
 
 
 
 
 
 
                             

รหสัทวัร ์AD03-02 กึด๊เตงิหา...นา่นนะเออ นา่น 4วนั 2คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 2ช ัน้ จดัผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบปั๊มCaltexงามวงศว์าน เวลา 20.00น. – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น เวลา 
22.00 น.  

2  วดัพระธาตแุชแ่หง้ – สุดกองด ีคาเฟ่ – วดัพระธาตเุขานอ้ย – อุโมงคล์ลีาวด ี– วดัภูมนิทร ์-  
ศาลหลกัเมอืง – วดัมิง่เมอืง – ถนนคนเดนินา่น อาหารเชา้ / เทีย่ง /- 

3 บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จดุชมววิบา้นสะปัน – จดุชมววิภูคา1715 - 
ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอปัว – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัภูเก็ต อาหารเชา้ / เทีย่ง/เย็น 

4 นา่น – แพร ่– วดัพระธาตุชอ่แฮ – บา้นเทยีนหอม อุตรดติถ ์- กรุงเทพฯ 
อาหารเชา้ / เทีย่ง/- 

 

 



 
 
 
 
 
 
                             

 

เทีย่วเหนอือุน่ใจ  “เทีย่วไทย หวัใจใหม”่ 
มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

❖ บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

วนัแรก         จุดนดัหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศว์าน  

 
 

20.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ป๊ัม Caltex งามวงศว์าน เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

ใหทุ้กท่าน มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิ

ผา้และเจลแอลกอฮอล ์

22.00 น. ออกเดนิทางสู่ จังหวัดน่าน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 ช่ัวโมง) อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถตาม

อัธยาศัย 

 

วนัทีส่อง      นา่น - วดัพระธาตุแชแ่หง้ - สุดกองด ีคาเฟ่ - วดัพระธาตุเขานอ้ย – อุโมงคล์ลีาวด ี-  

                   วดัภูมนิทร ์– ศาลหลกัเมอืง – วดัมิง่เมอืง - ถนนคนเดนินา่น    เชา้/เทีย่ง /- 

 

เชา้ เดนิทางถงึ จงัหวดันา่น แวะจุดพกัรถเพือ่ใหท้า่นไดท้ าธุระสว่นตวั 

  อาหารเชา้ (มือ้ที ่1) บรกิารขา้วเหนยีวหมูทอด บนรถบสั 

 น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจ าคนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) เป็นพระธาตุ

คู่บา้นคู่เมืองน่าน เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารริกธาตุที่ไดม้าจากสมัยสุโขทัย องค์พระธาตุบุดว้ย

ทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นศลิปะการก่อสรา้งที่มีความวจิิตรงดงามมาก มีความเชื่อกันว่าผูท้ี่ไดม้า

สักการะองค์พระธาตุแช่แหง้ จะท าใหช้ีวติอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ การงานเจริญกา้วหนา้ 

อนุโมทนา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สุดกองดคีาเฟ่ เป็นคาเฟ่รมิน ้าน่าน อยู่ในตัวเมอืงน่านสามารถ จบิ

ชา กาแฟ เตมิความหวานได ้นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารก็มใีหเ้ลอืกสรรมากมาย พรอ้มธรรมชาตริอบดา้น 

ทีส่วยงาม อสิระใหท่้านเลอืกซือ้เครือ่งดืม่หรอืถ่ายรูปเช็คอนิสวยๆตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลาน าท่านสู่

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

3-6 กรกฎาคม 63 
(วันหยุดเขา้พรรษา) 

3,999 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 30 

25-28 กรกฎาคม 63 

(วันหยุดเฉลมิพระชนมพรรษา) 
3,999 1,500 

30 

22-25 ตุลาคม 63 
(วันหยุดปิยะมหาราช) 

3,999 
1,500 30 



 
 
 
 
 
 
                             

วดัพระธาตุเขานอ้ย แลนดม์ารค์ส าคัญอกีหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน ตัง้อยู่บนยอดดอยเขานอ้ยมีองค์

พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองคใ์หญ่ตัง้สง่างามอยู่บนยอดเขา

อย่างสวยสดงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) ณ สวนอาหารเรอืนแกว้ 

 

บา่ย  น าท่านเดนิทาง อุโมงคล์ลีาวด ีซุม้ตน้ลลีาวดหีรอืตน้ลั่นทมอยู่บรเิวณดา้นหนา้พพิธิภัณฑแ์หง่ชาตนิ่าน

ทีข่ ึน้เป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับอโุมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนด์

มาร์กส าคัญ  ใหท่้านเก็บภาพ ถ่ายรูปสวยๆเช็คอนิกัน สามารถเดนิเพลนิๆ ชมววิทวิทัศน์ตลอดสองฝ่ัง

ขา้งทาง จากนัน้เดนิทางสู่ วดัภูมนิทร ์เดมิชื่อ วัดพรหมมนิทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี 

ความสวยที่แปลกกว่าวัดอื่นของวัดภูมินทร์ คือ เป็นพระอุโบสถและพระวหิารสรา้งเป็นอาคารหลัง

เดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วหิาร และ

เจดีย ์ไวใ้นอาคารเดยีวกัน ในส่วนจติรกรรมฝาผนังภายในวหิารหรือที่เรียกกันว่า ฮูปแตม้ ซึง่เขยีนขึน้

ในชว่งทีว่ัดภมูนิทรไ์ดร้ับการบรูณะครัง้ใหญ่ สมัยเจา้อนันตวรฤทธเิดช เมือ่ พ.ศ.2410 (ปลายสมัยรัชกาล

ที ่4) และใชเ้วลาซอ่มนานถงึ 7 ปี ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ทีไ่ดร้ับฉายาว่า ภาพกระซบิรักบรรลอืโลก อาจารย์

สมเจตน์ วมิลเกษม ปราชญเ์มืองน่าน ไดแ้ตง่ค ากลอนอันสดุแสนโรแมนตกิเป็นภาษาเหนือเพือ่บรรยาย

ถอ้ยค ากระซบิของปู่ ม่านย่าม่าน อสิระใหท่้านชมภาพวาดจติรกรรมฝาผนังสฝีุ่ น เล่าเรื่องชาดก ต านาน

พื้นบา้น และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดตี เสมือนเป็นการบันทกึเรือ่งราวของจังหวัดน่าน ผ่านงาน

จติรกรรม ลงบนผนังสฝีุ่ น และบรเิวณรอบๆวัดภูมนิทร์ มีของที่ระลกึ ขนมไทย สนิคา้พื้นบา้นจ าหน่าย

มากมาย จากนัน้น าท่านไปสักการะเสรมิความเป็นสริมิงคลที ่เสาหลกัเมอืงนา่น ณ วดัมิง่เมอืง จุดเด่น

ส าคัญของวัดแหง่นี้ คอืลายปนูปั้นที่ผนังดา้นนอกอโุบสถ ออกแบบโดยช่างฝีมอืจากเชยีงแสน ประณีต 

งดงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  น าทุกทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั สมควรแกเ่วลาน าทุกท่านเดนิทางไปชอ้ป ไปชมิ สัมผัสวัฒนธรรมพืน้เมอืง 

ถนนคนเดนิน่านเมอืงเก่า หนา้วัดภูมนิทร์ ตลาดกลางคนืที่นี้ เปิดแค่ 2วัน ศุกร์-เสาร์ มีของกนิของ



 
 
 
 
 
 
                             

อร่อยพื้นเมืองจ านวนมาก ขอแนะน า คือ ขา้วซอยไก่ และ ขนมจีนน ้าเงี้ยวจา้ ตน้ต าหรับจากที่นี่  เพื่อ

ความสะดวกในการเลอืกทาน ส าหรับมือ้นี้อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั:  โรงแรมน า้ทองนา่น หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัสาม         บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า1081 – บอ่เกลอืสนิเธาว ์– จุดชมววิบา้นสะปนั –  

                   จุดชมววิภูคา1715 - ถนนลอยฟ้า1256 – อ าเภอปวั – รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ – วดัภเูก็ต 

                    เชา้/เทีย่ง /เย็น 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอบ่อเกลอื อยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 80 กโิลเมตร แต่เนื่องจากเสน้ทาง

เป็นหบุเขาสลับทับซอ้นกันหลายลกู อาจใชเ้วลาในการเดนิทางนานถงึ 2ช่ัวโมง ระหว่างทางจะไดพ้บกับ 

ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1081 เสน้ทางจากเมืองน่าน มุ่งหนา้สูอ่ าเภอบอ่เกลอื ระหว่างการ

เดนิทาง ท่านจะไดสั้มผัสกับความรูส้กึ เหมือนก าลังน่ังรถอยู่บนถนนลอยฟ้า ที่ถูกลอ้มลอบดว้ยภูเขา 

ท่ามกลางป่าใหญ่ และไอหมอก น าท่านไปชม บ่อเกลอื สนิเธาว ์ภูเขาโบราณ ซึง่เป็นอกีหนึ่งไฮไลท์

ของอ าเภอบ่อเกลอื ถูกขนานนามว่าเป็นนาเกลอืกลางหุบเขา ท่านจะไดเ้ห็นกระบวนการท าเกลอืของ

ของคนพื้นเมือง ส าหรับนักสะสม ที่นี่ก็มีผลติภัณฑพ์ื้นเมืองใหเ้ลอืกซือ้มากมาย จากนัน้ไปถ่ายรูปชคิๆ 

เช็คอนิที่ จุดชมววิบา้นสะปัน อยู่ห่างจากบ่อเกลอืภูเขาประมาณ 9 กโิลเมตร ชุมชนเล็กๆ ท่ามกลาง

ธรรมชาต ิผนืป่า และขนุเขา มลี าธารไหลผ่านตลอดสาย ซึง่จุดชมววิจะอยู่บรเิวณหนา้วัดบา้นสะปัน เมื่อ

มองจากมุมสงู จะเห็นเป็นววิหมู่บา้น ถูกโอบลอ้มดว้ยทุ่งนา กลางหบุเขา ทัศนียภาพสมบรูณ์สวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) ณ รา้นอาหารปองซา 

บา่ย น าท่านผ่านชมถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อกีหนึ่งเสน้ทางที่งดงาม เป็นเสน้ทางจาก

อ าเภอบ่อเกลอื สูอ่ าเภอปัว ภาพฝันในม่านหมอก ระหว่างทางแวะชมววิสวยๆ ณ จุดชมววิ 1715 หนึ่ง

ในจุดชมววิที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดนิทางผ่านถนนสายนี้ ยิง่ถา้ไปช่วงฤดูฝน หรือปลายฝนตน้หนาวจะได ้

เห็นหมอกหนาสวยสุดตา มุ่งหนา้สู่ อ าเภอปัว เมอืงแห่งทุ่งนากลางหุบเขา แลนดม์าร์คที่ตอ้งมา น า

ท่านไปเสรมิสริมิงคลที่ วดัภูเก็ต วัดตัง้อยู่ในหมู่บา้นเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา ซึง่ชาวเหนือจะเรยีกเขา

ว่า “ดอย หรือ ภู” ส่งผลใหว้ัดแห่งนี้มีชือ่ว่าภูเก็ต โดยตัง้ชื่อตามภูมทิี่ตัง้อยู่ ไฮไลทข์องวัดนี้อยู่ที่ลาน

ของโบสถ ์เมื่อมองออกไป จะเห็นเป็นววิทุ่งนาเขยีวขจี โอบลอ้มโดยทวิเขานอ้ยใหญ่ หลังจากน าทุก

ท่านมาเตมิคาเฟอนิ ถ่ายรูปเช็คอนิที ่รา้นกาแฟบา้นไทลือ้ ไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ไดเ้มือ่มาถงึอ าเภอปัว ดืม่

กาแฟ แลบรรยากาศนาขา้ว ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทลือ้ดัง้เดมิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
                             

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  
 หลงัทานอาหารเย็นน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: อูปแกว้ รสีอรท์ ปัว หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัสี ่        นา่น – แพร ่– วดัพระธาตุชอ่แฮ – บา้นเทยีนหอม อุตรดติถ ์- กรุงเทพฯ 

                เชา้/เทีย่ง /- 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 น าออกเดนิทางจากอ าเภอปัว มุ่งหนา้สู่จงัหวดัแพร ่กอ่นกลับน าทุกท่านแวะสักการะ ไหวพ้ระ ขอพร ที ่
วดัพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจ าปีขาล (ปีเสอื) อกีหนึ่งสถานที่ศักดิส์ทิธิ ์ซึง่เป็นวัดเก่าแก่ คู่บา้น คู่

เมอืง ของชาวแพร่ เดนิขึน้บันไดไป จะไดพ้บกับความงดงามขององคพ์ระธาตุ สงูถงึ 33 เมตร ตัง้ประทับ
ตระการตาอยู่กลางฐานบัวคว ่า วัดพระธาตุแห่งนี้มีสนิคา้พื้นเมืองจ าหน่ายมากมาย ส าหรับท่านใดที่
ตอ้งการผา้มัดยอ้ม ทอสวยๆสักผนื พีส่ามารถหาซือ้ไดจ้ากทีน่ี่ ราคาชาวบา้น คณุภาพสง่ออก  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับ ระหว่างทาง ผ่านจงัหวดัอุตรดติถ  ์น าท่านแวะ บา้นเทยีนหอม 
พรอ้มรับประทานอาหารกลางวันที่นี่  ที่นี่แนะน าใหท่้านลองชมิขนมเคก้รสสม้ รสอร่อย สามารถซื้อ
กลับไปเป็นของฝากได ้นอกจากขนมทานเลน่ ยังมสีนิคา้เครือ่งหนังใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  

 จากนัน้เดนิทางตอ่มุ่งหนา้สู่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 500 กโิลเมตร (ใชเ้วลาประมาณ 6ช่ัวโมง) เวลา
โดยประมาณ 22.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

  

 

 

 

ผงัทีน่ ัง่แบบ New Normal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 



 
 
 
 
 
 
                             

❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 

❖ บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถโคช้ปรับอากาศ 2ชัน้ 

• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 
• คา่ทีพ่ัก 2คนื ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเท่า 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรบันักท่องเทีย่วไทย 
• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที่
บริษัทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท
ประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนื่อยจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  
เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิคา่

มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระแลว้ และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ ารถ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่าน 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ
บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่
ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว  ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 


