
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22228 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 พฤศจิกายน  11-14 / 18-21 / 25-28 
 ธนัวาคม  16-19  
 มกราคม  06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30 
 

วนัที่ (1)  กรุงเทพฯ – น่าน –  อุทยานแห่งชาตดิอยภูคา – จุดชมววิโคตรสูง – บ่อเกลือ – สะปัน 
– ถนนลอยฟ้า 1081 – จุดชมววิ 1715 – เชียงกลาง        

06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบิน
นกแอร์พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

08.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 172 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง)  
09.45 น. น าท่านเดินทางถึงจงัหวดัน่านจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ ‘จุดชมวิวโคตรสูง’ (59 กม.)บริเวณกิโลเมตรท่ี 48 

ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อีกหน่ึงจุด
ชมวิวท่ีสวยงามของดอยภูคา  จากนั้นเดินทาง  
‘บ่อเกลือโบราณ ’ (บ่อเกลือสินเธาว์)  ท่ี มี
ช่ือเสียงในด้านการท าเกลือบนภูเขา ชาวบา้น
ท่ีน่ีจะผลิตเกลือสินเธาว์ เพื่อบริโภคและ
จ าหน่าย  “บ่อเกลือ” แหล่งผลิต “เกลือ
สินเธาว”์ ท่ีอยูใ่ตดิ้นซ่ึงแตกต่างจากเกลือสมุทร
ทัว่ไป เพราะเกลือสินเธาร์นั้นไดม้าจากใตดิ้น 
ท่ีมีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารชม ‘หมู่บา้นสะปัน’ (9 กม.) ชุมชน

เล็กๆ แสนสงบ ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติของ
ขนุเขา มีล าธารไหลผา่น และในช่วงหนา้ฝนฤดู
ท านา ยงัสามารถชมววิทิวทศัน์ของนาขา้วเขียว
ขจี เดินเล่นเก็บบรรยากาศของหมู่บ้านท่ีมีวิถี
ชีวิตของชาวบ้านท้องถ่ินอาศัยอยู่รวมกันรี
สอ ร์ท ท่ีพักได้อย่ า งลงตัว  โดยไม่ มี ก า ร
เปล่ียนแปลงของคนในชุมชนเลย ชาวบ้าน
ยงัคงท านาข้าง ไร่ สวน  เก็บภาพบรรยากาศ
ของหมู่บ้านจากบนสะพานปูนข้ามแม้น ้ าวา้  

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



เดินเล่นชม “อุทยานแห่งชาติดอยภูคา” ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่สุดของจงัหวดัน่าน มีสภาพพื้นท่ีเป็น
เทือกเขาสูงสลบัซบัซ้อน ซ่ึงมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์ิ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มีเมฆปก
คลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทศัน์ท่ีบริเวณ ‘จุดชมวิว 1715’ (21 กม.) ตั้งอยูบ่นดอยภูคา ไฮไลน์ของจุด
ชมชมทศันียภาพของแม่น ้ าน่านและภูเขาท่ีซ้อนกนัเป็นชั้นๆ จากความสูงจากถึง 1715 เมตร จุดเด่นของอุยาน
แห่งชาติดอยภูคา คือ การไดม้าชมตน้ชมพูภูคาพนัธ์ุไมท่ี้ไดช่ื้อ วา่หายากท่ีสุดในโลกชนิดหน่ึง เคยพบในมณฑล
ยนูนานของจีน ก่อนจะสูญพนัธ์ุไป และมีการคน้พบอีกคร้ังใน ประเทศไทยท่ีดอยภูคา จงัหวดัน่าน พนัธ์ุไมช้นิดน้ี
จึง หลงเหลืออยูใ่นโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นท่ีประเทศไทย ในรอบหน่ึงปี ชมพูภูคาจะออกดอกสีชมพูเป็นช่อสวย 
สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์  น าท่านผา่นเส้นทาง ‘ถนนลอยฟ้า 1081’  สู่ อ.เชียงกลาง อ าเภอแสนสงบท่ี
เลก็ท่ีสุดของจังหวัดน่าน ท่ีเตม็ไปด้วยความสวยงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธ์ิโอบล้อมด้วยภูเขา ท้องทุ่งนา
เขยีวขจี  ผู้คนยงัคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย  

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

ที่พกั : โรงแรม แสงทอง รีสอร์ท หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่(2)   เชียงกลาง – พระธาตุจอมกติต ิ– สถานีบ่มใบยาสบกอน – ปัว – ชุมชนไทลือ้      
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารน าท่านข้ึนนมนัการ ‘พระธาตุจอมกิตติ’ (4 กม.) พระธาตุประจ าอ าเภอท่ีเม่ือมาถึงเชียงกลางตอ้งแวะมา

สักการะ องคพ์ระธาตุตั้งอยูบ่นเนินเขา ภายใน
บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจา้  นอกจากน้ี 
บริเวณวดัยงัมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของบ้านเรือนในอ าเภอเชียงกลาง
แทรกตวัอยู่ท่ามกลางนาข้าวเขียวขจีอีกด้วย 
จากนั้น ‘โรงงานยาสูบ สบกอน’ (6 กม.) ซ่ึง
เป็นเตาเผาแบบสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีถ่ายรูปสุดชิคของเชียงกลาง ท่ีเต็มไปดว้ยเป็นอาคารก่ออิฐปูนสีส้ม ท่ีถูก
ทิ้งร้างตวัตึกมีความสวยแบบวินเทจ โดยอาคารแต่ละหลงัคือหน่ึงเตาเผา ซ่ึงมีทั้งหมด 118 ซ่ึงก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2493 จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปัว จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปัว (16 กม.) ชมความอศัจรรยข์อง “ตน้ด๊ิกเดียม ณ วดั
ปรางค์” ชมตน้ไมท่ี้มีอารมณ์ขนัอยูคู่วดัปรางค์แห่งอ าเภอปัวมานานนบัร้อยปีดว้ยไมต้น้น้ีมี ความแปลกพิสดาร 
ตั้งแต่อากปกริยาของมนัท่ีหันหน้าเขา้วดั แต่หันหลงัให้แดด และท่ีน่าอศัจรรยย์ิงกว่านั่นคือเพียงแค่ลูบเบา ๆ 
บริเวณ ล าตน้ ทั้งก่ิ งกานใบของมนัจะสั้นไหว คลา้ยบอกวามนัก าลงัรู้สึกจกัจ๋ี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



บ่าย จากนั้นชม ชุมชนไทล้ือ อ.ปัว ชุมชนชาวไทล้ือซ่ึงอพยพมาจาสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผา้พื้นเมืองท่ีงดงาม 
เรียกวา่ “ผา้ลายน ้าไหล” ซ่ึงเป็นแหล่งใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัน่าน นบัเป็นหตัถกรรมท่ี ตกทอดมาหลายยุคหลายสมยั 
อิสระให้ท่าน เลือกซ้ือผา้ทอพื้นเมืองเป็นของ
ฝาก ไปจิบกาแฟชมววิ ณ ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ 
ร้านกาแฟเก๋ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วย
บรรยากาศแบบไทล้ือดั้  งเดิม ชมวิวนา ขา้ว
และขุนเขาท่ีอยู่ เ บ้ืองหน้า พร้อมถ่ายภาพ
เช็คอินกบกัระท่อมปลายนาในแบบฉบบัท่ีไม่
เหมือนใครและท่านใดสนใจผา้ทอ สามารถ 
เลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกผา้ทอไทล้ือผา้ทอน ้ า
ไหลลายโบราณช่ือดงัแห่งปัวไดท่ี้ร้านล าดวน
ผา้ทออ าเภอปัวถือวาเป็นอ าเภอท่ีมีชาวไทล้ืออยู่มากท่ีสุด ชาวไทล้ือมีประเพณีและวฒันธรรมเป็นของตนเอง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เร่ืองการแต่งกายแบบพื้นบา้น  น าท่านไปชมโบราณสถาน ‘วดัพระธาตุ เบ็งสกดั’ สักการะองค์
พระเจดียท่ี์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวปัวเคารพและศรัทธาอยา่งมากตั้งอยูขา้งๆ วิหารทรง
ตะคแบบศิลปะพื้นบา้นไทล้ือ จากนั้นน าท่านท่องเท่ียว วดัภูเก็ต วดัในจงัหวดัน่าน ท่ีตั้งช่ือตามหมู่บา้นท่ีช่ือวา่ หมู่
บา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัตั้งอยูบนเนินเขา ซ่ึงทางเหนือเรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งช่ือว่า "วดัภูเก็ต" เป็นวดัท่ีมีภูมิ
ทศัน์และวิวท่ีสวยงาม โดยจุดเด่นของวดั คือ มีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวดั ติดกบัทุ่งนาท่ีกวา้งไกลพร้อมดว้ยฉาก
หลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา 

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

ที่พกั : โรงแรม ปัวพาโนราม่า รีสอร์ท / ปัวเดอววิ หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่(3)  ปัว – วดัภูมินทร์ – วดัมิ่งเมือง – พระธาตุแช่แห้ง – หอศิลป์ริมน่าน – วดัพระธาตุเขา
น้อย – ถนนคนเดนิกาดข่วงเมืองน่าน  (เปิดศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเดินทางสู่ตวัเมืองน่าน (61 กม.) น า

ท่านสู่ ‘วดัภูมินทร์’ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ท่ีมีอายุ
มากกว่า 400 ปี เดิมมีช่ือว่า วดัพรหมมินทร์ 
ความงดงามและไม่เหมือนใครของวดัน้ีคือ 
เป็นวดัเพียงหน่ึงเดียวในประเทศไทยท่ีสร้าง
ทรงจตุรมุข ดูแลว้คลา้ยตั้งอยูบ่นหลงัพญานาค
ขนาดใหญ่ 2 ตวั อาคารเป็นทั้ งพระอุโบสถ
และพระวหิาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ 4 องค์หันออกดา้นประตูทั้ง 4 ทิศ 
จิตรกรรมฝาผนงัปู่ม่านยา่ม่าน หรือ ภาพกระซิบรัก อนัเล่ืองลือ "ปู่ม่านยา่ม่าน" เป็นค าเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทล้ือ
ในสมยัโบราณ  จากนั้นชม ‘วดัม่ิงเมือง’ ท่ีมีลายปูนป้ันบนผนงัดา้นนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตร



บรรจง สักการะเสาพระหลกัเมืองน่าน เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลจากนั้นน าท่านไปสักการะ 
‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุประจ าปีเถาะ ท่ี
เป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่าน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเยี่ยมชม ‘หอศิลป์ริมน่าน’ 

ท่ีจดัแสดงงานศิลปะตั้งอยูริ่มแม่น ้ าน่านก็คือ 
“หอศิลป์ริมน่าน” เป็นหอศิลป์สุดชิลล์ท่ีเต็ม
ไปด้วยงานศิลปะมากมาย และความสงบ
เงียบ มีขนาดใหญ่มากกว่า 13 ไร่ เป็นท่ี
รวบรวมศิลปะต่างๆ และประติมากรรมของ
ศิลปินเอาไว ้ถา้ใครอยากหาสถานท่ีเสพงาน
ศิลปะเพลินๆ จากนั้นข้ึนสู่ ‘วดัพระธาตุเขา
น้อย’ (66 กม.) ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย
ทางด้านตะวนัตกของตวัเมืองน่าน องค์พระ
ธาตุตั้งอยูบ่นยอดดอยเขานอ้ย เป็นเจดียก่์ออิฐ
ถือปูนทั้ งองค์ งดงามแบบศิลปะพม่าผสม
ล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ บริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองคใ์หญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนนัทบุรี
ศรีเมืองน่าน จึงสามารถมองเห็นทิวทศัน์เมืองน่านไดท้ั้งเมืองแบบพาโนรามา จากนั้นน าท่านสู่ ‘ถนนคนเดินกาด
ข่วงเมืองน่าน’  ถนนคนเดินท่ีมีของท่ีระลึกอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเหนือ ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมถึงของ
อาหารพื้นเมืองท่ีน่าลองชิม 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินหลงัอาหาร อิสระใหท้่านอิสระตามอธัยาศยั... 

ที่พกั : โรงแรมน่านครา รีสอร์ท / น่านตรึงใจ หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่(4)     อทุยานห่งชาตศิรีน่าน – ดอยเสมอดาว – จุดชมววิดอยผาชู้ – เสาดนินาน้อยและ  คอกเสือ 
- โฮงเจ้าฟองค า – ศูนย์โอทอปน่าน – เดนิทางกลบั     

05.00 รุ่งอรุณยามเชา้ น าท่านเดินทางข้ึนสู่ดอยเสมอ
ดาว ตั้งอยู ่‘อุทยานห่งชาติศรีน่าน’ (17 กม.) ที่
มีเทือกเขาสูงสลบัซับซ้อน วางตวัในแนวทิศ
เหนือ-ใต้ เป็นป่าต้นน ้ าล าธาร ท่ีส าคัญของ
แม่น ้ าน่าน น าท่านข้ึนจุดชมทิวทศัน์ ดอยผาชู ้
ทิวทัศน์ทั้ งสองฝ่ังแม่น ้ าน่าน และจุดชมวิว 
‘ดอยเสมอดาว ’  ในวันท่ีอากาศดีท่านจะ
มองเห็นหมอกไหลผา่นทิวเขาท่ีสวยงาม  



เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
 สมควรแห่เวลาลงจากดอยสู่ ‘เสาดินนาน้อย

และคอกเสือ’ (19 กม.) ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีมีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดิน
ผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม กระจายอยูใ่นพื้นท่ี
ประมาณ 20 ไร่คล้ายกบัแพะเมืองผีท่ี จ.แพร่  
สันนิษฐานว่าเสาดินนาน้อยมี อายุประมาณ 
30,000-10,000 ปีและเคยเป็นกน้ทะเลมาก่อน 
จากนั้นชมมนตเ์สน่ห์บา้นพื้นถ่ิน ‘โฮงเจา้ฟอง
ค า’ บา้นเรือนไทยโบราณสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2468 และยงัคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเม่ือร้อยกว่าปีก่อน 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 *** 
17.00 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินน่าน 
19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์เท่ียวบินท่ี DD 179 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 
20.25 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 2564-2565 
วนัเดินทาง ราคาท่านล่ะ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
11-14 พ.ย.64 

19,990 
 

       18-21 พ.ย.64 / 25-28 พ.ย.64 / 16-19 ธ.ค.64 

     06-09 ม.ค.65 / 13-16 ม.ค.65 

       20-23 ม.ค.65 / 27-30 ม.ค. 65 

***ต้องการเดินทางช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที*่** 
จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 6 ท่าน 

 

การเลือกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ท่ีท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกท่ีนัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 



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. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 14,990 บาท/ท่าน โดยการช าระผ่านแอฟเป๋าตงั พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชนและเบอร์

โทรศพัทท่ี์ผกูกบัเป๋าตงั เพื่อใชใ้นการยนืยนัตวัตนในการเดินทางของลูกคา้ 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทาง สามารถท าไดก่้อนเดินทาง 25 วนั  
2. กรณียกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางน้อยกว่า 25 วนั ทุกกรณี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียม

ท่านละ 14,990 บาท และสิทธิทวัร์เท่ียวไทยของท่านจะไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 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 
 



 


