
 

THI-ITH12 น่านนะเออ 4วนั2คนื_BUS_JUL-DEC20 

 

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 2ช ัน้ จดัผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 

พกัปัว 1คนื เมอืงน่าน 1คนื 
วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊มCaltexงามวงศว์าน เวลา 20.00น. – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น เวลา 22.00 น.  

2  วดัพระธาตแุชแ่หง้ – สดุกองด ีคาเฟ่ – วดัพระธาตเุขานอ้ย – อุโมงคล์ลีาวด ี– วดัภมูนิทร ์-  
ศาลหลกัเมอืง – วดัม ิง่เมอืง – ถนนคนเดนินา่น อาหารเชา้ / เทีย่ง /- 

3 บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปนั – จดุชมววิภคูา1715 - 
ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอปวั – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัภเูก็ต อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 

4 นา่น – แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ – บา้นเทยีนหอม อุตรดติถ ์- กรงุเทพฯ 
อาหารเชา้ / เทีย่ง/- 

เทีย่วเหนอือุน่ใจ  “เทีย่วไทย หวัใจใหม”่มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอณุหภูมกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

❖ บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 
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วนัแรก     จดุนดัหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศว์าน  
20.00 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศว์าน เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความใหท้กุทา่น มกีาร

พน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์
22.00 น. ออกเดนิทางสู ่จังหวัดน่าน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
วนัทีส่อง  นา่น - วดัพระธาตแุชแ่หง้ - สดุกองด ีคาเฟ่ - วดัพระธาตเุขานอ้ย–อุโมงคล์ลีาวด ี- วดัภมูนิทร–์ศาลหลกัเมอืง 

– วดัม ิง่เมอืง - ถนนคนเดนินา่น    เชา้/เทีย่ง /- 
เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันา่น แวะจดุพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธรุะสว่นตวั 
  อาหารเชา้ (มือ้ที ่1) บรกิารขา้วเหนยีวหมทูอด บนรถบสั 
 น าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุแช่แหง้ เป็นพระธาตุประจ าคนเกดิปีเถาะ (ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมอืงน่าน เป็น

สถานทีบ่รรจพุระบรมสารรกิธาตทุีไ่ดม้าจากสมัยสโุขทัย องคพ์ระธาตบุดุว้ยทองเหลอืงหมดทัง้องค ์เป็นศลิปะการกอ่สรา้ง
ทีม่คีวามวจิติรงดงามมาก มคีวามเชือ่กันวา่ผูท้ ีไ่ดม้าสักการะองคพ์ระธาตแุชแ่หง้ จะท าใหช้วีติอยูด่ ีมสีขุ ปราศจากโรคภัย
ตา่งๆ การงานเจรญิกา้วหนา้ อนุโมทนา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สดุกองดคีาเฟ่ เป็นคาเฟ่รมิน ้าน่าน อยูใ่นตัวเมอืงน่าน
สามารถ จบิชา กาแฟ เตมิความหวานได ้นอกจากนี้ยังมเีมนูอาหารก็มใีหเ้ลอืกสรรมากมาย พรอ้มธรรมชาตริอบดา้น ที่
สวยงาม อสิระใหท้่านเลอืกซือ้เครื่องดืม่หรือถ่ายรูปเช็คอนิสวยๆตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่านสู่วดัพระธาตเุขา
นอ้ย แลนดม์ารค์ส าคัญอกีหนึง่แหง่ของจังหวัดน่าน ตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ยมอีงคพ์ระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบรุศีรี
มอืงน่าน พระพุทธรูปปางลลีาองคใ์หญ่ตัง้สง่างามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยสดงดงาม 

 
เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) ณ สวนอาหารเรอืนแกว้ 
บา่ย  น าทา่นเดนิทาง อุโมงคล์ลีาวด ีซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลั่นทมอยูบ่รเิวณดา้นหนา้พพิธิภัณฑแ์หง่ชาตน่ิานทีข่ ึน้เป็นแถวเรียง

รายแผ่ขยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับอโุมงคต์น้ไมย้ ิง่ใหญ่อลังการ ถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคัญ  ใหท้า่นเก็บภาพ ถ่ายรูป
สวยๆเชค็อนิกัน สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิทวิทัศน์ตลอดสองฝ่ังขา้งทาง จากนัน้เดนิทางสู ่วดัภมูนิทร ์เดมิชือ่ วัดพรหมมิ
นทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก ่มอีายุกว่า 400 ปี ความสวยทีแ่ปลกกว่าวัดอืน่ของวัดภูมนิทร ์คอื เป็นพระอโุบสถและพระวหิาร
สรา้งเป็นอาคารหลังเดยีวกัน เป็นทรงจัตรุมขุ สถาปัตยกรรมอันโดดเดน่ดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ ทีร่วมเอาโบสถ ์วหิาร และ

เจดยี ์ไวใ้นอาคารเดยีวกัน ในส่วนจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรอืทีเ่รียกกันวา่ ฮูปแตม้ ซึง่เขยีนขึน้ในชว่งทีวั่ดภมูนิทร์
ไดรั้บการบรูณะครัง้ใหญ่ สมัยเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาลที ่4) และใชเ้วลาซอ่มนานถงึ 7 ปี 
ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ทีไ่ดรั้บฉายาว่า ภาพกระซบิรักบรรลอืโลก อาจารยส์มเจตน์ วมิลเกษม ปราชญ์เมอืงน่าน ไดแ้ต่งค า
กลอนอันสดุแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนือเพือ่บรรยายถอ้ยค ากระซบิของปู่ มา่นย่าม่าน อสิระใหท้า่นชมภาพวาดจติรกรรม
ฝาผนังสฝีุ่ น เลา่เรือ่งชาดก ต านานพืน้บา้น และความเป็นอยูข่องชาวน่านในอดตี เสมอืนเป็นการบันทกึเรือ่งราวของจังหวัด
น่าน ผ่านงานจติรกรรม ลงบนผนังสฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆวัดภมูนิทร ์มขีองทีร่ะลกึ ขนมไทย สนิคา้พืน้บา้นจ าหน่ายมากมาย 
จากนัน้น าทา่นไปสักการะเสรมิความเป็นสริมิงคลที ่เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัม ิง่เมอืง จดุเดน่ส าคัญของวัดแหง่นี ้คอืลาย

ปนูปัน้ทีผ่นังดา้นนอกอโุบสถ ออกแบบโดยชา่งฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต งดงามมาก 

 
เย็น  น าทุกทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สัมผัสวัฒนธรรมพืน้เมอืง ถนนคนเดนินา่น

เมอืงเกา่ หนา้วัดภมูนิทร ์ตลาดกลางคนืทีน่ี้ เปิดแค ่2วัน ศกุร-์เสาร ์มขีองกนิของอร่อยพืน้เมอืงจ านวนมาก ขอแนะน า คอื 
ขา้วซอยไก่ และ ขนมจนีน ้าเงี้ยวจา้ ตน้ต าหรับจากทีน่ี่ เพื่อความสะดวกในการเลอืกทาน ส าหรับมือ้นี้อสิระอาหารเย็น
ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั:  โรงแรมน า้ทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัสาม    บอ่เกลอื–ถนนลอยฟ้า1081-บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปนั –จดุชมววิภคูา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 
– อ าเภอปวั – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัภเูก็ต                    เชา้/เทีย่ง /เย็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอบอ่เกลอื อยูห่า่งจากตัวเมอืงน่านประมาณ 80 กโิลเมตร แตเ่นื่องจากเสน้ทางเป็นหบุเขาสลับทับ
ซอ้นกันหลายลกู อาจใชเ้วลาในการเดนิทางนานถงึ 2ชัว่โมง ระหวา่งทางจะไดพ้บกับ ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 
1081 เสน้ทางจากเมอืงน่าน มุง่หนา้สูอ่ าเภอบอ่เกลอื ระหวา่งการเดนิทาง ทา่นจะไดส้ัมผัสกับความรูส้กึ เหมอืนก าลังน่ัง
รถอยู่บนถนนลอยฟ้า ทีถู่กลอ้มลอบดว้ยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก น าท่านไปชม บ่อเกลอื สนิเธาว ์ภูเขา
โบราณ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องอ าเภอบอ่เกลอื ถูกขนานนามวา่เป็นนาเกลอืกลางหบุเขา ทา่นจะไดเ้ห็นกระบวนการท า
เกลอืของของคนพืน้เมอืง ส าหรับนักสะสม ทีน่ี่ก็มผีลติภัณฑพ์ืน้เมอืงใหเ้ลอืกซือ้มากมาย จากนัน้ไปถ่ายรูปชคิๆ เชค็อนิที ่
จดุชมววิบา้นสะปนั อยูห่า่งจากบอ่เกลอืภเูขาประมาณ 9 กโิลเมตร ชมุชนเล็กๆ ทา่มกลางธรรมชาต ิผนืป่า และขนุเขา มี
ล าธารไหลผ่านตลอดสาย ซึง่จดุชมววิจะอยูบ่รเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมือ่มองจากมมุสงู จะเห็นเป็นววิหมูบ่า้น ถูกโอบลอ้ม
ดว้ยทุง่นา กลางหบุเขา ทัศนียภาพสมบรูณ์สวยงามมาก 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหารปองซา 
บา่ย น าท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึ่งเสน้ทางทีง่ดงาม เป็นเสน้ทางจากอ าเภอบ่อเกลอื สู่

อ าเภอปัว ภาพฝันในมา่นหมอก ระหว่างทางแวะชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หนึ่งในจุดชมววิทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่เดนิ
ทางผ่านถนนสายนี้ ย ิง่ถา้ไปชว่งฤดฝูน หรือปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนาสวยสดุตา มุ่งหนา้สู ่อ าเภอปวั เมอืง
แหง่ทุง่นากลางหบุเขา แลนดม์ารค์ทีต่อ้งมา น าทา่นไปเสรมิสริมิงคลที ่วดัภเูก็ต วัดตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นเก็ต และอยูบ่นบน
เนนิเขา ซึง่ชาวเหนือจะเรยีกเขาวา่ “ดอย หรอื ภ”ู สง่ผลใหวั้ดแหง่นี้มชี ือ่วา่ภเูก็ต โดยตัง้ชือ่ตามภมูทิีต่ัง้อยู ่ไฮไลทข์องวัด
นี้อยูท่ ีล่านของโบสถ ์เมือ่มองออกไป จะเห็นเป็นววิทุง่นาเขยีวขจ ีโอบลอ้มโดยทวิเขานอ้ยใหญ่ หลังจากน าทกุทา่นมาเตมิ
คาเฟอนิ ถ่ายรูปเชค็อนิที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้มือ่มาถงึอ าเภอปัว ดืม่กาแฟ แลบรรยากาศนาขา้ว 
ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทลือ้ดัง้เดมิ  

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  
 หลงัทานอาหารเย็นน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
ทีพ่กั: อูปแกว้ รสีอรท์ ปวั หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัสี ่        นา่น – แพร ่– วดัพระธาตชุอ่แฮ – บา้นเทยีนหอม อุตรดติถ ์– กรงุเทพฯ                 เชา้/เทีย่ง /- 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 น าออกเดนิทางจากอ าเภอปัว มุง่หนา้สูจ่งัหวดัแพร ่กอ่นกลับน าทกุทา่นแวะ

สักการะ ไหวพ้ระ ขอพร ที ่วดัพระธาตชุ่อแฮ พระธาตุประจ าปีขาล (ปีเสอื) 
อกีหนึง่สถานทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์ซ ึง่เป็นวัดเกา่แก ่คูบ่า้น คูเ่มอืง ของชาวแพร่ เดนิข ึน้
บันไดไป จะไดพ้บกับความงดงามขององคพ์ระธาต ุสงูถงึ 33 เมตร ตัง้ประทับ
ตระการตาอยู่กลางฐานบัวคว ่า วัดพระธาตุแห่งนี้มีสนิคา้พื้นเมืองจ าหน่าย
มากมาย ส าหรับทา่นใดทีต่อ้งการผา้มัดยอ้ม ทอสวยๆสักผนื พี่สามารถหาซือ้
ไดจ้ากทีน่ี่ ราคาชาวบา้น คณุภาพสง่ออก  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ผ่านจงัหวดัอุตรดติถ  ์น า
ท่านแวะ บา้นเทยีนหอม พรอ้มรับประทานอาหารกลางวันทีน่ี่ ทีน่ี่แนะน าให ้
ท่านลองชมิขนมเคก้รสสม้ รสอร่อย สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได ้
นอกจากขนมทานเลน่ ยังมสีนิคา้เครือ่งหนังใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
 จากนั้นเดนิทางต่อมุ่งหนา้สู่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 500 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6ชั่วโมง) เวลาโดยประมาณ 

22.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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ผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง  
❖ ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
 
เง ือ่นไขการจอง 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า  
หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ 
• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 
• คา่ทีพั่ก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท  
• คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิท 
• ท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)  
• ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่ีการตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนื่อยจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/ 
เดนิทางคนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

3-6 กรกฎาคม 63(วันหยดุเขา้พรรษา) 3,999 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 30 

25328 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 

25-28 กนัยายน 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 

20-23 พฤศจกิายน 63 4,999 1,500 30 

4-7 ธนัวาคม 63 
(วันหยดุ คลา้ยวันพระบรมราชสมภพ ร.9) 

4,999 1,500 30 

10-13 ธนัวาคม 63 

(วันหยดุ รัฐธรรมนูญ) 

4,999 1,500 30 
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เง ือ่นไขการจอง 
มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอื
ช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ ารถ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 
• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่มค่งที ่
การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 


