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ก ำหนดกำรเดินทำง: สิงหำคม 63 – กุมภำพนัธ ์64 

(กำรนัตี 8 คน สำมำรถออกเดินทำงได ้!!) 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ - อ.นำนอ้ย จ.น่ำน 
ช 

 

19.00 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท. ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน) 

19.30 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยรถตู ้VIP  
 

 
 

วนัที่สอง   ดอยเสมอดำว - ผำหวัสิงห ์- เสำดนินำนอ้ย - เฮือนฮงัต่อ - วดัมิ่งเมือง  

                ศำลพระหลกัเมืองน่ำน - วดัพระธำตุเขำนอ้ย 
 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (1) Set Box  
 

05.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดำว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นจุดชมวิวที่งดงาม

มากที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยาน เหมาะส าหรับ

การนอนเต็นท์พักผ่อน เพื่ อชมทะเลหมอก

และพระอาทิตย์ขึ้ น     จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

ผำหัวสิงห์ เป็นหน้าผาที่มีลักษณะคล้ายสิงโต

นอนหมอบและหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 

ผาหัวสิงห์ เองกเ็ป็นจุดชมวิว 360 องศา และ

ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจุดชมพระอาทิตย์

ตกที่ สวยงาม อีกจุดหนึ่ ง  จากนั้ นน าท่ าน

เดินทางสู่ เสำดินนำนอ้ย เกิดจากการทับถม

ของดินและเกิดน า้กัดเซาะจนกลายเป็นริ้ วราย

ที่ แ ป ลก ต า  เ ป็ น แ ห ล่ ง ธ ร รม ช าติ ท า ง

ประวัติศาสตร์ แล้วท าให้ที่นี้ กลายเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดน่าน จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟน่ารักๆ “เฮือนฮงัต่อ 

คำเฟ่” กาแฟหอมๆจากยอดดอยเมืองน่าน ด้วยสภาพอากาศและคุณสมบัติของดิน ท าให้ได้

กาแฟสายพันธุ์พิเศษ เช่น เกอิชา ทริปปิก้า เหมาะส าหรับการชงกาแฟร้อน ด้วยความหอมที่

แตกต่าง ท าให้ได้ดื่มด ่ากับรสชาติของกาแฟอย่างแท้จริง ภายในร้านยังมีเครื่องดื่มจากชา และ 

เบเกอรี่ ให้เลือกทานมายมาย  
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เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (2) 
 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัม่ิงเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศำลพระหลกัเมือง ของจังหวัดน่าน 

ลักษณะเด่นคือ ลายปูนป้ันที่ผนังด้าน

นอกของพระอุโบสถ มีความสวยงาม

วิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่าง

เชียงแสน มีความ วิจิตร งดงามมาก 

ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้

เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่าง

ท้องถ่ินยุค ปัจ จุ บัน   จากนั้ นน าท่ าน

เดินทางสู่ วดัพระธำตุเขำนอ้ย เป็นวัดที่

ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจ้า ด้านบน

ยังประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร 

บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท ตรงจุดนี้ ท่านยัง

สามารถชมวิวเมืองน่านได้อย่างสดุลูกหูลูกตา แบบ 360 องศา   
 

 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ รำ้นอำหำร (3)  
 
 

จากน้ันน าท่าน เขา้ทีพ่กั... ระดับ3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 

 

 
 

วนัที่สำม อ.ปัว - วดัภูเก็ต - รำ้นกำแฟไทลื้ อ - ชุมชนไทลื้ อ รำ้นล ำดวน  - อุทยำน

แห่งชำติดอยภูคำ - จุดชมวิว1715 -  บ่อเกลือสินเธำว ์– ถนนคนเดินเมืองน่ำน  

 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรท่ีพกั (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน น าท่านเดินทางสู่ วดัภูเก็ต ที่มาของชื่อ

วัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซ่ึงทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วนค าว่า “เกต็” มาจากวัด

ตั้งอยู่ในพื้ นที่บ้านเกต็ ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเกต็” ตามลักษณะที่ตั้งที่ระเบียงวัดจะมีที่ให้

อาหารปลา การให้อาหารปลาจะต้องเทลงท่อประปาสฟ้ีา แล้วอาหารปลาจะไหลผ่านท่อยาวลง
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ไปที่บ่อด้านล่าง จากวิวระเบียงวัดจะได้ชมวิวทุ่งนาข้าวเขียวขจี ของร้านตูบนาไทล้ือ ร้านกาแฟ

เจ้าดัง เป็นวิวสวยๆ ทต้ีองถ่ายรูปความงดงามเป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ รำ้นกำแฟไทลื้ อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา  ตัวร้านเป็น

ลักษณะบ้านแบบไทล้ือ และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซ้ือของที่

ระลึกผ้าทอไทล้ือ ผ้าทอน า้ไหลลายโบราณ ของดีของเมืองปัวได้ ที่ รำ้นล ำดวนผำ้ทอ จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่  อุทยำนแห่งชำติดอยภูคำ ไฮไลท์ของดอยภูคาเลยก็คือ การได้มาชม                

ตน้ชมพูภูคำ (Bretschneidera sinensi ) ที่จะบานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กลางมีนาคม และ

ยังเป็นพันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนานของจีน ก่อนจะ

สญูพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ ไม้ชนิดนี้ จึง 

หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลำที่ควรมำเที่ยว 

ช่วงปลายฝนตน้หนาว (ตุลาคม-พฤศจิกายน) : เป็นช่วงเวลาทีธ่รรมชาติมีความสวยงามมากทีสุ่ด ตอน

เชา้มีโอกาสเจอทะเลหมอกทีจุ่ดชมวิว 1715 มากทีสุ่ด สามารถถ่ายแสงเชา้ล่าแสงเย็นได ้ 

หนา้หนาว (ธนัวาคม-กุมภาพนัธ์) : เป็นช่วงทีส่ามารถสมัผสัอากาศหนาวไดอ้ย่างเต็มที ่ ช่วงน้ีมีโอกาส

เจออากาศหนาวระดบัเลขตัวเดียวไดไ้ม่ยาก ทอ้งฟ้าช่วงน้ีส่วนใหญ่แจ่มใส สามารถล่าแสงเชา้เฝ้าแสงเย็น 

เกบ็นอ้งดาวไดใ้นแบบทีไ่ม่ตอ้งลุน้ทอ้งฟ้าเปิด/ปิดเลย แต่อาจตอ้งลุน้ทะเลหมอกนิดหน่อย โดยเฉพาะ

ช่วงจงัหวะลมหนาวลงมาแรงบางทีทะเลหมอกก็ไม่มี  
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เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูง

ห่างจากระดับน ้าทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน  จากนั้นน าท่านชม บ่อเกลือ

สินเธำว ์แหล่งชุมชนที่มีการท าบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบ้านจะตักน า้เกลือจากบ่อ

ใต้ดินแล้วให้ไหลมาตามรางท่อไม้ไผ่ เพื่อที่จะน าน ้าเกลือมาต้มให้เหลือแต่เมด็เกลือเรียกว่า 

"เกลือภูเขา" ซ่ึงชาวบ้านจะน ามาบริโภค และ

กรอกใส่ถุงเลก็ ๆ แบ่งขายให้กับนักท่องเที่ยว 

ซ่ึงก็จะมีการเพิ่ มไอโอดีนให้ด้วย สามารถ

น ามาขัดผิวและท าอาหารได้อย่างปลอดภัย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่ำน 

เมืองเก่า หน้าวัดภูมินทร์ ตลาดกลางคืนที่นี่ 

เปิดแค่ 3วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ มีของกิน

ของอร่อยพื้นเมืองจ านวนมาก ขอแนะน า คือ ข้าวซอยไก่ และ ขนมจีนน า้เงี้ยว   
 

 

เย็น   อิสระอำหำรเย็น ณ ถนนคนเดินน่ำน 
 

 

  จากน้ันน าท่าน เข้าทีพ่กั... ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 

 

 
 

วนัที่สี ่ พระบรมธำตุแช่แหง้ - พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติน่ำน – วดัภูมินทร ์ชมภำพ

จิตรกรรมฝำผนงั “ปู่ม่ำนย่ำม่ำน” - รำ้นกำแฟ Erabica Coffee - ซ้ือของฝำก  

กรุงเทพฯ 
 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรท่ีพกั (6) 
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น าท่านเดินทางสู่ พระบรมธำตุแช่แหง้ เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระ

บรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสโุขทยั เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมากมีความ

เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาสกัการะองค์พระธาตุแช่แห้ง จะท าให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ 

การงานเจริญก้าวหน้า อนุโมทนา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติน่ำน  

เคยเป็นศาลากลางจั งห วัดน่าน ก่อน

เปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่าง

เป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์

ส า คั ญ คื อ  ง ำช้ ำ ง ด ำ  ซ่ึ ง เ ป็ น ข อ ง

คู่บ้านคู่เมือง ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

น่านยังมี ซุม้ลีลำวดี ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่

ต้องไม่พลาด ต้นลีลาวดีเรียงกันเป็นแนว

ยาว อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

จากนั้นน าท่านเดินทางไป วดัภูมินทร ์พา

ท่านไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว                

“ปู่ม่ำนย่ำม่ำน” หรือ หนุ่มกระซิบ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งก าลังกระซิบสนทนาและมี

ชื่อเสยีงว่าเป็นภาพ "กระซิบรักบันลือโลก" ซ่ึงได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็น

ภาพที่โดดเด่นประจ าวัดภมูินทร์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

เท่ียง   อิสระอำหำรกลำงวนั ท่ีรำ้นกำแฟน่ำน Erabica Coffee 
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น าท่านเดินทางสู่ รำ้นกำแฟน่ำน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟ่ี) อีก 1 สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองน่านที่ไม่ควรพลาด ร้านกาแฟที่ตกแต่งแนวยุโรปย้อนยุค อาหารอร่อย บรรยากาศดี   

 

 

 

 

 

 

 
 

สมัผัสความอร่อยจากเมลด็กาแฟน่าน โดยเมลด็กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100 % ที่ปลูก 

บนดอยสวนยาหลวง  ทางร้านมีจ าหน่ายเมล็ดกาแฟคั่ว และกาแฟดริปซอง  จากนั้นก่อน

เดินทางกลับกรุงเทพฯ น าท่านแวะซ้ือของฝากเมืองน่านก่อนกลับกรุงเทพฯ 
 

...... น.  น ำทุกท่ำนเดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ... 
  

 ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ  

** เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนัง่กรุณำอ่ำนรำยละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท ำกำรจองหำกท่ำนช ำระเงินแลว้จะถือ

ว่ำท่ำนยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

 

อตัรำค่ำบริกำร : สิงหำคม – ธนัวำคม 2563 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ส.ค. – ธ.ค. 63 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

วนัท่ี 21 - 24 สงิหำคม 63 5,900 5,900 5,900 1,500 

วนัท่ี 28 - 31 สงิหำคม 63 6,300 6,300 6,300 1,500 

วนัท่ี 04 – 07 กนัยำยน 63 6,300 6,300 6,300 1,500 

วนัท่ี 11 - 14 กนัยำยน 63 6,300 6,300 6,300 1,500 

วนัท่ี 18 - 21 กนัยำยน 63 6,300 6,300 6,300 1,500 

วนัท่ี 25 - 28 กนัยำยน 63 6,300 6,300 6,300 1,500 

วนัท่ี 02 – 05 ตุลำคม 63  6,500 6,500 6,500 1,500 
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วนัท่ี 09 - 12 ตุลำคม 63  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 16 - 19 ตุลำคม 63  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 23 - 26 ตุลำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63 6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 06 – 09 พฤศจิกำยน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 13 - 16 พฤศจิกำยน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 20 – 23 พฤศจิกำยน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 27 - 30 พฤศจิกำยน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 04 – 07 ธนัวำคม 63  7,500 7,500 7,500 1,800 

วนัท่ี 11 – 14 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 18 - 21 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัท่ี 25 - 28 ธนัวำคม 63  7,900 7,900 7,900 2,300 

วนัท่ี 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

วนัท่ี 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

วนัท่ี 01 – 04 มกรำคม 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

วนัท่ี 08 - 11 มกรำคม 64  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 15 – 18 มกรำคม 64  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 22 - 25 มกรำคม 64  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 64 6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 05 – 08 กมุภำพนัธ ์64 6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 12 - 15 กุมภำพนัธ ์64 6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 19 - 22 กุมภำพนัธ ์64 6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 64 6,900 6,900 6,900 1,500 

**รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมค่ำทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกคำ้** 
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อตัรำนี้ รวม  

✓ ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

✓ ค่าที่พัก 2 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

✓ ค่าอาหาร ( 6 มื้อ ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์  

✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  

 
 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

✓ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพ็คเกจ 

✓ ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 

 
 

เงื่อนไขในกำรจองและกำรยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 8 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผู้ เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำใชจ่้ำยจริงท่ีเกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจ ารถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้  VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ยึดเงินค่ำทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้  VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

5. เลื่อนกำรเดินทำง ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย ก่อนกำรเดินทำง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือน

การเดินทางได้ 

 

 

กำรช ำระเงิน 
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1. วางเงินมัดจ าภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,500 บาท หรือ 50% ของราคาทวัร์ 

2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 

หมำยเหตุ  
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์และจะ

ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็น

การช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
 

      

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 


