสู ง สลับ ซับ ซ้อ น วางตัว ในแนวทิ ศ
เหนือ-ใต้ เป็ นป่ าต้นนํ้าลําธาร ที่สาํ คัญของแม่น้ าํ
น่าน นําท่านขึ้นจุดชมทิวทัศน์ ดอยผาชู ้ ทิวทัศน์
ทั้งสองฝั่ งแม่น้ าํ น่ าน และจุ ด ชมวิว ‘ดอยเสมอ
ดาว’ ในวันที่อากาศดีท่านจะมองเห็นหมอกไหล
ผ่านทิวเขาที่สวยงาม
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
สมควรแห่เวลาลงจากดอยสู่ ‘เสาดินนาน้อยและ
คอกเสือ’ (19 กม.) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
มีลกั ษณะเป็ นหุ บผาและแท่งดินผสมหิ นลูกรังสี
แดงปนส้ม กระจายอยู่ในพื้น ที่ประมาณ 20 ไร่
คล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ.แพร่ สันนิ ษฐานว่าเสา
ดินนาน้อยมี อายุประมาณ 30,000-10,000 ปี และ
เคยเป็ นก้นทะเลมาก่ อน จากนั้น ชมมนต์เสน่ ห์
บ้า นพื้ น ถิ่ น ‘โฮงเจ้า ฟองคํา ’ บ้า นเรื อนไทย
โบราณสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2468 และยังคงรู ปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่าปี ก่อน ชาวเมืองน่ านเรี ยกบ้านหลัง
ใหญ่ว่า "โฮง" ลักษณะเป็ นเรื อนไม้ 3 หลังติดต่อกัน เป็ นบ้านพักของเจ้าศรี ตุมมากับเจ้ามะโน เจ้าศรี ตุมมาเป็ น
หลานของเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผูค้ รองนครน่านองค์ที่ 11
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
หลังอาหารนําท่านสู่ ‚โอท็อปน่าน‛ ศูนย์รวมของฝากที่ใหญ่ที่สุด ใน จ.น่าน เลือกซื้อของฝากที่ระลึกก่อนเดินทาง
กลับ // นําท่านออเดินทางสู่สนามบินน่าน

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***

16.45 น. นําท่านออกเดินทางถึงสนามบินน่าน
18.45 น. ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 8827 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.05 ชัว่ โมง)
19.50 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอาํ นาจตัดสินใจ ทั้งนี้จะคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

พักท่านเดียว
ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก 2-12 ปี
เด็ก 2-12 ปี
พักห้องละ 2-3 ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เพิม่ ท่านละ
(มีเตียงเสริ ม)
(ไม่มีเตียงเสริ ม)

เทศกาลสงกรานต์
21,990
21,990
21,790
21,490
10-13 เม.ย. //
13-16 เม.ย. 2564
***หากท่ านต้ องการ อัพเกรดห้ องพักกรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่***
การเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่ทาํ การจองและชําระมัดจํามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-น่าน // น่าน-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ
นํ้าหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สําหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนี้ไม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 600 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

5,000

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน24ชัว่ โมงทําการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสํา เนาบัตรประชาชน (ที่
สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นาํ ส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วันทําการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาํ ระเงินค่า
มัดจําหรื อชําระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจําแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ 9,000 บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทําการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กบั ลูกค้าจํานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้า
ได้ชาํ ระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทําการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ที่มีการจองตํ่ากว่า 20 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาํ ระไว้แล้ว
ทั้งหมด
3. ยกเลิกเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรื อเทศกาลไม่สามารถขอคืนเงินมัดจําคืนได้

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลําดับการจอง และถือเป็ นสิทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิทธิ์ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉีดพ่นทําความสะอาดบนรถโดยสาร

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

