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วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม  

หรือระดบัเทยีบเท่า B L D 

1 
ท่าอากาศยานน่าน – วดัศรีมงคล – ฟาร์มเห็ดบา้นหัวน ้ า – ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ – 
วดัภูเก็ต – Cocoa Valley Café                                                                                                 

   กรีนฮิลล ์ปัว 

2 
ปัว – บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า – จุดชมววิ1715 – หมู่บา้นสะปัน – น ้าตกสะปัน –  
บ่อเกลือสินเธาว ์– วดัพระธาตุแช่แหง้ 

   โรงแรมน ้าทอง 

3 
อ.เมืองน่าน – วดัม่ิงเมือง – วดัภูมินทร์ – พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน – เฮ้ือนฮงั
ต่อ – วดัพระธาตุแช่แหง้ – ท่าอากาศยา่นน่าน 

   - 

ก าหนดเดนิทาง : กนัยายน – ธันวาคม 2563 
เร่ิมต้นเดนิทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป / ราคายงัไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

***ราคานีย้กเว้นวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ / วนัหยุดเทศกาล และช่วงทีม่งีานแฟร์ 
 

ก าหนดเดนิทาง : เดอืนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563 
เร่ิมต้นเดนิทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป / ราคายงัไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

***ราคานีย้กเว้นวนัหยุดนักขตัฤกษ์ / วนัหยุดเทศกาล และช่วงทีม่งีานแฟร์ 

WONDERFUL NAN 
Slow life เมอืงน่าน ปัว สะปัน บ่อเกลอื 3 วนั 2 คนื 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
4,499.- 
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วนัที่ 1 ท่าอากาศยานน่าน – วดัศรีมงคล – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน า้ – ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ – วดัภูเกต็ – Cocoa Valley Café                                                                                                 

..........น. รับคณะ ณ ท่าอากาศยานน่าน / ตวัเมอืงน่าน ทีมงานรอต้อนรับอยู่ด้านนอก จากนั้นน าท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศ 
 น าท่านเดินทางสู่ อ.ท่าวงัผา พาท่านไวพ้ระขอพรกนัท่ี วดัศรีมงคล ภายในวดัจะเจอวิหารหลวง มีองคพ์ระธาตุประดิษฐาน

อยู่ดา้นหนา้ บรรยากาศโดยรอบของวดั เนน้ตกแต่งแบบไทยลา้นนา อนุรักษข์องเก่าแก่ในอดีต ดา้นหนา้ยงัเป็นท่ีตั้งของ
กระท่อมไมไ้ผ ่ภายในบา้นมีขา้วของเคร่ืองใชโ้บราณ สามารถเขา้ไปชมและถ่ายภาพได ้เดินเขา้มาดา้นในจะเจอลานชมวิว 
เป็นระเบียงกวา้งหากมาเท่ียวในช่วงฤดูท านานจะไดเ้ห็นวิวของนาขา้วเขียวขจี มีตน้หมากคู่ 2 ตน้ โดดเด่นอยู่ริมระเบียง 
โดยดา้นหลงันาขา้วเป็นวิวของดอยภูคา และสะพานไมไ้ผ่ฮกันาน่าน มองแลว้สดช่ืนสบายตา มีจุดชมวิวแบบสกายวอลค 
ท่ีสามารถเดินไปชมวิวถ่ายภาพได ้จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ.ปัว แวะ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน า้ เป็นอีกหน่ึงจุด Check In และ
ถ่ายรูปกบัวิวสวยๆ มองวิวทุ่งนากวา้งไกลไดแ้บบเต็มอ่ิม นอกจากน้ียงัเปิดใหบ้ริการเป็นร้านอาหารอีกดว้ยเมนูส่วนใหญ่
เน้นไปทางเมนูเห็ดทั้งหลาย เน่ืองจากท่ีน่ีคือ ฟาร์มเห็ดท่ีผลิตเช้ือเห็ดท่ีใหญ่ทนัสมยัและครบวงจรท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
อ าเภอปัวและของจงัหวดัน่าน เลยมีการน าเห็ดมาเป็นส่วนประกอบของเมนูต่างๆ ใครท่ีมาถึงปัวถึงแมไ้ม่ไดม้าพกัคา้งคืนก็
ไม่ควรพลาดมาล้ิมลองสารพดัเมนูเห็ดและพิซซ่าแสนอร่อยเมนูข่ึนช่ือของท่ีน่ี 

 
 ***อสิระอาหารกลางวนั ให้ท่านได้เลอืกส่ังเมนูเดด็ๆได้ตามใจชอบ เช่น พชิซ่าเห็ด 
 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ เป็นอีกหน่ึงร้าน เก๋ ไก๋  ติดริมนาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไทล้ือ

ดั้งเดิม  เม่ือไดเ้ห็นตอ้งร้องวา้วน่าซ้ือเคร่ืองด่ืมซกัแกว้ ไปนัง่เล่น นอนเล่น รับลมเยน็มองดูวิวนาขา้วและขุนเขาท่ีอยูเ่บ้ือง
หนา้พร้อมถ่ายภาพเช็คอินเก๋เก๋ ยงักระท่อมปลายนาในแบบฉบบัท่ีไม่เหมือนใคร  
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 น าท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ตั้งช่ือตามหมู่บา้นท่ช่ือว่า หมู่บา้นเก็ตแต่ดว้ยวดัตั้งอยู่บนเนินเขา ซ่ึงทางเหนือ เรียกว่า “ดอย” 
หรือ “ภู” จึงตั้งช่ือวา่ วดัภูเกต็ หมายถึง วดับา้นเกต็ท่ีอยู่บนภู หรือ ดอย วดัภูเกต็ ถือวา่เป็นวดัท่ีมีภูมิทศัน์และวิวท่ีสวยงาม 
โดยจุดเด่นของวดั คือ มีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวดั ติดกบัทุ่งนาท่ีกวา้งไกลพร้อมดว้ยฉากหลงัเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา 
ในยาม เชา้และเยน็จะเป็นจุดชมพระอาทิตยข้ึ์น-ลง ท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Cocoa Valley Café  ท่ีน่ีเป็นคาเฟ่ท่ีเนน้เมนูเคร่ืองด่ืมและเบอเกอร่ีต่างๆ ท่ีมีส่วนผสมของโกโก ้
ท่ีรับรองไดว้่าจะฟินไปกบัรสชาติของโกโกแ้บบเขมขน้ หอมละมุน แตกต่างจากการทานโกโกแ้บบท่ีคุน้ชินเรียกไดว้่า
เป็นพ้ืนท่ีส าหรับคนรักโกโกแ้ละช็อกโกแลต ท่ีตอ้งมาล้ิมลอง ทุกเมนูเคร่ืองด่ืมและขนมของท่ีน่ีเป็นผลผลิตจากไร่โกโกท่ี้
ปลูกเอง จึงมัน่ใจไดว้่าเป็นโกโกแ้ทร้้อยเปอร์เซ็นต ์ส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อเมนูขนมหวานไม่ว่าจะเป็นเคก้ช็อกโกแลตลาวาเยิม้  
โกโกฟ้องดู บราวน่ีเน้ือแน่นรสเขม้ และช็อกโกแลตบาร์ท่ีมีความเขม้ขน้ ให้เราไดส้ัมผสัรสช็อกโกแลตแทแ้บบเต็มค า 
โดยขนมและช็อกโกแลตทุกอยา่งของท่ีร้านจะเป็นโกโก ้100% ทั้งหมด 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร มือ้ที่1 
 พกัที่: กรีนฮิลล์ ปัว หรือเทียบเท่า 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
วนัที่ 2 ปัว – บ่อเกลอื – ถนนลอยฟ้า – จุดชมววิ1715 – หมู่บ้านสะปัน – น า้ตกสะปัน – บ่อเกลอืสินเธาว์ – วดัพระธาตุเขาน้อย 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั มือ้ที่2 
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น าท่านเดินทาง สู่ อ.บ่อเกลือ ด้วยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลือ เหนือเทือกดอยขุนเขาท่ีสลบัซับซ้อนทางฝ่ังทิศ
ตะวนัออกของทางภาคเหนือ หรือ ท่ีเรียกว่า เทือกเขาหลวงพระบาง (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง1.30 ชัว่โมง) แวะ
ถ่ายรูปท่ี จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นจุดชมวิวพระอาทิตยข้ึ์น-ตก และชมทะเลหมอก ท่ีสวยอีกแห่ง
หน่ึงของน่าน จากนั้นเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านสะปัน หมู่บา้นเลก็ๆกลางหุบเขามีเพียงถนนเสน้เลก็ๆตีขนานเทียบกบัล าธาร
น ้าไหล ท่ีฉากหลงัเป็นภูเขาลูกใหญ่และมีไอหมอกปกคุลม มุมเด็ดของหมู่บา้นก็คือสะพานมีกนัอยู่สองจุด คือ สะพาน
ปูนกลางหมู่บา้น และสะพานแขวนทา้ยหมู่บา้น ท่ีรอบๆ เป็นทุ่งนาสีเขียวรับรองวา่ถ่ายมุมไหนกส็วย 

 
เดินทางสู่ น า้ตกสะปัน เป็นน ้าตกขนาดกลาง มี 3 ชั้นใหญ่ ความสูงของน ้าตกชั้นท่ี 1, 2, และ 3 สูงประมาณ 3, 5, 6, เมตร 
ตามล าดบั มีน ้ าไหลตกตลอดทั้งปี เป็นน ้ าตกท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติ สภาพป่าไมบ้ริเวณน ้ าตกมีความร่มร่ืน
ร่มเยน็ สมบูรณ์สวยงามมาก อิสระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร มือ้ที่3 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม บ่อเกลอืสินเธาว์ แหล่งชุมชนท่ีมีการท าบ่อเกลือมาหลายชัว่อายคุน โดยชาวบา้นจะตกัน ้าเกลือจากบ่อ

ใตดิ้นแลว้ใหไ้หลมาตามรางท่อไมไ้ผ่เพ่ือท่ีจะน าน ้ าเกลือมาตม้ใหเ้หลือแต่เมด็เกลือเรียกว่า "เกลือภูเขา" ซ่ึงชาวบา้นจะ
น ามาบริโภค และกรอกใส่ถุงเลก็ ๆ แบ่งขายใหก้บันกัท่องเท่ียว ซ่ึงก็จะมีการเพ่ิมไอโอดีนใหด้ว้ย สามารถน ามาขดัผิว
และท าอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยั  
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น าท่านเดินทางกลบัสู่ อ.เมืองน่าน (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง2ชัว่โมง) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย 
สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกบัพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บนดอยเบานอ้ย สูงจากระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 240 ม. 
หน้าวดัมีทางข้ึนเป็นบนัไดนาค303 ขั้นจากวดัพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทศัน์โดยรอบของตวัเมืองน่าน 
ปัจจุบนัลานชมทิวทศัน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนนัทบุรีศรีน่าน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บน
ฐานดอกบวัสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนกั 27 บาท สร้างข้ึนเน่ืองในมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูฯ่ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2542  

 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร มือ้ที่4 

ใหท่้านไดอิ้สระเดินเล่น ถนนคนเดนิน่าน หรือกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวนัศุกร์, วนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์โดยจุดเร่ิมตน้
อยูบ่ริเวณส่ีแยกวดัพระธาตุชา้งค ้า ไปจนถึงสามแยกถนนจทัรประโชติ เยื้องๆวดัภูมินทร์  
พกัที่: โรงแรมน า้ทอง หรือเทียบเท่า 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
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วนัที่ 3 อ.เมืองน่าน – วัดมิ่งเมือง – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – เฮื้อนฮังต่อ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – ท่าอากาศ

ย่านน่าน 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พกั มือ้ที่5 
เดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง มีสถาปัตยกรรมลา้นนาท่ีเด่นชดั และสวยงามเป็นอย่างมาก ซ่ึงแต่เดิมทีนั้นวดัม่ิงเมืองเป็นวดัร้าง 
แต่มีเสาหลกัเมืองขนาดใหญ่ ต่อมาจึงมีการสถาปนาวดัข้ึนมาใหม่ และไดมี้การสร้างพระอุโบสถหลงัใหม่มีความเป็น
ลา้นนาแบบร่วมสมยัอย่างท่ีเห็นกนัในปัจจุบนัน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ สร้างข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ. 2139 
โดยพระเจา้เจตบุตรพรหมมินทร์ เจา้ผูค้รอง เมืองน่านไดส้ร้างข้ึนหลงัจากท่ีครองนครน่านได ้6 ปี มีปรากฏในคมัภีร์
เมือง เหนือวา่เดิมช่ือ "วดัพรหมมินทร์" ซ่ึงเป็นช่ือของเจา้เจตบุตรพรหมมินทร์ ผูส้ร้างวดั แต่ตอนหลงัช่ือวดัไดเ้พ้ียนไป
จากเดิมเป็น วดัภูมินทร์ ชม ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ใชเ้วลาซ่อม นานถึง 7 ปี จิตรกรรมฝาผนงัในวิหาร หลวงเขียนข้ึน
ในช่วงน้ีภาพจิตรกรรมหรือในวดัภูมินทร์เป็นชาดกในพุทธศาสนาแต่ถา้พิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองใน
สมยันั้น มีภาพท่ีน่าสนใจอยู่หลายภาพ ภาพเด่น คือ ภาพปู่ม่านย่าม่าน ซ่ึงเป็นค าเรียกผูช้ายผูห้ญิงชาวไทล้ือในสมยั
โบราณกระซิบสนทนากนั ผูช้ายสกัหมึก ผูห้ญิงแต่งกายไทล้ืออยา่งเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่น้ีมีความประณีตมาก 
ภาพน้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นภาพท่ีงามเป็นเยี่ยมของวดัภูมินทร์  
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จากนั้นน าท่านเดินขา้มถนนสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน น าท่านถ่ายรูป ซุ้มต้นลีลาวดี หรือ ต้นลั่นทม บริเวณหนา้
พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่าน ท่ีข้ึนเป็นแถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไมย้ิ่งใหญ่สวยงาม อิสระ
ใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นท่ีประทบัของเจา้ผูค้รองนคร
น่าน เรียกว่า “หอค า” ภายในจดัแสดงศิลปะโบราณวตัถุต่างๆ ประวติัศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพ้ืนเมือง
ภาคเหนือ ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ “งาชา้งด า” ซ่ึงไม่ทราบประวติัความเป็นมา ถือเป็นของคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัน่าน 

 
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ข้าวซอย เมอืงน่าน มือ้ที่6  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เฮือนฮังต่อ ท่ีถูกสร้างข้ึนมาดว้ยความรักของเจา้ของท่ีมีต่อกาแฟน่านและความสมบูรณ์ของป่าไม้

เมืองน่าน ตอ้งลองไปสัมผสับรรยากาศสบายๆ ร่มร่ืน และกาแฟหอมจากยอดดอยเมืองน่าน ท่ีน้ีเป็นเหมือนจุดนดัหมาย
ของคอกาแฟ เพราะท่ีน่ีไดร้วบรวมเมลด็กาแฟจากแหล่งปลูกท่ีมีช่ือเสียงของน่าน ไม่ว่าจะเป็น กาแฟจากบา้นสันเจริญ 
สายพนัธ์ุเบอร์บอน และคาติมอร์ 

 
 น าท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจ าปีเถาะ(กระต่าย) ทางข้ึนสู่ องคพ์ระธาตุเป็นตวัพญานาค หนา้
บนัไดเหนือประตูทางเขา้พระวิหารเป็นปูนป้ันลายนาคเก้ียว ถือเป็นเอกลกัษณ์ศิลปกรรมน่าน 
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.........น.  ส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานน่าน หรือ ตวัเมอืงน่าน โดยสวสัดิภาพ 

โปรแกรมเดนิทางปรับเปลีย่นตามไฟส์บินหรือตามเวลารับ-ส่ง 
***************************** 

เดนิทาง กนัยายน – พฤศจกิายน 2563 
4 ท่าน 

ราคา/ท่าน 
6 ท่าน 

ราคา/ท่าน 
8 ท่าน 

ราคา/ท่าน 
พกัเดีย่วจ่าย

เพิม่ 

 
กรีนฮิลล์ ปัว หรือเทียบเท่า 1 คืน 

 
โรงแรมน า้ทอง หรือเทียบเท่า 1 คืน 

5,799.- 4,899.- 4,499.- 1,200.- 

**ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงในกรณีทีพ่กัราคาระดบัเดยีวกนัเต็ม ช่วงเทศกาลโปรดสอบถามราคาอีกคร้ัง 
**อัตตราค่าบริการทีแ่จ้งยกเว้นช่วงวนัหยดุเทศกาล และวนัหยดุนกัขัตฤกษ์ 

อตัรานีร้วม: 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั หรือ ค่าเดินทางมาจงัหวดัน่าน 
 ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 
 ค่ายานพาหนะรถโคช้ปรับอากาศ รับ-ส่ง-น าเท่ียวตลอดรายการทวัร์ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้ทั้งน้ีย่อม

อยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไ 
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อตัรานีไ้ม่รวม: 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั หรือ ค่าเดินทางมาจงัหวดัน่าน 
 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าบริการเตียงเสริม 700 บาท /ต่อคืน 
 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหน่ือยจากรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การส ารองที่น่ังและช าระเงนิ 

 ยนืยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน  
 มดัจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
 การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิก

การเดินทาง  
เงือ่นไขการยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต ่า 2 ท่าน ราคาค่าบริการตามตาราง 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อเหนือ 
 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ

ของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูต่ามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ามนัท่ีไม่คงท่ี การปรับราคา

ค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้
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 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 


