




มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ าํ นาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน มีความรู ้
ทีCพกั มาตรฐานระดับ ดาว ( คืน
รถตู ้ ปรับอากาศ VIP สําหรับคณะท่าน
อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านทีCเราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยียC ม

ตุลาคม
- / - / ต.ค. – พ.ย.
พฤศจิกายน 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28
ธันวาคม 02-05 / 06-09 / 09-12 / 16-19 / 23-26

วันแรก( )

กรุงเทพฯ – น่ าน – วัดภูมินทร์ – วัดมิงเมือง – พระธาตุแช่ แห้ ง– ปัว

'.( น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์ เตอร์ สายการบิน
ไทย แอร์เอเชีย พร้อมเจ้าหน้าทีCคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีCนงัC บนเครืC อง
.( น. ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทย แอร์เอเชีย เทีCยวบินทีC FD('' (ใช้เวลาเดินทางประมาณ . ชัวC โมง
.' น. นําท่านเดินทางถึงจังหวัดน่าน จากนัKนนําท่านเดินทางโดยรถตูส้ ู่ นําท่านสู่ ‘วัดภูมินทร์’ เป็ นวัดหลวงเก่าแก่ทีCมีอายุ
มากกว่า
ปี เดิ ม มี ชืC อว่า วัดพรหมมิ น ทร์
ความงดงามและไม่ เ หมื อ นใครของวัดนีK คื อ
เป็ นวัดเพียงหนึC งเดี ยวในประเทศไทยทีC สร้ าง
ทรงจตุรมุข ดูแล้วคล้ายตัKงอยู่บนหลังพญานาค
ขนาดใหญ่ ตัว อาคารเป็ นทัKง พระอุ โบสถ
และพระวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ป
ขนาดใหญ่ องค์หันออกด้านประตูทK งั ทิศ
จิ ต รกรรมฝาผนั ง ปู่ ม่ า นย่ า ม่ า น หรื อ ภาพ
กระซิ บรัก อันเลืCองลือ "ปู่ ม่านย่าม่าน" เป็ นคํา
เรี ยกผูช้ ายผูห้ ญิ งชาวไทลืK อในสมัยโบราณ จากนัKนชม ‘วัดมิC งเมื อง’ ทีC มีลายปูนปัK นบนผนังด้านนอกของพระ
อุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง สักการะ
เสาพระหลักเมืองน่ าน เพืCอความเป็ นสิ ริมงคล
จากนัKนนําท่านไปสักการะ ‘พระธาตุแช่แห้ง’
พ ระ ธ าตุ ป ระ จํ า ปี เถ าะ ทีC เป็ นพ ระ ธ า ตุ
คู่บา้ นคู่เมืองน่าน
เทีCยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิCน
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บ่าย

คํCา

จากนัKนเดินทางสู่ อ.ปัว ('W กม.) ชมความอัศจรรย์ของ “ต้นดิZกเดียม ณ วัดปรางค์” ชมต้นไม้ทีCมีอารมณ์ขนั อยูคู่วดั
ปรางค์แห่ งอําเภอปั วมานานนับร้อยปี ด้วยไม้ตน้ นีK มี ความแปลกพิสดาร ตัKงแต่อากปกริ ยาของมันทีCหันหน้าเข้าวัด
แต่หนั หลังให้แดด และทีCน่าอัศจรรย์ยิงกว่านันC คือเพียงแค่ลูบเบา ๆ บริ เวณ ลําต้น ทัKงกิC งกานใบของมันจะสัKนไหว
คล้ายบอกวามันกําลังรู ้สึกจักจี] จากนัKนชม ชุมชนไทลืKอ อ.ปัว ชุมชนชาวไทลืKอซึCงอพยพมาจาสิ บสองปั นนา มีฝีมือ
ในการทอผ้าพืKนเมืองทีCงดงาม เรี ยกว่า “ผ้าลายนํKาไหล” ซึCงเป็ นแหล่งใหญ่ทีCสุดในจังหวัดน่าน นับเป็ นหัตถกรรมทีC

ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย อิสระให้ท่าน เลือกซืK อผ้าทอพืKนเมืองเป็ นของฝาก ไปจิบกาแฟชมวิว ณ ร้านกาแฟ
บ้านไทลืKอ ร้านกาแฟเก๋ ไก๋ ติดริ มนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลืK อดัK งเดิม ชมวิวนา ข้าวและขุนเขาทีC อยู่
เบืK องหน้า พร้ อมถ่ า ยภาพเช็ ค อิ น กบัก ระท่ อมปลายนาในแบบฉบับ ทีC ไ ม่ เ หมื อนใครและท่ า นใดสนใจผ้า ทอ
สามารถ เลือกซืK อสิ นค้าทีCระลึกผ้าทอไทลืKอผ้าทอนํKาไหลลายโบราณชืCอดังแห่ งปั วได้ทีCร้านลําดวนผ้าทออําเภอปัว
ถือวาเป็ นอําเภอทีCมีชาวไทลืKออยู่มากทีCสุด ชาวไทลืKอมีประเพณี และวัฒนธรรมเป็ นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิCง
เรืC องการแต่งกายแบบพืKนบ้าน
บริ การอาหารมืKอคํCา ณ ร้านอาหารท้องถิCน // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

ทีพัก : โรงแรม ปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ ท หรื อทีพักระดับใกล้ เคียง
วันทีสอง(-) ปัว – วัดพระธาตุเบ็งสกัด – วัดภูเก็ต – ถนนลอยฟ้ า 1081 – อุทยานแห่ งชาติดอยภูค
จุดชมวิว 1715 – หมู่บ้านสะปัน – บ่ อเกลือ
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เช้า

เทีCยง
บ่าย

คํCา

บริ การอาหารมืKอเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิCน
หลังอาหารนําท่านไปชมโบราณสถาน ‘วัดพระ
ธาตุ เบ็ ง สกั ด ’ สั ก การะองค์ พ ระเจดี ย ์ ทีC
ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุสCิ งศักดิbสิทธิb ทีC
ชาวปั วเคารพและศรัทธาอย่างมากตัKงอยูขา้ งๆ
วิ ห ารทรงตะคแบบศิ ล ปะพืK น บ้ า นไทลืK อ
จากนัKนนําท่านท่องเทีCยว วัดภูเก็ต วัดในจังหวัด
น่ าน ทีC ตK งั ชืC อตามหมู่บา้ นทีC ชืC อว่า หมู่บา้ นเก็ ต
แต่ดว้ ยวัดตัKงอยูบนเนินเขา ซึCงทางเหนือเรี ยกว่า
"ดอย" หรื อ "ภู" จึงตัKงชืCอว่า "วัดภูเก็ต" เป็ นวัดทีCมีภูมิทศั น์และวิวทีCสวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิว
ด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนาทีCกว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็ นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา จากนัKนเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ
’ เป็ นอีกเส้นทางสู่ บ่อเกลือ ทีCลดั ลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนีK ทําให้เมืCอ
ผ่ายเส้นทาง ‘ถนนลอยฟ้า
ขับรถมาถึงบริ เวณจุดดังกล่าว จะมองเห็นถนนทีCโค้ง คล้ายกับเลข ( โดดเด่นขึKนมาสวยงาม โดยบริ เวณ ข้างทาง
เต็มไปด้วยป่ าไม้เขียวขจี
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิCน
เดินเล่นชม “อุทยานแห่ งชาติดอยภูคา” ถือว่าเป็ นอุทยานแห่ งชาติทีCใหญ่สุดของจังหวัดน่ าน มีสภาพพืKนทีCเป็ น
เทื อ กเขาสู งสลั บ ซั บ ซ้ อ น ซึC งมี ทิ ว ทั ศ น์ ทีC
สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริ สุ ทธิb
โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มี เมฆปกคลุมตลอด
ฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทัศน์ทีCบริ เวณ ‘จุด
ชมวิว '’ ตัKงอยู่บนดอยภูคา ไฮไลน์ของจุด
ชมชมทัศ นี ย ภาพของแม่ นK ํา น่ า นและภู เ ขาทีC
ซ้ อ นกัน เป็ นชัKน ๆ จากความสู ง จากถึ ง '
เมตร จุ ดเด่ นของอุ ย านแห่ ง ชาติ ด อยภู ค า คื อ
การได้มาชมต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้ทีCได้ชืCอ ว่าหา
ยากทีCสุดในโลกชนิ ดหนึC ง เคยพบในมณฑลยูน
นานของจีน ก่อนจะสู ญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครัKงใน ประเทศไทยทีCดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิ ดนีK
จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่ งเดียวเท่านัKนทีCประเทศไทย ในรอบหนึC งปี ชมพูภูคาจะออกดอกสี ชมพูเป็ นช่อ
สวย สดใสเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จากนัKนชม ‘หมู่บา้ นสะปั น’ ( .( กม.) ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ทีCตK งั อยู่
ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลาํ ธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทาํ นา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนา
ข้าวเขียวขจี เดินเล่นเก็บบรรยากาศของหมู่บา้ นทีCมีวิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิCนอาศัยอยู่รวมกันรี สอร์ ททีCพกั ได้
อย่างลงตัว โดยไม่มีการเปลีCยนแปลงของคนในชุมชนเลย ชาวบ้านยังคงทํานาข้าง ไร่ สวน เก็บภาพบรรยากาศ
ของหมู่บา้ นจากบนสะพานปูนข้ามแม้นK าํ ว้า
บริ การอาหารมืKอคํCา ณ ร้านอาหารท้องถิCนหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
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ทีพัก : บ่ อเกลือวิว รีสอร์ ท หรื อทีพักระดับใกล้ เคียง
วันทีสาม(7) บ่ อเกลือโบราณ – หอศิลป์ ริมน่ าน – วัดพระธาตุเขาน้ อย
ถนนคนเดินกาดข่ วงเมืองน่ าน (เปิ ดศุกร์ -เสาร์ -อาทิตย์ )
เช้า

เทีCยง
บ่าย

คํCา

บริ การอาหารมืKอเช้า ณ โรงแรมทีCพกั
หลัง อาหารเดิ นทางเดิ นทางสู่ ‘บ่ อเกลื อโบราณ’ (บ่ อเกลื อสิ นเธาว์) ทีC มี ชืC อเสี ย งในด้า นการทํา เกลื อบนภู เขา
ชาวบ้านทีC นีCจะผลิ ตเกลื อสิ นเธาว์ เพืCอบริ โภค
และจํา หน่ า ย “บ่ อ เกลื อ ” แหล่ ง ผลิ ต “เกลื อ
สิ นเธาว์” ทีCอยูใ่ ต้ดินซึCงแตกต่างจากเกลือสมุทร
ทัวC ไป เพราะเกลือสิ นเธาร์ นK ันได้มาจากใต้ดิน
ทีCมีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านัKน แวะ ‘จุดชมวิว
โคตรสู ง ’ บริ เ วณกิ โ ลเมตรทีC ในบริ เ วณ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยภู ค า อี ก หนึC ง จุ ด ชมวิ วทีC
สวยงามของดอยภูคา จากนัKนเดินทางสู่ ตวั เมือง
น่าน ( ' กม.)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิCน
หลังอาหารนําท่านเยียC มชม ‘หอศิลป์ ริ มน่าน’ ทีCจดั แสดงงานศิลปะตัKงอยู่ริมแม่นK าํ น่านก็คือ “หอศิลป์ ริ มน่าน” เป็ น
หอศิลป์ สุ ดชิ ลล์ทีCเต็มไปด้วยงานศิลปะมากมาย และความสงบเงียบ มีขนาดใหญ่มากกว่า ( ไร่ เป็ นทีCรวบรวม
ศิลปะต่างๆ และประติมากรรมของศิลปิ นเอาไว้ ถ้าใครอยากหาสถานทีCเสพงานศิลปะเพลินๆ จากนัKนขึKนสู่ ‘วัด
พระธาตุเขาน้อย’ (WW กม.) ตัKงอยูบ่ นยอดดอยเขาน้อยทางด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุตK งั อยูบ่ นยอด
ดอยเขาน้ อ ย เป็ นเจดี ย ์ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น ทัKง องค์
งดงามแบบศิ ล ปะพม่ า ผสมล้า นนา ภายใน
บรรจุ พ ระเกศาธาตุ ข ององค์ ส มเด็ จ พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า บริ เวณลานปูนพระพุทธรู ป
ปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคล
นั น ทบุ รี ศรี เมื อ งน่ า น จึ ง สามารถมองเห็ น
ทิ วทัศน์เมื องน่ านได้ทK งั เมื องแบบพาโนรามา
จากนัKนนํา ท่ า นสู่ ‘ถนนคนเดิ นกาดข่ วงเมื อ ง
น่ า น’ ถนนคนเดิ น ทีC มี ข องทีC ร ะลึ ก อั น เป็ น
เอกลักษณ์ ของชาวเหนื อ ของแฮนด์เมดต่างๆ
รวมถึงของอาหารพืKนเมืองทีCน่าลองชิม
บริ การอาหารมืKอคํCา ณ ร้านอาหารท้องถิCนหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
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ทีพัก : โรงแรมน่ านนครา บูทิก หรื อทีพักระดับใกล้ เคียง
วันทีสี (<) อุทยานห่ งชาติศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – จุดชมวิวดอยผาชู้ - เสาดินนาน้ อยและคอกเสื อ
โฮงเจ้ าฟองคํา – ศูนย์โอทอปน่ าน
– เดินทางกลับ
05.00

เช้า

เทีCยง
บ่าย

รุ่ งอรุ ณยามเช้า นําท่านเดินทางขึKนสู่ ดอยเสมอ
ดาว ตัKงอยู่ ‘อุทยานห่ งชาติศรี น่าน’ ( กม.) ที
มี เทื อกเขาสู งสลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิ ศ
เหนื อ -ใต้ เป็ นป่ าต้น นํKา ลํา ธาร ทีC สํ า คัญ ของ
แม่นK าํ น่ าน นําท่านขึKนจุดชมทิ วทัศน์ ดอยผาชู้
ทิ ว ทัศ น์ ทK ัง สองฝัC ง แม่ นK ํา น่ า น และจุ ด ชมวิ ว
‘ดอยเสมอดาว’ ในวัน ทีC อ ากาศดี ท่ า นจะ
มองเห็นหมอกไหลผ่านทิวเขาทีCสวยงาม
บริ การอาหารมืKอเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิCน
สมควรแห่เวลาลงจากดอยสู่ ‘เสาดินนาน้อยและคอกเสื อ’ ( f กม.) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีCมีลกั ษณะเป็ นหุ บ
ผาและแท่ ง ดิ นผสมหิ นลู ก รั ง สี แดงปนส้ ม กระจายอยู่ใ นพืK นทีC ป ระมาณ ไร่ ค ล้า ยกับ แพะเมื องผี ทีC จ.แพร่
สันนิ ษฐานว่าเสาดินนาน้อยมี อายุประมาณ ( ,000-10, ปี และเคยเป็ นก้นทะเลมาก่อน จากนัKนชมมนต์เสน่ ห์
บ้านพืKนถิCน ‘โฮงเจ้าฟองคํา’ บ้านเรื อนไทยโบราณสร้างขึKนเมืCอปี พ.ศ. W และยังคงรู ปแบบดัKงเดิมเหมือนเมืCอ
ร้ อ ยกว่ า ปี ก่ อ น ชาวเมื อ งน่ า นเรี ย กบ้า นหลัง
ใหญ่ ว่ า "โฮง" ลัก ษณะเป็ นเรื อ นไม้ ( หลัง
ติ ดต่อกัน เป็ นบ้านพักของเจ้าศรี ตุมมากับ เจ้า
มะโน เจ้าศรี ตุมมาเป็ นหลานของเจ้ามหาวงศ์
เจ้าผูค้ รองนครน่านองค์ทีC
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิCน
หลังอาหารนําท่านสู่ “โอทอปน่ าน” ศูนย์รวม
ของฝากทีC ใหญ่ ทีC สุด ใน จ.น่ า น เลื อกซืK อของ
ฝากทีC ร ะลึ ก ก่ อ นเดิ น ทางกลับ // นํา ท่ า นออ
เดินทางสู่ สนามบินน่าน

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
'. น. นําท่านออกเดินทางถึงสนามบินน่าน
W.'' น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเทีCยวบินทีC FD3557
. ' น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีCยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืC องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนัKน เพืCอความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอาํ นาจตัดสิ นใจ ทัKงนีKจะคํานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ

กําหนดการเดินทางท่ องเทียว -AB7
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ราคาท่านล่ะ เด็ก 2-12 ปี พัก
เด็ก - ปี
พักห้องละ -( ท่าน กับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน
มีเตียงเสริ ม
- --< ต.ค. B7
20,900
20,900
20,700
ต.ค.- พ.ย. W(
17,900
17,900
17,700
- พ.ย. W(
17,900
17,900
17,700
- พ.ย. W(
16,900
16,900
16,700
I-- พ.ย. B7
20,900
20,900
20,700
'- พ.ย. W(
17,900
17,900
17,700
J--JA ธ.ค. B7
20,900
20,900
20,700
JB-JK ธ.ค. B7
20,900
20,900
20,700
JK- - ธ.ค. B7
20,900
20,900
20,700
W- f ธ.ค. W(
17,900
17,900
17,700
-7--B ธ.ค. B7
20,900
20,900
20,700

เด็ก - ปี
พักกับผูใ้ หญ่ ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม
20,400
17,400
17,400
16,400
20,400
17,400
20,400
20,400
20,400
17,400
20,400

พักท่านเดียว
เพิCมท่านล่ะ
6,000
5,000
5,000
5,000
6,000
5,000
6,000
6,000
6,000
5,000
6,000

จํานวนลูกค้ าออกเดินทางเพียง I ท่ าน
อัตราค่ าบริการนีรL วม
1. ค่าตัว] เครืC องบินชัKนประหยัดไป-กลับ กรุ งเทพฯ-น่าน // น่าน-กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพืCอโหลดท่านละ1 ใบ
นํKาหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สําหรับกระเป๋ าถือขึKนเครืC อง นํKาหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นําเทีCยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมทีCพกั ระดับมาตรฐาน ( คืน พักห้องละ -( ท่าน
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4. ค่าอาหารทุกมืKอตามทีCระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เทีCยวให้ความรู ้ ดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไL ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิCม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีCจ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทัKงผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ '00 บาท
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครืC องดืCมและอาหารนอกเหนือจากทีCระบุในรายการ

เงือนไขการสํ ารองทีนัง และการชําระเงิน
1. กรุ ณาชําระค่ามัดจําทัวร์ , บาท/ท่าน ภายใน วันทําการนับจากวันจอง พร้อมส่ งสําเนาบัตรประชาชน (ทีCสะกด
ชืCอและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพืCอใช้นาํ ส่ งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2. ค่าทัวร์ส่วนทีCเหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 0 วันทําการ หรื อตามวันเรี ยกเก็บเงินทีCระบุ (การไม่ชาํ ระเงินค่า
มัดจําหรื อชําระไม่ครบ บริ ษทั ฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทาง)

เงือนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจําแล้ว ขอสงวนสิ ทธิb เก็บค่าธรรมเนี ยมท่านละ ,' บาท หาก
แจ้ง ระหว่าง '- วันทําการ ก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิbคืนเงินให้กบั ลูกค้าจํานวน ' % ของเงินทีCลูกค้า
ได้ชาํ ระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า วันทําการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิbไม่คืนเงินใดๆทัKงสิK นให้กบั ลูกค้า
2. กรณี ทีCมีการจองตํCากว่า ท่าน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิbในการยกเลิกโปรแกรมนีK โดยจะคืนเงินทีCลูกค้าได้ชาํ ระไว้แล้ว
ทัKงหมด

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครัKงต้องมีผเู ้ ดินทางทีCเป็ นผูใ้ หญ่ จํานวน ท่านขึKนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิbในการเปลีCยนแปลงราคาหรื อเลืCอนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเทีCยวอาจมีการเปลีCยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนืC องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีCสุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเทีCยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การทีC
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ทีCท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนืK อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางทีCเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิC งของสู ญหายตามสถานทีCต่างๆ
● การจัดทีCนงัC บนรถบัสขึKนอยูก่ บั ลําดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิbขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ
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● เมืCอท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ทK งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงืCอนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัKงหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●

ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึKน-ลงรถทุกครัKง
ทีCนงัC บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิbขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
มีการฉี ดพ่นทําความสะอาดบนรถโดยสาร
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