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วนัแรก    จุดนดัหมาย ป๊ัม Shell แมค็โครแจง้วฒันะ - เดนิทางสู่จงัหวดัน่าน 
17.30 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหทุ้กท่าน มี

การพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เชค็อณุหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัและเจลแอลกอฮอลท์่านละ1ชดุ สมควร
แกเ่วลาออกเดนิทางสู ่จงัหวดัน่าน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ10ช ัว่โมง) อสิระใหทุ้กทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง  วดัพระธาตุแชแ่หง้ - เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟน่าน – วดัพระธาตเุขานอ้ย - อโุมงคล์ลีาวด ี- วดัภูมนิทร ์-วดัศรพีนัตน้ - 
ศาลหลกัเมอืง วดัมิง่เมอืง – ถนนคนเดนิ กาดข่วงเมอืงน่าน      อาหารเชา้/เทีย่ง /---                                                                                                                         

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดัน่าน แวะจุดพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระส่วนตวั 
  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 
 น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตแุชแ่หง้ เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีเถาะ (ปีกระต่าย) เป็นพระธาตคุู่บา้นคู่เมอืงน่าน เป็นสถานทีบ่รรจพุระ

บรมสารรกิธาตทุีไ่ดม้าจากสมยัสโุขทยั องคพ์ระธาตบุุดว้ยทองเหลอืงหมดทัง้องค ์เป็นศลิปะการกอ่สรา้งทีม่คีวามวจิติรงดงามมาก มี
ความเชือ่กนัว่าผูท้ีไ่ดม้าสกัการะองคพ์ระธาตแุชแ่หง้ จะท าใหช้วีติอยู่ด ีมสีขุ ปราศจากโรคภยัต่างๆ การงานเจรญิกา้วหนา้ อนุโมทนา 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เฮอืนฮงัตอ่ กาแฟน่าน รา้นกาแฟชือ่ดงัในเมอืงน่าน รา้นใหญ่บรรยากาศด ีมมีมุใหถ้า่ยรปู,มุมใหน่ั้งชวิๆ มี
กาแฟรสชาตอิรอ่ย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ทาน ถ่ายภาพ พกัผ่อนตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าท่านสู่วดัพระธาตเุขาน้อย แลนด ์
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มารค์ส าคญัอกีหน่ึงแห่งของจงัหวดัน่าน ตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพุทธมหาอตุมมงคลนันทบุรศีรเีมอืงน่าน พระพุทธรปูปาง
ลลีาองคใ์หญ่ตัง้สง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม 

 
เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2)  
บ่าย  น าท่านเดนิทาง อโุมงคล์ลีาวด ีซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลัน่ทมอยู่บรเิวณดา้นหนา้

พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตน่ิานทีข่ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผข่ยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบั
อโุมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่อลงัการ ถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคญั  ใหท้่านเกบ็ภาพ ถ่ายรปูสวยๆ
เชค็อนิกนั สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิทวิทศันต์ลอดสองฝ่ังขา้งทาง จากน้ันเดนิทางสู่ วดั
ภูมนิทร ์เดมิชือ่ วดัพรหมมนิทร ์เป็นวดัหลวงเกา่แก ่มอีายุกว่า 400 ปี ความสวยทีแ่ปลก
กว่าวดัอืน่ของวดัภมูนิทร ์คอื เป็นพระอโุบสถและพระวหิารสรา้งเป็นอาคารหลงัเดยีวกนั 
เป็นทรงจตัรุมุข สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณเ์ฉพาะ ทีร่วมเอาโบสถ ์วหิาร 
และเจดยี ์ไวใ้นอาคารเดยีวกนั ในส่วนจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรอืทีเ่รยีกกนัว่า ฮู
ปแตม้ ซึง่เขยีนขึน้ในชว่งทีว่ดัภมูนิทรไ์ดร้บัการบูรณะคร ัง้ใหญ่ สมยัเจา้อนันตวรฤทธเิดช 
เมือ่ พ.ศ.2410 (ปลายสมยัรชักาลที ่4) และใชเ้วลาซอ่มนานถงึ 7 ปี ภาพปู่มา่นย่าม่าน ที่
ไดร้บัฉายาวา่ ภาพกระซบิรกับรรลอืโลก อาจารยส์มเจตน ์วมิลเกษม ปราชญเ์มอืงน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอนัสดุแสนโรแมนตกิเป็นภาษา
เหนือเพือ่บรรยายถอ้ยค ากระซบิของปู่มา่นย่าม่าน อสิระใหท้่านชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น เล่าเร ือ่งชาดก ต านานพืน้บา้น และ
ความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดตี เสมอืนเป็นการบนัทกึเร ือ่งราวของจงัหวดัน่าน ผ่านงานจติรกรรม ลงบนผนังสฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆ
วดัภมูนิทร ์มขีองทีร่ะลกึ ขนมไทย สนิคา้พืน้บา้นจ าหน่ายมากมาย จากน้ันน าท่านไปสกัการะเสรมิความเป็นสริมิงคลที ่เดนิทางสู่ วดั
ศรพีนัตน้ สรา้งโดยพญาพนัตน้ เจา้ผูค้รองนครน่าน แห่งราชวงศภ์คูา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชือ่วดัตรงกบั
นามผูส้รา้ง คอืพญาพนัตน้ บางสมยัเรยีกว่า วดัสลพีนัตน้ (ค าว่า สล ีหมายถงึ ตน้โพธิ)์ ซ ึง่ในอดตีมตีน้โพธิใ์หญ่อยู่ดา้นทศิเหนือและ
ทศิใตข้องวดั ปัจจบุนัถกูโค่นเพือ่ตดัเป็นถนนแลว้ วดัศรพีนัตน้ไดร้บัพระราชทานวสิงุคามสมีาเมือ่ พ.ศ. 2505 ภายในวดัมวีหิารที่
สวยงาม ตัง้เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยบั เป็นอกีวดัหน่ึงในจงัหวดัน่านทีม่จีติรกรรมปูนป้ันทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศยีร เฝ้า
บนัได หนา้วหิารวดั สทีองเหลอืงอรา่มสวยงามตระการตา มคีวามสวยงามมาก  ดอู่อนโยนมชีวีติชวีา ซึง่ป้ันแต่งโดยชา่ง ชาวน่านชือ่ 
นายอนุรกัษ ์สมศกัดิ ์หรอื "สล่ารง" และภายในวหิารไดม้กีารเขยีนภาพลายเสน้ประวตัขิองพระพุทธเจา้ และประวตั ิการก าเนิด เมอืง
น่าน โดยชา่งชาวน่าน เป็นภาพ เขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคณุค่าอย่างยิง่ เดนิทางสู่ เสาหลกัเมอืงน่าน ณ วดัมิง่
เมอืง จดุเด่นส าคญัของวดัแห่งนี ้คอืลายปูนป้ันทีผ่นังดา้นนอกอโุบสถ ออกแบบโดยชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงามมาก 

 
เย็น  น าทุกท่านเชค็อนิเขา้ทีพ่กั สมควรแกเ่วลาน าทุกท่านเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สมัผสัวฒันธรรมพืน้เมอืง ถนนคนเดนิ กาดข่วง

เมอืงน่าน หนา้วดัภมูนิทร ์ตลาดกลางคนืทีนี่ ้เปิดแค่ 2วนั ศกุร-์เสาร ์มขีองกนิของอรอ่ยพืน้เมอืงจ านวนมาก ขอแนะน า คอื ขา้วซอย
ไก ่และ ขนมจนีน ้าเงีย้วจา้ ตน้ต าหรบัจากทีน่ี่ เพือ่ความสะดวกในการเลอืกทาน ส าหรบัมือ้นีอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั:  โรงแรมน ้าทองน่าน หรอืระดบัเทยีบเท่ากนั(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง)กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอื 
กรณีระบุพกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรบัพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟูกทีน่อน
เสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของโรงแรมน้ันๆ 

วนัทีส่าม  โคง้หมายเลข3 ถนนลอยฟ้า-บ่อเกลอืสนิเธาว-์จุดชมววิบา้นสะปัน–หยดุเวลาคาเฟ่-จุดชมววิภูคา1715-ถนนลอย
ฟ้า1256-ปัว-รา้นกาแฟบา้นไทลือ้และล าดวนผา้ทอ-เมอืงน่าน                          อาหารเชา้/เทีย่ง /เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
 (เปลีย่นยานพาหนะเป็นรถตู)้ น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภอบ่อเกลอื อยู่ห่างจากตวัเมอืงน่านประมาณ 80 กโิลเมตร แต่เน่ืองจากเสน้ทาง

เป็นหุบเขาสลบัทบัซอ้นกนัหลายลกู อาจใชเ้วลาในการเดนิทางนานถงึ 2ช ัว่โมง ระหว่างทางจะไดพ้บกบั โคง้หมายเลข3 ถนนลอย
ฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 เสน้ทางจากเมอืงน่าน มุ่งหนา้สู่อ าเภอบ่อเกลอื ระหว่างการเดนิทาง ท่านจะไดส้มัผสักบัความรูส้กึ 
เหมอืนก าลงัน่ังรถอยู่บนถนนลอยฟ้า ทีถ่กูลอ้มลอบดว้ยภเูขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก น าทา่นไปชม บ่อเกลอื สนิเธาว ์
ภูเขาโบราณ ซึง่เป็นอกีหน่ึงไฮไลทข์องอ าเภอบ่อเกลอื ถกูขนานนามว่าเป็นนาเกลอืกลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลอื
ของของคนพืน้เมอืง ส าหรบันักสะสม ทีน่ี่กม็ผีลติภณัฑพ์ืน้เมอืงใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  
 จากน้ันไปถ่ายรปูชคิๆ เชค็อนิที ่จุดชมววิบา้นสะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลอืภเูขาประมาณ 9 กโิลเมตร ชมุชนเล็กๆ ท่ามกลาง

ธรรมชาต ิผนืป่า และขนุเขา มลี าธารไหลผา่นตลอดสาย ซึง่จดุชมววิจะอยู่บรเิวณหนา้วดับา้นสะปัน เมือ่มองจากมมุสงู จะเห็นเป็นววิ
หมู่บา้น ถกูโอบลอ้มดว้ยทุง่นา กลางหุบเขา ทศันียภาพสมบูรณส์วยงามมาก น าทา่นเดนิทางสู่ หยดุเวลาคาเฟ่ รา้นกาแฟววิหลกั
ลา้นลอ้มรอบดว้ยสายหมอกและขนุเขาสลบัซบัซอ้นทีส่วยงามราวกบัภาพวาด อสิระใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมิเคร ือ่งดืม่รอ้นเย็นตาม
อธัยาศยั น าท่านแวะชมววิสวยๆ ณ จดุชมววิ 1715 หน่ึงในจดุชมววิทีไ่มค่วรพลาดเมือ่เดนิทางผ่านถนนสายนี ้ยิง่ถา้ไปชว่งฤดฝูน 
หรอืปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนาสวยสดุตา น าท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหน่ึงเสน้ทางที่
งดงาม เป็นเสน้ทางจากอ าเภอบ่อเกลอื สู่อ าเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก มุ่งหนา้สู่ อ าเภอปัว เมอืงแห่งทุ่งนากลางหุบเขา แลนด ์
มารค์ทีต่อ้งมา น าท่านมาเตมิคาเฟอนิ ถ่ายรปูเชค็อนิที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ และล าดวนผา้ทอ ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่มาถงึ
อ าเภอปัว ดา้นหนา้เป็นล าดวนผา้ทอ รา้นจ าหน่ายผา้ทอลายน า้ไหลไทลือ้ และสนิคา้ของฝากจากเมอืงน่าน อสิระใหท้่านเลอืกซือ้
เคร ือ่งดืม่ จบิกาแฟในบรรยากาศไทลือ้ตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสู่ เมอืงน่าน 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  
 หลงัทานอาหารเย็นน าทา่นเขา้สู่ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั:  โรงแรมน ้าทองน่าน หรอืระดบัเทยีบเท่ากนั(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง)กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอื 
กรณีระบุพกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไม่มขีอปรบัพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟูกทีน่อน
เสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของโรงแรมน้ันๆ 

วนัทีส่ี ่             น่าน - แพร ่– วดัพระธาตุชอ่แฮ - บา้นเทยีนหอม อตุรดติถ ์– กรุงเทพฯ                         อาหารเชา้/เทีย่ง /-- 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 น าออกเดนิทางจากน่าน มุ่งหน้าสู่จงัหวดัแพร ่กอ่นกลบัน าทุกท่านแวะสกัการะ 

ไหวพ้ระ ขอพร ที ่วดัพระธาตชุอ่แฮ พระธาตปุระจ าปีขาล (ปีเสอื) อกีหน่ึงสถานที่
ศกัดิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นวดัเกา่แก ่คู่บา้น คู่เมอืง ของชาวแพร ่เดนิขึน้บนัไดไป จะไดพ้บกบั
ความงดงามขององคพ์ระธาต ุสงูถงึ 33 เมตร ตัง้ประทบัตระการตาอยู่กลางฐานบวั
คว ่า วดัพระธาตแุห่งนีม้สีนิคา้พืน้เมอืงจ าหน่ายมากมาย ส าหรบัท่านใดทีต่อ้งการผา้
มดัยอ้ม ทอสวยๆสกัผนื พีส่ามารถหาซือ้ไดจ้ากทีน่ี่ ราคาชาวบา้น คณุภาพส่งออก  

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบั ระหว่างทาง ผา่นจงัหวดัอตุรดติถ ์น าท่านแวะ 
บา้นเทยีนหอม พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนัทีน่ี่ ทีน่ี่แนะน าใหท้่านลองชมิขนม
เคก้รสสม้ รสอรอ่ย สามารถซือ้กลบัไปเป็นของฝากได ้นอกจากขนมทานเล่น ยงัมี
สนิคา้เคร ือ่งหนังใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 จากน้ันเดนิทางต่อมุ่งหนา้สู่กรงุเทพมหานคร ระยะทาง 500 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6ช ัว่โมง) เวลาโดยประมาณ 22.00 น. 

เดนิทางถงึกรงุเทพมหานครโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
*********************** 

หมายเหตุ: ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ั่งเท่านัน้ โดยจดัสรรทีน่ั่งตามล าดบัการจองพรอ้มช าระเงิน 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การเดนิทาง
ชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านึงถงึผลประโยชนข์อง
ท่านเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
❖ โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครฐัเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
❖ บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 
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เง่ือนไขการจอง 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืส่งพรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ 
• ค่าบรกิารคนขบัรถ และค่าน ้ามนั 
• ค่าทีพ่กั 2คนื พกัหอ้งละ2-3ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืเทยีบเท่า 

กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื กรณีระบุ
พกัหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรบัพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟูกทีน่อนเสรมิขึน้อยู่
กบัแบบทีพ่กัของโรงแรมน้ันๆ 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรบันักท่องเทีย่วไทย 
• ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไม่

ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นีย่้อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และ
เอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้ม่รวม 
• ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 
• ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 
• ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสขุภาพ 
• ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  
• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 800 บาท  

เง่ือนไขการจอง 
มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วนั(การไม่ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ 
หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง่ือนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป 
• บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
• บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษิทั หรอืค่าใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความ

ล่าชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษิทัฯก ากบัเท่าน้ัน 
• ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามนัทีไ่ม่คงที ่การปรบัราคา

ค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 

วนัเดนิทาง  ราคาผูใ้หญ ่(ไม่มรีาคาเดก็) พกัเดีย่ว/เดนิทางคนเดยีว เพิม่ ทีน่ั่ง 
11-14 กุมภาพนัธ ์64 3,999 1,500 36 
25-28 กุมภาพนัธ ์64 3,999 1,500 36 

11-14 เมษายน 64 4,999 1,500 36 

12-15 เมษายน 64 4,999 1,500 36 

30เมษายน-3พฤษภาคม  3,999 1,500 36 

1-4 พฤษภาคม 64 3,999 1,500 36 


