
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรมหรือเทียบเท่า 
B L D 

1 
พร้อมกนัท่ีจุดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 18.30น. – ออก
เดินทางสู่จงัหวดัน่าน 

   - 

2 
วดัพระธาตุแช่แหง้ – สุดกองดี คาเฟ่ – วดัพระธาตุเขานอ้ย – อุโมงคลี์ลาวดี 
– วดัภูมินทร์ – วดัศรีพนัตน้ – ศาลหลกัเมือง วดัม่ิงเมือง - ถนนคนเดินน่าน    

โรงแรมน า้ทองน่าน หรือ
เทยีบเท่า 

3 
บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลือสินเธาว ์– จุดชมวิวบา้นสะปัน –  
จุดชมวิวภูคา1715 -ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอปัว – ร้านกาแฟบา้นไทล้ือ – 
วดัภูเกต็ –วดัศรีมงคล(วดัก๋ง) 

   
อูปแก้ว รีสอร์ท ปัว หรือ

เทยีบเท่า 

4 น่าน – แพร่ – วดัพระธาตุช่อแฮ – บา้นเทียนหอม อุตรดิตถ ์– กรุงเทพฯ    - 

เดนิทางช่วง ตุลาคม – ธันวาคม 2563 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
3,999.- 

WONDERFUL THAILAND 
เทีย่วน่าน กระซิบรัก 4 วนั 2 คนื By BUS 



 

 

วนัแรก       จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แมค็โครแจ้งวฒันะ - ออกเดนิทางสู่จงัหวดัน่าน  
18.30 น. พร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ใหทุ้กท่าน มีการพ่นยาฆ่าเช้ือในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหนา้กากอนามยัและเจลแอลกอฮอลท่์านละ1 
ชุด สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ จงัหวดัน่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ10ช่ัวโมง) อิสระใหทุ้กท่านพกัผอ่นบนรถตาม
อธัยาศยั 

วนัที่สอง วดัพระธาตุแช่แห้ง – สุดกองด ีคาเฟ่ – วดัพระธาตุเขาน้อย – อุโมงค์ลลีาวด ี– วดัภูมนิทร์ – ศาลหลกัเมอืง – วดัมิ่งเมอืง 
– ถนนคนเดนิน่าน         (B/L/D)  

เช้า เดนิทางถึง จงัหวดัน่าน แวะจุดพกัรถเพือ่ให้ท่านได้ท าธุระส่วนตวั และรับประทานอาหารเช้า 
 น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุคู่บา้นคู่เมืองน่าน เป็น

สถานท่ีบรรจุพระบรมสารริกธาตุท่ีไดม้าจากสมยัสุโขทยั องคพ์ระธาตุบุดว้ยทองเหลืองหมดทั้งองค ์เป็นศิลปะการ
ก่อสร้างท่ีมีความวิจิตรงดงามมาก มีความเช่ือกนัว่าผูท่ี้ไดม้าสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง จะท าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข 
ปราศจากโรคภยัต่างๆ การงานเจริญกา้วหนา้ อนุโมทนา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สุดกองดคีาเฟ่ เป็นคาเฟ่ริมน ้าน่าน 
อยูใ่นตวัเมืองน่านสามารถ จิบชา กาแฟ เติมความหวานได ้นอกจากน้ียงัมีเมนูอาหารก็มีใหเ้ลือกสรรมากมาย พร้อม
ธรรมชาติรอบดา้น ท่ีสวยงาม อิสระใหท่้านเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมหรือถ่ายรูปเช็คอินสวยๆตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา
น าท่านสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย แลนดม์าร์คส าคญัอีกหน่ึงแห่งของจงัหวดัน่าน ตั้งอยู่บนยอดดอยเขานอ้ยมีองค์พระ
พุทธมหาอุตมมงคลนนัทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองคใ์หญ่ตั้งสง่างามอยูบ่นยอดเขาอยา่งสวยสดงดงาม 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ สวนอาหารเรือนแก้ว 
บ่าย น าท่านเดินทาง อุโมงค์ลีลาวดี ซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้ลัน่ทมอยู่บริเวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่านท่ีข้ึนเป็นแถว

เรียงรายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงคต์น้ไมย้ิ่งใหญ่อลงัการ ถือเป็นแลนดม์าร์กส าคญั ใหท่้านเกบ็ภาพ 
ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินกนั สามารถเดินเพลินๆ ชมวิวทิวทศันต์ลอดสองฝ่ังขา้งทาง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัภูมนิทร์ 
เดิมช่ือ วดัพรหมมินทร์ เป็นวดัหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี ความสวยท่ีแปลกกว่าวดัอ่ืนของวดัภูมินทร์ คือ เป็น
พระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั เป็นทรงจตุัรมุข สถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นดว้ยเอกลกัษณ์
เฉพาะ ท่ีรวมเอาโบสถ ์วิหาร และเจดีย ์ไวใ้นอาคารเดียวกนั ในส่วนจิตรกรรมฝาผนงัภายในวิหารหรือท่ีเรียกกนัวา่ 



 

 

ฮูปแตม้ ซ่ึงเขียนข้ึนในช่วงท่ีวดัภูมินทร์ไดรั้บการบูรณะคร้ังใหญ่ สมยัเจา้อนนัตวรฤทธิเดช เม่ือ พ.ศ.2410 (ปลาย
สมยัรัชกาลท่ี 4) และใชเ้วลาซ่อมนานถึง 7 ปี ภาพปู่ม่านย่าม่าน ท่ีไดรั้บฉายาว่า ภาพกระซิบรักบรรลือโลก อาจารย์
สมเจตน์ วิมลเกษม ปราชญ์เมืองน่าน ไดแ้ต่งค ากลอนอนัสุดแสนโรแมนติกเป็นภาษาเหนือเพ่ือบรรยายถอ้ยค า
กระซิบของปู่ม่านย่าม่าน อิสระใหท่้านชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัสีฝุ่ น เล่าเร่ืองชาดก ต านานพ้ืนบา้น และความ
เป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบนัทึกเร่ืองราวของจงัหวดัน่าน ผ่านงานจิตรกรรม ลงบนผนงัสีฝุ่ น และ
บริเวณรอบๆวดัภูมินทร์ มีของท่ีระลึก ขนมไทย สินคา้พ้ืนบา้นจ าหน่ายมากมาย  

 
 จากนั้นน าท่านไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลท่ี เสาหลกัเมอืงน่าน ณ วดัมิง่เมอืง จุดเด่นส าคญัของวดัแห่งน้ี คือ

ลายปูนป้ันท่ีผนงัดา้นนอกอุโบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมือจากเชียงแสน ประณีต งดงามมาก น าทุกท่านเช็คอินเขา้ท่ี
พกั สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางไปชอ้ป ไปชิม สัมผสัวฒันธรรมพ้ืนเมือง ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า หนา้วดั
ภูมินทร์ ตลาดกลางคืนท่ีน้ี เปิดแค่ 2วนั ศุกร์-เสาร์ มีของกินของอร่อยพ้ืนเมืองจ านวนมาก ขอแนะน า คือ ขา้วซอยไก่ 
และ ขนมจีนน ้าเง้ียวจา้ ตน้ต าหรับจากท่ีน่ี เพ่ือความสะดวกในการเลือกทาน ส าหรับม้ือน้ี 

 
เยน็ อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย  
 ที่พกั : โรงแรมน า้ทองน่าน หรือเทียบเท่า 
  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 



 

 

วนัที่สาม บ่อเกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บ่อเกลอืสินเธาว์ – จุดชมววิบ้านสะปัน – จุดชมววิภูคา1715 – ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอ
ปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ – วดัภูเกต็ –วดัศรีมงคล(วัดก๋ง)     (B/L/D)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอบ่อเกลอื อยูห่่างจากตวัเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตร แต่เน่ืองจากเส้นทางเป็นหุบเขาสลบั

ทบัซอ้นกนัหลายลูก อาจใชเ้วลาในการเดินทางนานถึง 2ชัว่โมง ระหว่างทางจะไดพ้บกบั ถนนลอยฟ้า ถนนหลวง
หมายเลข 1081 เส้นทางจากเมืองน่าน มุ่งหนา้สู่อ  าเภอบ่อเกลือ ระหว่างการเดินทาง ท่านจะไดส้ัมผสักบัความรู้สึก 
เหมือนก าลงันัง่รถอยูบ่นถนนลอยฟ้า ท่ีถกูลอ้มลอบดว้ยภูเขา ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก  

 น าท่านไปชม บ่อเกลือ สินเธาว์ ภูเขาโบราณ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงไฮไลทข์องอ าเภอบ่อเกลือ ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลือ
กลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลือของของคนพ้ืนเมือง ส าหรับนกัสะสม ท่ีน่ีกมี็ผลิตภณัฑพ้ื์นเมืองให้
เลือกซ้ือมากมาย จากนั้นไปถ่ายรูปชิคๆ เช็คอินท่ี จุดชมววิบ้านสะปัน อยูห่่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร 
ชุมชนเลก็ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ผืนป่า และขนุเขา มีล าธารไหลผา่นตลอดสาย ซ่ึงจุดชมวิวจะอยู่บริเวณหนา้วดับา้น
สะปัน เม่ือมองจากมุมสูง จะเห็นเป็นวิวหมู่บา้น ถกูโอบลอ้มดว้ยทุ่งนา กลางหุบเขา ทศันียภาพสมบูรณ์สวยงามมาก 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารปองซา 
บ่าย น าท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกหน่ึงเส้นทางท่ีงดงาม เป็นเส้นทางจากอ าเภอบ่อเกลือ สู่

อ  าเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หน่ึงในจุดชมวิวท่ีไม่ควรพลาดเม่ือ
เดินทางผ่านถนนสายน้ี ยิ่งถา้ไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนตน้หนาวจะไดเ้ห็นหมอกหนาสวยสุดตา มุ่งหนา้สู่ อ าเภอ
ปัว เมืองแห่งทุ่งนากลางหุบเขา แลนด์มาร์คท่ีตอ้งมา น าท่านไปเสริมสิริมงคลท่ี วัดภูเก็ต วดัตั้งอยู่ในหมู่บา้นเก็ต 
และอยู่บนบนเนินเขา ซ่ึงชาวเหนือจะเรียกเขาว่า “ดอย หรือ ภู” ส่งผลใหว้ดัแห่งน้ีมีช่ือว่าภูเก็ต โดยตั้งช่ือตามภูมิท่ี
ตั้งอยู ่ไฮไลทข์องวดัน้ีอยูท่ี่ลานของโบสถ ์เม่ือมองออกไป จะเห็นเป็นวิวทุ่งนาเขียวขจี โอบลอ้มโดยทิวเขานอ้ยใหญ่ 
หลงัจากน าทุกท่านมาเติมคาเฟอิน ถ่ายรูปเช็คอินท่ี ร้านกาแฟบ้านไทลือ้ ไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดเ้ม่ือมาถึงอ าเภอปัว ด่ืม
กาแฟ แลบรรยากาศนาขา้ว ผสมผสานกบัวฒันธรรมไทล้ือดั้งเดิม 



 

 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 หลงัทานอาหารเยน็น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัแรม 
 พกัที่ อูปแก้ว รีสอร์ท ปัว หรือเทียบเท่า 
 (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
วนัที่ส่ี น่าน – แพร่ – วดัพระธาตุช่อแฮ – บ้านเทียนหอม อุตรดติถ์ – กรุงเทพฯ     (B/L/-)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 น าออกเดินทางจากอ าเภอปัว มุ่งหนา้สู่ จังหวัดแพร่ ก่อนกลบัน าทุกท่านแวะสักการะ ไหวพ้ระขอพรท่ี วัดพระธาตุ

ช่อแฮ พระธาตุประจ าปีขาล (ปีเสือ) อีกหน่ึงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่ คู่บา้น คู่เมือง ของชาวแพร่ เดินข้ึน
บนัไดไป จะไดพ้บกบัความงดงามขององคพ์ระธาตุ สูงถึง 33 เมตร ตั้งประทบัตระการตาอยูก่ลางฐานบวัคว  ่า วดัพระ
ธาตุแห่งน้ีมีสินคา้พ้ืนเมืองจ าหน่ายมากมาย ส าหรับท่านใดท่ีตอ้งการผา้มดัยอ้ม ทอสวยๆสักผืน พ่ีสามารถหาซ้ือได้
จากท่ีน่ี ราคาชาวบา้น คุณภาพส่งออก  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบั ระหวา่งทาง ผา่นจงัหวดัอุตรดิตถ ์น าท่านแวะ บ้านเทียนหอม พร้อมรับประทาน
อาหารกลางวนัท่ีน่ี ท่ีน่ีแนะน าใหท่้านลองชิมขนมเคก้รสส้ม รสอร่อย สามารถซ้ือกลบัไปเป็นของฝากได ้นอกจาก
ขนมทานเล่น ยงัมีสินคา้เคร่ืองหนงัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั  

 
 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางต่อมุ่งหนา้สู่ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 500 กิโลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6ชัว่โมง) เวลาโดยประมาณ 22.00 

น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
*********************** 

ข้อควรทราบ : 

 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้วทาง
บริษทัถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบริษทั 

 รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดนิทางช่วงเทศกาล
หรือวนัหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จดัจะปรับเปลีย่นโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก 
เพือ่ให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 หมายเหตุ: ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเป็นผู้จดัที่น่ังเท่าน้ัน โดยจดัสรรที่น่ังตามล าดบัการจองพร้อมช าระเงนิ 
 
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
 โต๊ะอาหาร มีการจดัท่ีนัง่แบบเวน้ระยะห่าง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 บริการหนา้กากอนามยัชนิดผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผงัทีน่ั่งแบบ New Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง  
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

9-12 ต.ค.63 3,999 3,999 1,500 

10-13 ต.ค.63 3,999 3,999 1,500 

22-25 ต.ค.63 3,999 3,999 1,500 

30 ต.ค. - 2 พ.ย.63 3,999 3,999 1,500 

4-7 ธ.ค.63 4,999 4,999 1,500 

9-12 ธ.ค.63 4,999 4,999 1,500 

30 ธ.ค.63 - 2 ม.ค.64 5,999 5,999 1,500 

31 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64 5,999 5,999 1,500 



 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ 2 ชั้น 

 ค่าบริการคนขบัรถ และค่าน ้ามนั 

 ค่าท่ีพกั 2 คืน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้(ไม่

ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั้งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ

และเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหน่ือยจากรายการท่ีระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท หรือแลว้แต่ความประทบัใจ 

เงือ่นไขการจอง 

1. มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ

ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

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 

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่าน 



 

 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ 

การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 

 ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน ้ ามนัท่ีไม่คงท่ี การ

ปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 


