
   

 
CODE: ITH12กึ�ดเตงิหา...นา่นนะเออ นา่น 4วนั2คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัปวั 1คนื เมอืงนา่น 1คนื  
เยอืนดนิแดนแหง่ขนุเขาแสนโรแมนตกิสมัผสัวถิชีวีติสโลวไ์ลฟ์คนน่านสกัการะพระธาตุ

ศกัดิ%สทิธิ%น่าน-แพรเ่ชค็อนิจดุชมววิคา่เฟ่สดุชคิสดูอากาศบรสิทุธิ%ววิทวิทัศนส์วยงามสะดดุตา 

ราคาเดยีว 3,999 บาท 
เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 2ช ั0น จดัผงัที3น ั3งแบบ New Normal 

 
วนัที3 รายละเอยีดทอ่งเที3ยว 

1 พรอ้มกนัที3จดุนดัพบปั�มCaltexงามวงศว์าน เวลา 20.00น. – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น เวลา 
22.00 น.  

2 วดัพระธาตแุชแ่หง้ – สุดกองด ีคาเฟ่– วดัพระธาตเุขานอ้ย – อุโมงคล์ลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์-  
ศาลหลกัเมอืง – วดัมิ3งเมอืง – ถนนคนเดนินา่น�อาหารเชา้ / เที3ยง/- 

3 บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปนั – จดุชมววิภคูา1715 - 
ถนนลอยฟ้า1256 – อําเภอปวั– รา้นกาแฟบา้นไทลื0อ – วดัภเูก็ต �อาหารเชา้ / เที3ยง/เย็น 

4 นา่น – แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ – บา้นเทยีนหอมอุตรดติถ ์- กรงุเทพฯ 
�อาหารเชา้ / เที3ยง/- 

 
 
 

กึ�ดเตงิหา...นา่นนะเออ นา่น 4วนั 2คนื  



   

 
 

เที3ยวเหนอือุน่ใจ “เที3ยวไทย หวัใจใหม”่ 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชื0อโควดิ-19 ของเรา 

� ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
� ฉีดพน่ฆา่เชื0อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
� โต๊ะอาหาร มกีารจัดที4นั4งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
� บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัแรก         จดุนดัหมายปั�มCaltexงามวงศว์าน  
 
 

20.00 น. พรอ้มกันที4จุดนัดหมายปั�ม Caltex งามวงศว์านเจา้หนา้ที4บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
ใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชื0อในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิ
ผา้และเจลแอลกอฮอล ์

22.00 น. ออกเดนิทางสู่ จังหวัดน่าน(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชั4วโมง) อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถตาม
อธัยาศัย 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 

ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี3ยว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิ3ม ที3น ั3ง 

3-6 กรกฎาคม 63 
(วันหยดุเขา้พรรษา) 3,999 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 30 

25-28 กรกฎาคม 63 
(วันหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา) 3,999 1,500 30 

14-17 สงิหาคม 63 3,999 1,500 30 

21-24 สงิหาคม 63 3,999 1,500 30 

18-21 กนัยายน 63 3,999 1,500 30 

25-28กนัยายน 63 3,999 1,500 30 

2-5 ตลุาคม 63 3,999 1,500 30 

22-25 ตลุาคม 63 
(วันหยดุ ปิยะมหาราช ลางานวันเดยีว) 

3,999 1,500 30 

20-24 พฤศจกิายน 63 4,999 1,500 30 

4-7 ธนัวาคม 63 
(วนัหยดุ คลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 

4,999 1,500 30 

10-13 ธนัวาคม 63 
(วนัหยดุ รัฐธรรมนูญ) 

4,999 1,500 30 



   

วนัที3สอง      นา่น - วดัพระธาตแุชแ่หง้ - สดุกองด ีคาเฟ่ - วดัพระธาตเุขานอ้ย–อโุมงคล์ลีาวด ี-  
วดัภมูนิทร–์ศาลหลกัเมอืง–วดัม ิ3งเมอืง - ถนนคนเดนินา่น�เชา้/เที3ยง /- 
 
เชา้ เดนิทางถงึจงัหวดันา่นแวะจดุพกัรถเพื3อใหท้า่นไดท้ําธุระสว่นตวั 
 �อาหารเชา้(มื0อที3 1)บรกิารขา้วเหนยีวหมทูอดบนรถบสั 
 นําท่านเดินทางสู่พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจําคนเกิดปีเถาะ(ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุ

คู่บา้นคู่เมืองน่าน เป็นสถานที4บรรจุพระบรมสารรกิธาตุที4ไดม้าจากสมัยสุโขทัย องค์พระธาตุบุดว้ย
ทองเหลืองหมดทั 0งองค์ เป็นศลิปะการก่อสรา้งที4มคีวามวจิติรงดงามมาก มคีวามเชื4อกันว่าผูท้ี4ไดม้า
สักการะองค์พระธาตุแช่แหง้ จะทําใหช้วีติอยู่ดี มสีุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ การงานเจรญิกา้วหนา้ 
อนุโมทนา จากนั0นนําท่านเดนิทางสู ่สุดกองดคีาเฟ่เป็นคาเฟ่รมินํ0าน่าน อยูใ่นตัวเมอืงน่านสามารถ จบิ
ชา กาแฟ เตมิความหวานได ้นอกจากนี0ยงัมเีมนูอาหารก็มใีหเ้ลอืกสรรมากมาย พรอ้มธรรมชาตริอบดา้น 
ที4สวยงาม อสิระใหท้า่นเลอืกซื0อเครื4องดื4มหรอืถา่ยรปูเชค็อนิสวยๆตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลานําท่านสู่
วดัพระธาตเุขานอ้ยแลนดม์ารค์สําคัญอกีหนึ4งแหง่ของจังหวัดน่านตั 0งอยูบ่นยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระ
พุทธมหาอตุมมงคลนันทบุรศีรเีมอืงน่าน พระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญ่ตั 0งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่าง
สวยสดงดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที3ยง �อาหารกลางวนั(มื0อที3 2)ณ สวนอาหารเรอืนแกว้ 
 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางอโุมงคล์ลีาวดซีุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลั4นทมอยูบ่รเิวณดา้นหนา้พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตน่ิานที4

ข ึ0นเป็นแถวเรยีงรายแผ่ขยายกิ4งกา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับอุโมงคต์น้ไมย้ ิ4งใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนด์
มารก์สําคัญ ใหท้า่นเก็บภาพ ถา่ยรปูสวยๆเชค็อนิกนั สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิทวิทัศนต์ลอดสองฝั4งขา้ง
ทาง จากนั0นเดนิทางสู ่วดัภมูนิทรเ์ดมิชื4อ วัดพรหมมนิทรเ์ป็นวัดหลวงเกา่แก ่มอีายกุวา่ 400 ปีความสวย
ที4แปลกกวา่วัดอื4นของวัดภมูนิทร ์คอื เป็นพระอโุบสถและพระวหิารสรา้งเป็นอาคารหลังเดยีวกัน เป็นทรง
จัตุรมขุ สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ ที4รวมเอาโบสถ ์วหิาร และเจดยี ์ไวใ้นอาคาร
เดยีวกันในส่วนจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรอืที4เรยีกกันว่า ฮปูแตม้ ซึ4งเขยีนขึ0นในชว่งที4วัดภูมนิทร์
ไดรั้บการบรูณะครั 0งใหญ ่สมยัเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมื4อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที4 4) และใชเ้วลา
ซอ่มนานถงึ 7 ปีภาพปู่ ม่านย่าม่าน ที4ไดรั้บฉายาว่า ภาพกระซบิรักบรรลือโลก อาจารยส์มเจตน์ วมิล
เกษม ปราชญเ์มอืงน่าน ไดแ้ตง่คํากลอนอนัสดุแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนอืเพื4อบรรยายถอ้ยคํากระซบิ
ของปู่ ม่านย่าม่าน อสิระใหท้่านชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น เล่าเรื4องชาดก ตํานานพื0นบา้น และ
ความเป็นอยูข่องชาวน่านในอดตี เสมอืนเป็นการบนัทกึเรื4องราวของจังหวัดน่าน ผา่นงานจติรกรรม ลงบน
ผนังสฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆวัดภมูนิทร ์มขีองที4ระลกึ ขนมไทย สนิคา้พื0นบา้นจําหน่ายมากมายจากนั0นนํา
ทา่นไปสกัการะเสรมิความเป็นสริมิงคลที4 เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัมิ3งเมอืงจุดเด่นสําคัญของวัดแห่งนี0 
คอืลายปนูปั0นที4ผนังดา้นนอกอโุบสถ ออกแบบโดยชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น นําทกุทา่นเช็คอนิเขา้ที3พกั สมควรแกเ่วลานําทกุทา่นเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สมัผัสวัฒนธรรมพื0นเมอืง 

ถนนคนเดนินา่นเมอืงเกา่หนา้วัดภมูนิทร ์ตลาดกลางคนืที4นี0 เปิดแค ่2วัน ศกุร-์เสาร ์มขีองกนิของอรอ่ย
พื0นเมอืงจํานวนมาก ขอแนะนํา คือ ขา้วซอยไก่ และ ขนมจีนนํ0าเงี0ยวจา้ ตน้ตําหรับจากที4นี4เพื4อความ
สะดวกในการเลอืกทาน สําหรับมื0อนี0อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
ที3พกั:โรงแรมนํ0าทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชื4อโรงแรมที4ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัสามบอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปนั –  
จดุชมววิภคูา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 – อาํเภอปวั– รา้นกาแฟบา้นไทลื0อ – วดัภเูก็ต 
�เชา้/เที3ยง/เย็น 
 
เชา้ �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื0อที3 3) 

นําทา่นเดนิทางสูอํ่าเภอบอ่เกลอือยูห่า่งจากตัวเมอืงน่านประมาณ 80กโิลเมตร แตเ่นื4องจากเสน้ทางเป็น
หุบเขาสลับทับซอ้นกันหลายลูก อาจใชเ้วลาในการเดนิทางนานถงึ 2ชั4วโมงระหว่างทางจะไดพ้บกับ 
ถนนลอยฟ้าถนนหลวงหมายเลข 1081เสน้ทางจากเมอืงน่าน มุง่หนา้สูอํ่าเภอบอ่เกลอื ระหว่างการ
เดนิทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับความรูส้กึ เหมอืนกําลังนั4งรถอยู่บนถนนลอยฟ้า ที4ถูกลอ้มลอบดว้ยภูเขา 
ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก นําท่านไปชมบอ่เกลอื สนิเธาว ์ภูเขาโบราณซึ4งเป็นอกีหนึ4งไฮไลท์
ของอําเภอบอ่เกลอื ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลอืกลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการทําเกลอืของ
ของคนพื0นเมอืงสําหรับนักสะสม ที4นี4ก็มผีลติภัณฑพ์ื0นเมอืงใหเ้ลอืกซื0อมากมายจากนั0นไปถ่ายรูปชคิๆ 
เช็คอนิที4จุดชมววิบา้นสะปันอยู่ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9กโิลเมตรชุมชนเล็กๆ ท่ามกลาง
ธรรมชาต ิผนืป่า และขนุเขา มลํีาธารไหลผ่านตลอดสายซึ4งจุดชมววิจะอยูบ่รเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมื4อ
มองจากมมุสงู จะเห็นเป็นววิหมูบ่า้น ถกูโอบลอ้มดว้ยทุง่นา กลางหบุเขา ทัศนยีภาพสมบรูณ์สวยงามมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที3ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั(มื0อที3 4)ณ รา้นอาหารปองซา 
บา่ย นําท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256อกีหนึ4งเสน้ทางที4งดงาม เป็นเสน้ทางจาก

อําเภอบอ่เกลอื สูอํ่าเภอปัว ภาพฝันในมา่นหมอก ระหวา่งทางแวะชมววิสวยๆ ณ จดุชมววิ 1715หนึ4งใน



   

จุดชมววิที4ไมค่วรพลาดเมื4อเดนิทางผ่านถนนสายนี0 ย ิ4งถา้ไปชว่งฤดูฝน หรอืปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็น
หมอกหนาสวยสดุตา มุง่หนา้สู ่อําเภอปวัเมอืงแหง่ทุง่นากลางหบุเขา แลนดม์ารค์ที4ตอ้งมา นําทา่นไป
เสรมิสริมิงคลที4 วดัภเูก็ตวัดตั 0งอยูใ่นหมูบ่า้นเก็ต และอยูบ่นบนเนนิเขา ซึ4งชาวเหนือจะเรยีกเขาว่า “ดอย 
หรอื ภ”ู สง่ผลใหว้ัดแห่งนี0มชี ื4อว่าภเูก็ต โดยตั 0งชื4อตามภมูทิี4ตั 0งอยู ่ไฮไลทข์องวัดนี0อยูท่ี4ลานของโบสถ ์
เมื4อมองออกไป จะเห็นเป็นววิทุ่งนาเขยีวขจ ีโอบลอ้มโดยทวิเขานอ้ยใหญ่ หลังจากนําทุกท่านมาเตมิ
คาเฟอนิ ถ่ายรูปเช็คอนิที4 รา้นกาแฟบา้นไทลื0อไฮไลทท์ี4พลาดไมไ่ดเ้มื4อมาถงึอําเภอปัว ดื4มกาแฟ แล
บรรยากาศนาขา้ว ผสมผสานกบัวัฒนธรรมไทลื0อดั 0งเดมิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
เย็น �รบัประทานอาหารเย็น(มื0อที3 5) 
 หลงัทานอาหารเย็นนําทา่นเขา้สูท่ ี3พกัแรม 

ที3พกั: อปูแกว้ รสีอรท์ปวัหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชื4อโรงแรมที4ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัสี3นา่น – แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ – บา้นเทยีนหอมอตุรดติถ ์- กรงุเทพฯ 
�เชา้/เที3ยง /- 
 
เชา้ �บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื0อที3 6) 

 นําออกเดนิทางจากอําเภอปัวมุง่หนา้สูจ่งัหวดัแพร ่กอ่นกลับนําทุกท่านแวะสักการะ ไหวพ้ระ ขอพร ที4 
วดัพระธาตุช่อแฮพระธาตุประจําปีขาล (ปีเสอื) อกีหนึ4งสถานที4ศักดิ%สทิธิ% ซ ึ4งเป็นวัดเก่าแก่ คู่บา้น คู่
เมอืง ของชาวแพร ่เดนิขึ0นบนัไดไป จะไดพ้บกบัความงดงามขององคพ์ระธาต ุสงูถงึ 33 เมตร ตั 0งประทับ
ตระการตาอยู่กลางฐานบัวควํ4า วัดพระธาตุแห่งนี0มสีนิคา้พื0นเมอืงจําหน่ายมากมาย สําหรับท่านใดที4
ตอ้งการผา้มดัยอ้ม ทอสวยๆสกัผนื พี4สามารถหาซื0อไดจ้ากที4นี4 ราคาชาวบา้น คณุภาพสง่ออก  

 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ผ่านจงัหวดัอุตรดติถนํ์าท่านแวะบา้นเทยีนหอม
พรอ้มรับประทานอาหารกลางวันที4นี4 ที4นี4แนะนําใหท้่านลองชมิขนมเคก้รสสม้ รสอร่อย สามารถซื0อ
กลับไปเป็นของฝากได ้นอกจากขนมทานเลน่ ยงัมสีนิคา้เครื4องหนังใหท้า่นไดเ้ลอืกซื0อตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที3ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั(มื0อที3 7) 
 จากนั0นเดนิทางตอ่มุง่หนา้สูก่รุงเทพมหานคร ระยะทาง 500กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6ชั4วโมง) เวลา

โดยประมาณ 22.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพมหานครโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

 

 



   

ผงัที3น ั3งแบบ New Normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชื0อโควดิ-19 ของเรา 

� ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
� ฉีดพน่ฆา่เชื0อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
� โต๊ะอาหาร มกีารจัดที4นั4งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
� บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 

เง ื3อนไขการจอง 

 
เอกสารที3ประกอบการเดนิทาง 

สําเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนี0รวม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชั 0น 
• คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่นํ0ามนั 
• คา่ที4พัก 2คนื ตามโรงแรมที4ระบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามที4ระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามที4ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการที4ระบสํุาหรับนักทอ่งเที4ยวไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิ4ม 7% 
• เจา้หนา้ที4บรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื4อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที4

บรษัิททําไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั 0งนี0ย่อมอยู่ในขอ้จํากัดที4มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที4เกี4ยวขอ้ง 

อตัรานี0ไมร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารที4นอกเหนื4อยจากรายการที4ระบ ุ
• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 
• คา่อาหารสําหรับทา่นที4ทานเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารสําหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

เงื3อนไขการจอง 
มดัจําทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที4เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่าํระเงนิคา่



   

มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   

เงื3อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั 0งแต ่30 วันขึ0นไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึ0นจรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดที4ลกูคา้ชําระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึ0นจรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่15วัน ขอสงวนสทิธิ%ยดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึ0นจรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึ0นจรงิ เชน่ คา่มดัจํารถ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอื4นๆ 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครั 0งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิ%ที4จะเปลี4ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี0 เมื4อเกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที4เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที4ยวบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสั4งของเจา้หนา้ที4รัฐ และอื4นๆ ที4อยูน่อกเหนอื 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิ4มเตมิที4เกดิขึ0นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ%ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 0งสิ0นแทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นั0น 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลี4ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั 0งนี0ข ึ0นอยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่นํ0ามนัที4

ไมค่งที4 การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิ4มเตมิจากราคาที4กําหนดไว ้
• เมื4อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ4ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ% ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 0งสิ0น 
 
 


