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สกัการะพระธาตแุชแ่หง้ แอบไปกระซบิบอกรกั ณ วดัภมูนิทร ์

แหลง่โอโซนชัน้ด ีตอ้งทีส่ะปนั 

พรอ้มไปหยดุเวลาชมววิทวิทศันธ์รรมชาตทิีส่วยงาม ณ คาเฟห่ยดุเวลา 

เดนิทางไดต้ัง้แต ่2 ทา่น ขึน้ไป รอรบัที่สนามบนินา่น 

ใชร้ถตู ้VIP 9 ทีน่ัง่ ตลอดการเดนิทาง โดยมคีนขบัรถทีช่ำนาญทางคอยบรกิาร 

มบีรกิารเมนรูสเดด็ ขา้วซอย ณ รา้นวนัดา 

 
กำหนดการเดินทาง: มกราคม - ธันวาคม 2565 
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วันแรก สนามบินนา่น - พระธาตุแช่แห้ง - เสาหลักเมือง – วัดศรีพันต้น – วัดภูมินทร์ อุโมงค์ลีลาวดีวัดพระธาตชุ้างคำ้
วรวิหาร - ร้านเฮือนฮังต่อ กาแฟนา่น – วัดพระธาตุเขานอ้ย - ถนนคนเดิน 

.......... น. เดินทางถึง สนามบินน่าน บริการโดยรถตู้ + คนขับรถชำนาญทางคอยบริการตลอดการเดินทาง จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่  พระธาตุแช่แห้ง  เป็นพระธาตุ คู่บ้ าน คู่เมืองของชาวน่าน 
สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารริกธาตุที่ได้มา
จากสมัยสุโขทัย องค์พระธาตุบุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นศิลปะการ
ก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมาก มีความเช่ือกันว่าผู้ที่ได้มาสักการะองค์พระ
ธาตุแช่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ แล้วนั้นจะทำได้รับ อานิ
สงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน 
หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านไปสักการะเสริมความ
เป็นสิริมงคลที่ เสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง จุดเด่นสำคัญของวัดแห่งนี้ 
คือลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน 
ประณีต งดงามมากจากนั้นนำท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลที่ วัด
ศรีพันต้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้า
ผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 
1969 ) ช่ือวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพัน
ต้น (คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธ์ิ) ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามี
สีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงาม
โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่าม
สวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดย
ช่าง ชาวน่านช่ือ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มี
การเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกำเนิด เมือง
น่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและ
ทรงคุณค่าอย่างยิ่งจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมช่ือ วัดพรหมมิ
นทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความสวยที่แปลกกว่าวัดอื่นของ
วัดภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน 
เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอา
โบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในส่วนจิตรกรรมฝาผนังภายใน
วิหารหรือที่เรียกกันว่า ฮูปแต้ม ซึ่งเขียนข้ึนในช่วงที่วัดภูมินทร์ได้รับการ
บูรณะครั้งใหญ่ สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเมื่อ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที่ 
4) และใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ม่านย่าม่าน ที่ได้รับฉายาว่า ภาพ
กระซิบรักบรรลือโลก อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์เมืองน่าน ได้แต่ง
คำกลอนอันสุดแสนโรแมนติกเป็นภาษาเหนือเพื่อบรรยายถ้อยคำกระซิบของ
ปู่ม่านย่าม่าน อิสระให้ท่านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น เล่าเรื่องชาดก 
ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบันทึก
เรื่องราวของจังหวัดน่าน ผ่านงานจิตรกรรม ลงบนผนังสีฝุ่น และบริเวณ



 
 

BCK-PCK นา่น 3วนั2คนื ม.ค.-ธ.ค.65 
 

 

รอบๆวัดภูมินทร์ มีของที่ระลึก ขนมไทย สินค้าพื้นบ้านจำหน่ายมากมา จากนั้นนำท่านเดินทาง อุโมงค์ลีลาวดี ซุ้มต้น
ลีลาวดีหรือต้นลั่นทมอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ข้ึนเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน 
ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ  ให้ท่านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกัน สามารถเดิน
เพลินๆ ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั่งข้างทาง 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านวันดา ข้าวซอยไก่หรือหมู + ขนมหวาน + น้ำเปล่า 1 ขวด/ท่าน 
จากนั้ น น ำท่ าน เข้ าสู่  วั ดพ ระ ธาตุ ช้ า งค้ ำ ว รวิห าร  อยู่ ต ร ง ข้ าม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้
ภายใน นับเป็นปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะ
สุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว 
ประดับอยู่โดยรอบ พระธาตุเจดีย์สร้าง ด้วยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน 3 ช้ัน กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากช้ันแรกสูงถึงช้ัน
สองมีรูปช้างค้ำอยู่ในลักษณะ เหมือนฐาน รองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวม
ทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัวโผล่ส่วนหัวลอย ออกมาครึ่งตัวขาหน้าทั้งคู่
ยื่นพ้นออกมาจาก เหลี่ยมฐาน เหนือข้ึนไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) ซ้อนกัน 3 
ช้ัน และเป็น องค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆังทำเป็นฐานเขียงรองรับ 
มาลัยลูกแก้ว ลดหลั่นกันไปเป็นส่วนยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำได้รับ
การบูรณะซ่อมแซม และหุ้นด้วยแผ่นทองเหลืองทั้งองค์มีความสวยงาม มาก 
นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำ ปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรี ศรีศากย
มุนี ซึ่งเป็นทองคำ 65 % สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬี ทำเสริมเมื่อ 
พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท เจ้างั่วฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 14 
แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผู้สร้างเมือ่วันพุธ เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะ
สุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฎกใหญ่ที่สุดในประเทศ จากนั้นนำ
ท่านนั่งจิบชากาแฟและพักผ่อน ณ ร้านเฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ซึ่งเป็นร้าน
กาแฟที่รวมเอากาแฟจากแหล่งปลูกต่างๆของจังหวัดน่านมาไว้ที่นี่ เป็นร้าน
ที่มีขนาดใหญ่บรรยากาศดี มีมุมให้ถ่ายรูป,มุมให้นั่งชิลๆเยอะ ให้ท่านสัมผัส
กับบรรยากาศสบายๆ ร่มรื่น (ไม่รวมค่าอาหรและเครื่องดืม่) จากนั้นนำท่าน
แวะซื้อของฝาก ร้านผ้าไหมไทย ให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งผ้าไหม 
จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คสำคัญอีกหนึ่งแห่งของ
จังหวัดน่าน  เป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่
ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 มี
องค์พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์
ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม (ถ้าเวลาเป็นใจ เราจะได้
ชมพระอาทิตย์ตกท่ีวัดนี้ด้วยครับ) 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนคนเดิน  
 นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า  สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ถนนคนเดินเมืองน่าน แห่งนี้ตั้งอยู่ข้างๆ วัด

ภูมินทร์  เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. มขีองกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก  
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 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท  
วันสอง ถนนหมายเลข 3 – ถนนลอยฟ้า - บ่อเกลือ สินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน – คาเฟ่หยุดเวลา - จุดชมวิว 1715 – 

ตำหนักเจ้าหลวงภูคา – วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - ถนนคนเดิน 
เช้า รับประทานอาหาราเช้าท่ี โรงแรม 
 จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ถนนหมายเลข 3 หรือถนนลอยฟ้า ปัว-บ่อเกลือ-สันติ

สขุ เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สวยงาม และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน จากนั้นนำ
ท่านถ่ายรูปกัน ถนนลอยฟ้า เส้นทางจากเมืองน่าน มุ่งหน้าสู่อำเภอบ่อเกลือ 
ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัสกับความรู้สึก เหมือนกำลังนัง่รถอยู่บน
ถนนลอยฟ้า ที่ถูกล้อมลอบด้วยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก นำท่าน
ไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของอำเภอบ่อ
เกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือกลางหุบเขา ท่านจะได้เห็นกระบวนการทำ
เกลือของของคนพื้นเมือง สำหรับนักสะสม ที่นี่ก็มีผลติภัณฑ์พื้นเมืองให้เลือก
ซื้อมากมาย  

เท่ียง อิสระอาหารเท่ียง 
 

  
 
 
 
 
 นำท่านสมัผัสบรรยากาศธรรมชาติที่ จุดชมวิวบ้านสะปัน ตั้งอยู่ในอำเภอบ่อ

เกลือ จังหวัดน่าน  ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมต  เป็นชุมชน
เล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และ
ในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย 
เรียกได้ว่าหากแวะมาเที่ยวบ่อเกลือภูเขาขับรถเลยไปอีกเพียงไม่กี่นาทีก็จะถึง
หมู่บ้านสะปัน เหมาะสำหรับมาพักผ่อน ปล่อยชีวิตให้เดินไปอย่างช้า ๆ 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ คาเฟ่หยุดเวลา ใครที่ได้มาที่นี้แล้วจะต้องร้องขอหยุด
เวลาไว้เลย เพราะที่นี้เป็นสถานที่ถ่ายรูปสวยงามอีกหนึ่งที่ของบ้านสะปันเลย
ที่ เดียว (ไม่รวมค่าขนมและเครื่องดื่ม ) จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิว 1715 จุดแวะพักชมวิวที่สูงห่างจาก
ระดับน้ำทะเล 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตกได้ โดยมีระยะทางห่างจากที่ทำการอุทยาน
แห่งชาติดอยภูคา 8 กิโลเมตร เส้นทาง ปัว – บ่อเกลือ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน นำท่านแวะสักการะเจ้าหลวงพญาภู
คาที่ ตำหนักเจ้าหลวงภูคา ผู้ซึ่งก่อตั้ง และรวบรวมเมืองน่านไว้ด้วยกัน นำท่านเสริมสิริมงคลที่ วัดภูเก็ต วัดต้ังอยู่ใน
หมู่บ้านเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา ซึ่งชาวเหนือจะเรียกเขาว่า “ดอย หรือ ภู” ส่งผลให้วัดแห่งนี้มีช่ือว่าภูเก็ต โดยต้ัง
ช่ือตามภูมิที่ตั้งอยู่ ไฮไลท์ของวัดน้ีอยู่ที่ลานของโบสถ์  

 เมื่อมองออกไป จะเห็นเปน็วิวทุ่งนาเขียวขจี โอบล้อมโดยทิวเขาน้อยใหญ่  จากนั้นเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัด
เก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆ์ที่มีช่ือที่สุดของวัดน้ีคือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมี
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ลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน โดยบริเวณ
ลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่ มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเช้ือสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนังทีวั่ดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจงัหวัดน่าน รวมถงึพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณ
ต่างให้ได้ชม บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้ง
ของกระท่อมไม้ไผ่ ช่ือว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได ้ 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนคนเดิน 
 นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า  สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง ถนนคนเดินเมืองน่าน แห่งนี้ตั้งอยู่ข้างๆ วัด

ภูมินทร์  เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. มขีองกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก  
 นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท 
 หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนพักบนปัวได้ พักท่ี ฮักปัว โฮเทล หรือ อูปแก้ว รีสอร์ท 
วันสาม ถ้ามีเวลาเหลือขากลับ – พาช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมือง - ร้านขนม - ส่งสนามบนิน่าน 
เช้า รับประทานอาหาราเช้าท่ี โรงแรม 
 ถ้ามีเวลาจะนำพาทุกท่านไป ช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมือง / ร้านขนมขึ้นชื่อ / คาเฟ่ในตัวเมืองน่าน 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดนิทาง เขา้สูส่นามบินนา่น 
...... น. ส่ง สนามบินน่าน 

 
รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลบักันได้ตามความเหมาะสม  

ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชนข์องท่านเป็นสำคัญ** 
อัตราค่าบริการ 

น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท หรือ โรงแรมน้ำทองน่าน ระดับ 3 ดาว 
(พักห้อง Standard Room)  สามารถปรับเปลี่ยนพักบนปัวได้ราคานี ้

จำนวน ราคา / ท่าน พักเด่ียว 
2 ท่าน (ใช้รถตู)้ 5,899.- 1,500.- 
4 ท่าน (ใช้รถตู)้ 3,999.- 1,500.- 
6 ท่าน (ใช้รถตู)้ 3,499.- 1,500.- 
8 ท่าน (ใช้รถตู)้ 3,199.- 1,500.- 

 
โรงแรมเวียงแก้ว ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Room) 

สามารถปรบัเปลีย่นพักบนปัวได้ ราคาลดลง 200 บาท / ท่าน 
จำนวน ราคา / ท่าน พักเด่ียว 

2 ท่าน (ใช้รถตู)้ 6,299.- 1,900.- 
4 ท่าน (ใช้รถตู)้ 4,399.- 1,900.- 
6 ท่าน (ใช้รถตู)้ 3,899.- 1,900.- 
8 ท่าน (ใช้รถตู)้ 3,599.- 1,900.- 

ค่าทิปคนขบัรถ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ /วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คราคากับทีมงานอีกคร้ัง 
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อัตราค่าบริการรวม 
• ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน 
• ค่าอาหาร ร้านวันดา 
• ค่ารถรับ-สง่นำเที่ยวตามรายการ 
• ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
• ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้ันทัศนาจร 
• ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลงิแล้ว และทางบรษัิทขอเก็บเพิ่มในกรณีทีส่ายการบินมกีารปรบั   
• ค่าธรรมเนียมเพิม่ ก่อนการเดินทาง 
• ค่าสัมภาระทีห่นักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ข้ึนอยูก่ับอัตรา 
• แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินบิาร์ในห้องพัก , รวมถึง 
• ค่าอาหารและเครือ่งดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองตา่งหาก ) 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%   
 
เง่ือนไขในการจอง 
• ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 2,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 10 วันก่อน การเดินทาง 
หมายเหต ุ 
• รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ ทราบลว่งหน้า 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นในกรณีดังต่อไปนี ้
•  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือ

กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

•  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

•  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
•  ตั๋วเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง

หรือคืนเงินได้ 
•  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศได้ 
 


