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AD05-03: ทวัรน่์าน ดอยเสมอดาว จ.น่าน 3 วนั 1 คืน VAN 
 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 

19.30น. จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้
สู่ อทุยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน  

20.00น. ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้ส้ิน 
 
 

 

 สิน้สุดการใหบ้รกิาร  

 
05.30 น. เดนิทางถงึ อทุยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้ที่ ดอยเสมอดาว 

นอกจากนี้ยงัสามารถชม ผาหวัสิงห์ ไดใ้นเวลาเดยีวกนัอกีดว้ย 
07.30 น. รบัประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเดนิทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน 

น าท่านเดนิทางไปยงั เฮือนฮงัต่อกาแฟน่าน จุดนัดหมายของคอกาแฟ 
เฮือนฮงัต่อไดร้วบรวมเมลด็กาแฟจากแหล่งปลูกทีม่ชีือ่เสยีงของน่านไม่ว่าจะเป็น 
กาแฟจากบา้นสนัเจรญิสายพนัธุ์เบอรบ์อนและคาตมิอรเ์หมาะส าหรบัชงเป็นกาแฟรอ้นดว้ยรสทีเ่ขม้ขน้จงึสามารน ามา
ชงเป็นกาแฟเยน็ได ้
กาแฟมณีพฤกษ์ปลูกบนความสูง 1,500 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเลดว้ยสภาพอากาศและคุณสมบตัขิองดนิท าใหไ้ด้กาแฟ
สายพนัธุ์พเิศษเช่นเกอชิาทรปิปิกา้เหมาะส าหรบัการชงกาแฟรอ้นดว้ยความหอมทีแ่ตกต่างท าใหไ้ดด้ืม่ด า่กบัรสชาติ
ของกาแฟอย่างแทจ้รงิค่อนขา้งมรีาคาแพงกว่ากาแฟจากดอยอืน่ๆ 
และก าลงัเป็นทีส่นใจอยากให้คนน่านรูจ้กัคอืกาแฟบ่อเกลอือราบกิา้คาตมิอรบ์นความสูง 1,300 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล
ท าใหด้ินทีม่สี่วนผสมของเกลอืส่งผลใหก้าแฟมรีสชาตมินักลมกล่อมเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะชงไดท้ัง้รอ้นและเยน็เป็นการ
สนับสนุนชาวบา้นทีม่รีายไดห้ลกัเพิม่ขึ้นจากการปลูกพชืเชงิเดีย่วหนัมาปลูกกาแฟเพือ่รองรบันักท่องเทีย่วทีไ่ปเยอืนบ่อ
เกลอืเหนือขึ้นไปของอ าเภอบ่อเกลอืที ่บา้นหว้ยขวากยงัมกีาแฟอราบกิา้ปลูกทีร่ะดบัความสูง 1,900 เหนือระดบัน ้าทะเล
ในพื้นทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิชาวเขาใหม้รีายไดแ้ละอยู่คู่กบัป่าท าใหก้าแฟมกีลิน่หอมกลมกล่อมลงตวัเหมาะส าหรบักาแฟ
รอ้นใหส้มัผสัอราบกิาน่านอย่างแทจ้รงิ นอกจากจะเป็นสถานทีจ่บิกาแฟแห่งใหม่ของน่านทีค่ดัสรรเมลด็กาแฟดจีาก
แหล่งต่างๆของน่านมเีครือ่งดืม่จากชาเบเกอรใีหเ้ลอืกอิม่อร่อย  
เรือ่งกาแฟเพยีงแค่เริม่ต้นเพราะทีนี่ย่งัคดัสรรกาแฟดีจากแหล่งปลูกของน่านมาเพิม่เตมิให้ไดล้ิ้มรส 
ณเฮอืนฮงัต่อกาแฟน่านณขณะน้ีถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ใจกลางเมอืงเพราะไม่ใช่แค่มุมจบิกาแฟธรรมดาแต่

วนัแรก กรงุเทพฯ - อ.นาน้อยจ.น่าน 
 

วนัท่ีสอง อทุยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหวัสิงห์ - เฮือนฮงัต่อ - ศาลพระหลกัเมืองน่าน 
- วดัม่ิงเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัภมิูนทร ์- วดัพระธาตุช้างค า้วรวิหาร - 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน - วดัศรีพนัต้น - อ.ปัว - ร้านล าดวน - วดัภเูกต็ - วดัศรีมงคล 
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เป็นเหมอืนดัง่บา้นหลงัใหญ่ทีต่้อนรบัผูม้าเยอืนพาเพือ่นฝงูมาเทีย่วน าครอบครบัมาพกัผ่อนจูงลูกจูงหลานมาเดนิเล่น
เตรด็เตร่มมุีมต่างๆกระจายไปทัว่นัง่เดนิเหนิไม่มเีบือ่ 
จากเฮอืนฮงัต่อไป 50 เมตรดา้นซ้ายมอืทีนี่ย่งัมทีเีดด็สุดคอืจุดกางเต้นท์ตัง้แคมป์ผงิไฟท่ามกลางดงดอกดาวกระจายที ่
ก าลงัเบ่งบานพรอ้มกบัจุดถ่ายภาพตามมุมๆต่างกระจายรอบๆกบัรถโรงเรยีนรถโดยสารประจ าทางทีน่านวนัไม่ไดเ้หน็
วิง่ตามทอ้งถนนอกีแลว้กลบัไปยอ้นความหลงัวนัเก่าๆทีเ่คยใชร้ถประจ าทางในยุคพ่อแม่ยงัสาว 
น าท่านเดนิทางไปสกัการะ ศาลพระหลกัเมืองน่าน และชมความอลงัการของ วดัม่ิงเมือง ซึง่มวีหิาร
ปูนป้ัน สขีาวงาชา้ง โดดเด่นสวยงามยิง่นัก 

  น าท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วดัภมิูนทร ์วดัทีส่รา้งทรงจตุรมขุหนึ่งเดยีวในประเทศไทยทีดู่คลา้ย
  ตัง้อยู่บนหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถ์และวหิาร สรา้งเป็นอาคารหลงัเดยีวกนั ประตูไมท้ัง้ 4 ทศิ แกะสลกั
  ลวดลายงดงาม โดยฝีมอืช่างเมอืงน่าน 

น าท่านชม วดัพระธาตุช้างค า้วรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศลิปะสมยัสุโขทยั มอีายุเกา่แก่กว่า 600 
ปี ต่อดว้ย พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน ม ี“งาช้างด า” วตัถุโบราณส าคญัคู่เมอืงน่าน 
น าท่านเดนิทางไป วดัศรีพนัต้น ชมโบสถ์สทีอง  

  วดัศรีพนัต้น สรา้งโดยพญาพนัต้นเจา้ผูค้รองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่านระหว่างพ.ศ.1960-1969)  
  ชือ่วดัตรงกบันามผูส้รา้งคอืพญาพนัต้นบางสมยัเรยีกว่าวดัสลพีนัต้น (ค าว่า สลหีมายถงึต้นโพธิ)์ ซึง่ในอดตีม ี
  ต้นโพธิใ์หญ่อยู่ดา้นทิศเหนือและทศิใต้ของวดัปัจจุบนัถูกโค่นเพือ่ตดัเป็นถนนแลว้วดัศรพีนัต้นไดร้บัพระราชทาน  
  วสิุงคามสมีาเมือ่พ.ศ. 2505 ภายในวดัมวีหิารทีส่วยงามตัง้เด่นเป็นสง่ามสีทีองระยบิระยบัเป็นอกีวดัหนึง่ในจงัหวดั 
  น่านทีม่จีติรกรรมปูนปั้นทีส่วยงามโดยเฉพาะพญานาคเจด็เศยีรเฝ้าบนัไดหน้าวหิารวดัสทีองเหลอืงอร่ามสวยงาม 
  ตระการตามคีวามสวยงามมากดูอ่อนโยนมชีวีติชวีาซึง่ปั้นแต่งโดยช่างชาวน่านชือ่นายอนุรกัษ์สมศกัดิห์รอื 
  "สล่ารง" และภายในวหิารได้มกีารเขยีนภาพลายเสน้ประวตัขิองพระพุทธเจา้และประวตักิารก าเนิดเมอืงน่านโดยช่าง
   ชาวน่านเป็นภาพเขยีนลายเสน้ลงสธีรรมชาตสิวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่ 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหารหลงัอาหาร น าท่านเดนิทางไป อ.ปัว 

น าท่านไปชอ้ปป้ิง ร้านล าดวน ผ้าทอ อ.ปัว รา้นขายของทีร่ะลกึและผา้ทอไทลื้อ ผา้ทอน ้าไหล ลาย
โบราณ ชื่อดงัแห่งปัวอ าเภอปัวถอืว่าเป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทลื้ออยู่มากทีสุ่ดชาวไทลื้อมปีระเพณีและ 
วฒันธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ่งการแต่งกายแบบพืน้บา้น ไดแ้ก่ผา้ทอไทลื้อนับว่าเป็น
เอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของอ าเภอนี้ ผา้ทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแลว้กม็กีารจ าหน่ายเป็นผลติภณัฑ ์ 
หลงัช๊อป กนัอย่างจุใจแลว้น าคณะเดนิไปยงัพืน้ทีด่า้นหลงัรา้นล าดวนผา้ทอ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ รา้นกาแฟ
บ้านไทลื้อ บรรยากาศโดยรวมของรา้นตกแต่งตามสไตลข์องชุมชนชาวไทลื้อผสมลา้นนา สมัผสั 
บรรยากาศชลิชลิ นัง่ชมววินาขา้ว มองภูเขา จบิกาแฟ ในสไตล์พืน้บา้นทีใ่หค้วามรูส้กึแตกตา่งไปจาก
รา้นกาแฟเดมิทีเ่ราเคยเจอ 
น าท่านชม วดัภเูกต็ ชมวหิารทรงลา้นนาประยกุต์ และภาพจติรกรรมแนวร่วมสมยั 3 มติ ิทีแ่สดง
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ และภาพพทุธประวตัไิดอ้ยา่งวจิติรตระการตา และไฮไลทข์องวดัภเูกต็คอื 
ลานชมววิหน้าอุโบสถ ท่านจะไดเ้หน็ทุ่งนาเป็นภาพมุมกวา้ง และมอีทุยานแห่งชาตดิอยภคูาเป็นฉาก
หลงั 
วดัภเูกต็ ไดต้ัง้ชือ่ตามหมู่บา้นเกต็ แต่เนือ่งดว้ยเป็นวดัทีต่ ัง้อยู่บนเนินสูง จงึตัง้ชือ่ว่า "วดัภูเกต็" หมายถงึ วดับา้นเกต็ที ่
อยู่บนภู เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ในจงัหวดัน่าน มอีุโบสถทรงลา้นนาประยุกต์ จติรกรรมฝาผนังสาม
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มติ ิเป็นทีป่ระดษิฐาน "หลวงพอ่แสนปัว หรอื หลวงพอ่พุทธเมตตา" ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ด้านล่างวดัมแีม่น ้ าไหลผ่าน นักท่อ่ง
เทีย่วสามารถใหอ้าหารจากลานขา้งบนผ่านท่อไหลลงไปใหก้บัฝงูปลาได ้และสามารถมองเหน็ฝงูปลาทีอ่ยู่ดา้นล่างได้
อย่างชดัเจน 

  น าท่านเดนิทางไป วดัศรีมงคล (ก๋ง)ไหวพ้ระเพื่อเป็นสริมิงคล ชมพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัส ี
  เรอืนไทยลา้นนาประยุกต์ จบิกาแฟ ชมววิดอยภูคา และทุง่นาเขยีวขจ ีสนุกสนานกบัมมุถ่ายรปูเก๋ๆ 
  วดัศรีมงคล (ก๋ง)เป็นวดัเก่าแก่ทีไ่ดร้บัพระราชทานวสิุงคามสมีาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2395 พระสงฆท์ีม่ชีือ่ทีสุ่ดของวดัน้ีคอื 
  หลวงปู่ ก๋งดา้นหลงัวดัมลีานชมววิซึง่มทีศันียภาพทีง่ดงามมองเหน็ทุ่งนาเขยีวขจแีละทวิเขาของดอยภูคาเรยีงราย 
  สลบัซบัซ้อนโดยบรเิวณลานชมววิทางวดัไดจ้ดัท าเป็นซุ้มและจุดชมววิใหถ้่ายภาพหลายจุดรวมถงึรา้นกาแฟ  
  บรรยากาศไทยๆใหพ้กัผ่อนหย่อนใจภายในวดัมสีิง่ทีน่่าสนใจทัง้วหิารหลวงทีม่ภีาพจติรกรรมฝาผนังอนังดงาม 
  โดยเลยีนแบบการวาดของหนานบวัผนัจติรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อซึง่วาดภาพจติรกรรมฝาผนังทีว่ดัภูมนิทรแ์ละวดั
  หนองบวัของจงัหวดัน่านรวมถงึพพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัสซีึง่รวมรวมของโบราณต่างใหไ้ดช้ม นอกจากน้ียงัมี 

พพิธิภณัฑม์งคลธรรมรงัสเีรอืนไทยลา้นนาประยุกต์ตวัเรอืนใชไ้มส้กัทองทัง้หมดงามสง่าเหน็มาแต่ไกลทีร่วบรวมเอา
เครือ่งใชต้่างๆในสมยัโบราณมาจดัใหช้มอาทอิุปกรณ์ทีใ่ชท้ ามาหากนิของคนโบราณใบเกดิหรอืใบสูตบิตัรทีจ่ารกึลงใน
ใบลานรวมถงึเครือ่งเงนิต่างๆนอกจากน้ียงัมภีาพของหลวงปู่ ครูบาวดัก๋งและพระเกจชิือ่ดงัต่างๆ 

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ (3) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั ณ โรงแรมกฮกัปัวโฮเทล หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 
  เชค็อนิ อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั  
  น าท่านไป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบวั ชมจติรกรรมฝาผนังไทลื้ออนังดงามและเก่าแก่ภายใน วหิาร 
  วดัหนองบวั และเลอืกซื้อผา้ทอพืน้เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงน าท่านเดนิทางกลบัสู่ อ.เมืองน่าน 
  น าท่านไปนมสัการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศกัดิส์ทิธิ ์คู่บา้นคู่เมอืงน่านมาชา้นาน เป็นพระธาตุ 

ประจ าปีเถาะ ตามปีนกัษตัรของชาวลา้นนา 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ (6) ณ ร้านอาหาร 

เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ ถงึกรงุเทพฯพรอ้มความประทบัใจ 
สิน้สุดการใหบ้รกิาร 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั

จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัท่ีสาม ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน - วดัพระธาตุแช่แห้ง - กรงุเทพฯ 
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วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

03 - 05 กรกฎาคม 2563 5,700 5,500 1,200 
10 - 12 กรกฎาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
17 - 19 กรกฎาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
24 – 26 กรกฎาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

 31 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
07 - 09 สงิหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
14 - 16 สงิหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
21 - 23 สงิหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
28 - 30 สงิหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
04 - 6 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
11 - 13 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
18 - 20 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
25 - 27 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
02 - 04 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
09 - 11 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
16 - 18 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
23 - 25 ตุลาคม 2563 5,700 5,500 1,200 

30 ตุลาคม - 01 พฤศจกิายน 2563 5,500 5,200 1,000 
06 - 08 พฤศจกิายน 2563 5,500 5,200 1,000 
13 - 15 พฤศจกิายน 2563 5,500 5,200 1,000 
20 - 22 พฤศจกิายน 2563 5,500 5,200 1,000 
27 - 29 พฤศจกิายน 2563 5,700 5,500 1,200 
04 - 06 ธนัวาคม 2563 5,900 5,700 1,500 
11 - 13 ธนัวาคม 2563 5,700 5,500 1,200 
18 - 20 ธนัวาคม 2563 5,700 5,500 1,200 
25 - 27 ธนัวาคม 2563 5,700 5,500 1,200 
01 - 03  มกราคม 2564 5,900 5,700 1,500 
08 - 10 มกราคม 2564 5,700 5,500 1,200 
15 – 17 มกราคม 2564 5,700 5,500 1,200 
22 - 24 มกราคม 2564 5,700 5,500 1,200 
29 - 31 มกราคม 2564 5,700 5,500 1,200 
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รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,500 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต ่ากว่า 4-11 ปี 5,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาทา่นละ 5,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) ราคาท่านละ 4,900 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 1,000 

เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่ พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 1 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
• ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 6 มือ้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่
• ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ พนักงานยกกกระเป๋า 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 
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ส่ิงท่ีควรน าไป 

▪ เสือ้กนัหนาว หมวก และถุงมอื 
▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ ครมีกนัแดด 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 7 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได้ 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วนัคนืเงนิ 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงนิค่าทวัรม์าเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-06 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
 



 

 

 

 

 

 

AD05-44 
 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากว่า 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากว่า 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากว่า 10 ท่าน 
 

 


