
 

  

 

2TH���: ทวัร์น่าน ดอยเสมอดาว จ.น่าน � วัน � คืน VAN 
 

 แผนการเดนิทาง 
 

 
 
 

19.30น. จดุนดัพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้า
สู ่อุทยานแห่งชาตศิรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน  

!".0"น. ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี = ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั =งสิ =น 
 
 

 

 สิ #นสดุการให้บริการ  

"5.3" น. เดนิทางถึง อุทยานแห่งชาตศิรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ #นที1 ดอยเสมอดาว 

นอกจากนี #ยงัสามารถชม ผาหวัสิงห์ ได้ในเวลาเดียวกนัอีกด้วย 
"7.4" น. รับประทานอาหารเช้า (�) ณ ร้านอาหาร 

  นําท่านเดนิทางสู ่อ.เมือง จ.น่าน 
นําท่านเดนิทางไปยงั เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน จดุนดัหมายของคอกาแฟ 
เฮือนฮังต่อไดร้วบรวมเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกที�มีชื�อเสียงของน่านไม่ว่าจะเป็น 
กาแฟจากบา้นสนัเจริญสายพนัธุ์ เบอร์บอนและคาติมอร์เหมาะสําหรบัชงเป็นกาแฟร้อนดว้ยรสที�เข้มข้นจึงสามารนํามาชงเป็น
กาแฟเย็นได ้
กาแฟมณีพฤกษ์ปลูกบนความสูง /,122 เมตรเหนือระดบันํ3าทะเลดว้ยสภาพอากาศและคณุสมบติัของดินทําใหไ้ดก้าแฟสาย
พนัธุ์พิเศษเช่นเกอิชาทริปปิกา้เหมาะสําหรบัการชงกาแฟร้อนดว้ยความหอมที�แตกต่างทําใหไ้ดดื้�มดํ�ากบัรสชาติของกาแฟอย่าง
แทจ้ริงค่อนข้างมีราคาแพงกว่ากาแฟจากดอยอื�นๆ 
และกําลงัเป็นที�สนใจอยากใหค้นน่านรู้จกัคือกาแฟบ่อเกลืออราบิกา้คาติมอร์บนความสูง /,822 เมตรเหนือระดบันํ3าทะเลทําให้
ดินที�มีส่วนผสมของเกลือส่งผลใหก้าแฟมีรสชาติมนักลมกล่อมเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะชงไดท้ั3งร้อนและเย็นเป็นการสนบัสนนุ
ชาวบา้นที�มีรายไดห้ลกัเพิ�มขึ3นจากการปลูกพืชเชิงเดี�ยวหนัมาปลูกกาแฟเพื�อรองรบันกัท่องเที�ยวที�ไปเยือนบ่อเกลือเหนือขึ3นไป
ของอําเภอบ่อเกลือที� บา้นหว้ยขวากยงัมีกาแฟอราบิกา้ปลูกที�ระดบัความสูง /,;22 เหนือระดบันํ3าทะเลในพื3นที�ไดร้บัการ
ส่งเสริมชาวเขาใหมี้รายไดแ้ละอยู่คู่กบัป่าทําใหก้าแฟมีกลิ�นหอมกลมกล่อมลงตวัเหมาะสําหรบักาแฟร้อนใหส้มัผสัอราบิกา
น่านอย่างแทจ้ริง นอกจากจะเป็นสถานที�จิบกาแฟแห่งใหม่ของน่านที�คดัสรรเมล็ดกาแฟดีจากแหล่งต่างๆของน่านมีเครื�องดื�ม
จากชาเบเกอรีใหเ้ลือกอิ�มอร่อย  
เรื�องกาแฟเพียงแค่เริ�มตน้เพราะที�นี�ยงัคดัสรรกาแฟดีจากแหล่งปลูกของน่านมาเพิ�มเติมใหไ้ดลิ้3มรส 

วันแรก กรุงเทพฯ - อ.นาน้อยจ.น่าน 
 

วันทีHสอง อุทยานแห่งชาตศิรีน่าน - ดอยเสมอดาว  - ผาหวัสิงห์  - เฮือนฮังต่อ  - ศาลพระหลักเมือง
น่าน  - วัดมิHงเมือง  - ภาพจติรกรรมฝาผนังวัดภมิูนทร์  - วัดศรีพนัต้น  - ร้านขนมหวานป้านิHม  - 
อ.ปัว  - ร้านลาํดวน  - วัดภเูก็ต  - วัดศรีมงคล 



 

  

 

ณเฮือนฮงัต่อกาแฟน่านณขณะนี3ถือเป็นสถานที�ท่องเที�ยวแห่งใหม่ใจกลางเมืองเพราะไม่ใช่แค่มมุจิบกาแฟธรรมดาแต่เป็น
เหมือนดั�งบา้นหลงัใหญ่ที�ตอ้นรับผูม้าเยือนพาเพื�อนฝงูมาเที�ยวนําครอบครบัมาพกัผ่อนจูงลูกจูงหลานมาเดินเล่นเตร็ดเตร่มีมมุ
ต่างๆกระจายไปทั�วนั�งเดินเหินไม่มีเบื�อ 
จากเฮือนฮงัต่อไป 12 เมตรดา้นซ้ายมือที�นี�ยงัมีทีเด็ดสดุคือจุดกางเตน้ท์ตั3งแคมป์ผิงไฟท่ามกลางดงดอกดาวกระจายที�กําลงั
เบ่งบานพร้อมกบัจุดถ่ายภาพตามมมุๆต่างกระจายรอบๆกบัรถโรงเรียนรถโดยสารประจําทางที�นานวนัไม่ไดเ้ห็นวิ�งตามทอ้ง
ถนนอีกแลว้กลบัไปยอ้นความหลงัวนัเก่าๆที�เคยใชร้ถประจําทางในยคุพ่อแม่ยงัสาว 

นําท่านเดนิทางไปสกัการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน และชมความอลงัการของ วัดมิHงเมือง ซึ1งมีวิหารปนูปั #น 
สีขาวงาช้าง โดดเดน่สวยงามยิ1งนกั 

  นําท่านชม ภาพจติรกรรมฝาผนัง วัดภมิูนทร์ วดัที1สร้างทรงจตรุมขุหนึ1งเดียวในประเทศไทยที1ดคูล้าย
  ตั #งอยูบ่นหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถ์และวหิาร สร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ประตไูม้ทั #ง 4 ทิศ แกะสลกั 
 ลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองนา่น 
  นําท่านเดนิทางไป วัดศรีพนัต้น ชมโบสถ์สีทอง  
  วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพนัตน้เจ้าผูค้รองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่านระหว่างพ.ศ./;C2-/;C;)  
  ชื�อวดัตรงกบันามผูส้ร้างคือพญาพนัตน้บางสมยัเรียกว่าวดัสลีพนัตน้ (คําว่า สลีหมายถึงตน้โพธิF) ซึ�งในอดีตมี 
  ตน้โพธิFใหญ่อยู่ดา้นทิศเหนือและทิศใตข้องวดัปัจจุบนัถูกโค่นเพื�อตดัเป็นถนนแลว้วดัศรีพนัตน้ไดร้บัพระราชทาน 
  วิสงุคามสีมาเมื�อพ.ศ. G121 ภายในวดัมีวิหารที�สวยงามตั3งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยบัเป็นอีกวดัหนึ�งในจงัหวดั 
  น่านที�มีจิตรกรรมปนูปั3นที�สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝา้บนัไดหนา้วิหารวดัสีทองเหลืองอร่ามสวยงาม 
  ตระการตามีความสวยงามมากดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวาซึ�งปั3นแต่งโดยช่างชาวน่านชื�อนายอนรุกัษ์สมศกัดิFหรือ  
 "สล่ารง" และภายในวิหารไดมี้การเขียนภาพลายเสน้ประวติัของพระพทุธเจ้าและประวติัการกําเนิดเมืองน่านโดยช่าง  
 ชาวน่านเป็นภาพเขียนลายเสน้ลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคณุค่าอย่างยิ�ง 

เที1ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (N) ณ ร้านอาหารหลงัอาหาร นําทา่นเดนิทางไป อ.ปัว 
นําท่านไปช้อปปิ #ง ร้านลาํดวน ผ้าทอ อ.ปัว ร้านขายของที1ระลกึและผ้าทอไทลื #อ ผ้าทอนํ #าไหล ลายโบราณ 
ชื1อดงัแห่งปัวอําเภอปัวถือวา่เป็นอําเภอที1มีชาวไทลื #ออยูม่ากที1สดุชาวไทลื #อมีประเพณีและ วฒันธรรมเป็นของ
ตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิ1งเรื1องการแตง่กายแบบพื #นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื #อนบัวา่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึ1งของ
อําเภอนี # ผ้าทอสว่นใหญ่เมื1อทอมาแล้วก็มีการจําหน่ายเป็นผลติภณัฑ์  
หลงัช๊อป กนัอยา่งจใุจแล้วนําคณะเดนิไปยงัพื #นที1ด้านหลงัร้านลําดวนผ้าทอ ซึ1งเป็นที1ตั #งของ ร้านกาแฟบ้าน

ไทลื =อ บรรยากาศโดยรวมของร้านตกแตง่ตามสไตล์ของชมุชนชาวไทลื #อผสมล้านนา สมัผสั บรรยากาศชิล
ชิล นั1งชมวิวนาข้าว มองภเูขา จิบกาแฟ ในสไตล์พื #นบ้านที1ให้ความรู้สกึแตกตา่งไปจากร้านกาแฟเดมิที1เราเคย
เจอ 
นําท่านชม วัดภเูก็ต ชมวหิารทรงล้านนาประยกุต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมยั 3 มิต ิที1แสดงวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ1น และภาพพทุธประวตัไิด้อยา่งวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวดัภเูก็ตคือ ลานชมวิวหน้า
อโุบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมมุกว้าง และมีอทุยานแหง่ชาตดิอยภคูาเป็นฉากหลงั 
วัดภูเกต็ ไดต้ั3งชื�อตามหมู่บา้นเก็ต แต่เนื�องดว้ยเป็นวดัที�ตั3งอยู่บนเนินสูง จึงตั3งชื�อว่า "วดัภูเก็ต" หมายถึง วดับา้นเก็ตที�อยู่บน



 

  

 

ภู เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สวยงามอีกแห่งหนึ�งในจงัหวดัน่าน มีอโุบสถทรงลา้นนาประยกุต์ จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นที�
ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพทุธเมตตา" ที�ศกัดิFสิทธิF  ดา้นล่างวดัมีแม่นํ3าไหลผ่าน นกัท่�องเที�ยวสามารถให้
อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหลลงไปใหก้บัฝงูปลาได ้และสามารถมองเห็นฝงูปลาที�อยู่ดา้นล่างไดอ้ย่างชดัเจน 

  นําท่านเดนิทางไป วัดศรีมงคล (ก๋ง)ไหว้พระเพื1อเป็นสริิมงคล ชมพพิธิภณัฑ์มงคลธรรมรังสี 
  เรือนไทยล้านนาประยกุต์ จิบกาแฟ ชมวิวดอยภคูา และทุ่งนาเขียวขจี สนกุสนานกบัมมุถ่ายรูปเก๋ๆ 
  วัดศรีมงคล (ก๋ง)เป็นวดัเก่าแก่ที�ไดร้บัพระราชทานวิสงุคามสีมาตั3งแต่ปีพ.ศ. G8;1 พระสงฆ์ที�มีชื�อที�สดุของวดันี3คือ 
  หลวงปู่ ก๋งดา้นหลงัวดัมีลานชมวิวซึ�งมีทศันียภาพที�งดงามมองเห็นทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียงราย 
  สลบัซบัซ้อนโดยบริเวณลานชมวิวทางวดัไดจ้ดัทําเป็นซุ้มและจุดชมวิวใหถ่้ายภาพหลายจุดรวมถึงร้านกาแฟ 
  บรรยากาศไทยๆใหพ้กัผ่อนหย่อนใจภายในวดัมีสิ�งที�น่าสนใจทั3งวิหารหลวงที�มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม 
  โดยเลียนแบบการวาดของหนานบวัผนัจิตรกรชาวน่านเชื3อสายไทลื3อซึ�งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�วดัภูมินทร์และวดั 
 หนองบวัของจงัหวดัน่านรวมถึงพิพิธภณัฑ์มงคลธรรมรงัสีซึ�งรวมรวมของโบราณต่างใหไ้ดช้ม นอกจากนี3ยงัมี 

พิพิธภณัฑ์มงคลธรรมรงัสีเรือนไทยลา้นนาประยกุต์ตวัเรือนใชไ้มส้กัทองทั3งหมดงามสง่าเห็นมาแต่ไกลที�รวบรวมเอาเครื�องใช้
ต่างๆในสมยัโบราณมาจดัใหช้มอาทิอปุกรณ์ที�ใชทํ้ามาหากินของคนโบราณใบเกิดหรือใบสูติบตัรที�จารึกลงในใบลานรวมถึง
เครื�องเงินต่างๆนอกจากนี3ยงัมีภาพของหลวงปู่ ครูบาวดัก๋งและพระเกจิชื�อดงัต่างๆ 

NO."" น. รับประทานอาหารเยน็ (�) ณ ร้านอาหาร 

  นําท่านเดนิทางเข้าสูที่1พกั ณ โรงแรมกฮักปัวโฮเทล หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
  เช็คอิน อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 
 
 

"P."" น. รับประทานอาหารเช้า (P) ณ ห้องอาหารของทีHพกั  

  นําท่านไป ชุมชนไทลื =อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนงัไทลื #ออนังดงามและเก่าแก่ภายใน วหิาร 
  วดัหนองบวั และเลือกซื #อผ้าทอพื #นเมืองที1มีชื1อเสียงนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่อ.เมืองน่าน 
  นําท่านไปนมสัการ พระธาตุแช่แห้ง ปชูนียสถานศกัดิQสทิธิQ คูบ้่านคูเ่มืองนา่นมาช้านาน เป็นพระธาต ุ

ประจําปีเถาะ ตามปีนกัษัตรของชาวล้านนา 
นําท่านชม วัดพระธาตุช้างคํ =าวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศลิปะสมยัสโุขทยั มีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี ตอ่
ด้วย พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตน่ิาน มี “งาช้างดาํ” วตัถโุบราณสําคญัคูเ่มืองน่าน 

เที1ยง รับประทานอาหารกลางวัน (S) ณ ร้านอาหาร 
นําท่านออกเดนิทางสู ่จ.แพร่ แวะนมสัการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตปุระจําปีเกิดปีขาล 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (T) ณ ร้านอาหาร 

เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯพร้อมความประทบัใจ 
สิ #นสดุการให้บริการ 

วันทีHสาม ชุมชนไทลื =อ - อ.เมืองน่าน  – วัดพระธาตุแช่แห้ง  - วัดพระธาตุช้างคํ =าวรวิหาร  - 
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตน่ิาน  - พระธาตุช่อแฮ  - กรุงเทพฯ 

 



 

  

 

*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี1ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทางบริษัทจะถือ

ผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นสําคญั 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ P-�� ปี  

ราคาท่านละ 
พักเดีHยว 

"P-"Y มิถนุายน !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

N]-N[ มิถนุายน !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

!N-!4 มิถนุายน !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

!O-4" มิถนุายน !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

"Z-"P กรกฎาคม !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

N]-N[ กรกฎาคม !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

NY-!N กรกฎาคม !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

!P-!Y กรกฎาคม !Z[! 5,2"" 4,900 N,0"" 

"!-"] สงิหาคม !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

N"-N! สงิหาคม !Z[! 5,2"" 4,900 N,0"" 

N[-NO สงิหาคม !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

!4-!Z สงิหาคม !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

4" ส.ค.-"N ก.ย. !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

"[-"O กนัยายน !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

N4-NZ กนัยายน !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

!"-!! กนัยายน !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

!P-!Y กนัยายน !Z[! 4,900 4,500 N,0"" 

"]-"[ ตลุาคม !Z[! 5,2"" 4,900 N,Z"" 

N!-N] ตลุาคม !Z[! Z,5"" Z,2"" N,Z"" 

NO-!" ตลุาคม !Z[! 5,2"" 4,900 N,Z"" 

!Z-!P ตลุาคม !Z[! 5,2"" 4,900 N,Z"" 

"N-"4 พฤศจิกายน !Z[! 5,2"" 4,900 N,Z"" 

"O-N" พฤศจิกายน !Z[! 5,2"" 4,900 N,Z"" 

NZ-NP พฤศจิกายน !Z[! 5,2"" 4,900 N,Z"" 

!!-!] พฤศจิกายน !Z[! 5,2"" 4,900 N,Z"" 



 

  

 

"Z-"P ธนัวาคม !Z[! Z,5"" Z,2"" N,Z"" 

N4-NZ ธนัวาคม !Z[! 5,2"" 4,900 N,Z"" 

!"-!! ธนัวาคม !Z[! 5,2"" 4,900 N,Z"" 

!O-4" ธนัวาคม !Z[! Z,5"" Z,2"" N,Z"" 

!Y-4N ธนัวาคม !Z[! Z,5"" Z,2"" N,Z"" 

4" ธ.ค. !Z[!-"N ม.ค. !Z[4 Z,5"" Z,2"" N,Z"" 

N"-N! มกราคม !Z[4 5,2"" 4,900 N,Z"" 

 
รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพกั 

ราคาขึ =นอยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั ! ท่าน ราคาทา่นละ ],9"" (ราคาเริ1มต้น) 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตํุ1ากวา่ ]-NN ปี ],5"" 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ ! ท่าน (มีเตียง) ราคาทา่นละ ],5"" 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ ! ท่าน (ไมมี่เตียง) ราคาทา่นละ 4,9"" 

ผู้ใหญ่ พกัเดี1ยว ราคาทา่นละ N,""" 

 
เงืHอนไขการจอง มัดจาํท่านละ N,��� บาท 

*** เมื1อชําระคา่มดัจําแล้วถือวา่รับทราบเงื1อนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 
สว่นที1เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 
 

อัตรานี =รวม 

• คา่รถตู้ปรับอากาศ VIP Y ที1นั1ง พร้อมนํ #ามนัและคนขบันําเที1ยวตลอดการเดนิทาง 

• คา่ที1พกั Nคืน (พกัห้องละ2-3 ท่าน) 

• คา่อาหารที1ระบใุนรายการ [ มื #อ 

• คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานที1 



 

  

 

• คา่มคัคเุทศก์นําเที1ยวตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัท่านละ N,""",""" บาท / คา่รักษาพยาบาล Z"",""" บาททั #งนี #ขึ #นอยูก่บัเงื1อนไขและ
ข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 

อัตรานี =ไม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากที1ระบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานที1ของชาวตา่งชาตทีิ1เพิ1มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ทิปไกด์ คนขบัรถ พนกังานยกกกระเป๋า 

× ภาษีมูลค่าเพิHม [% และหกัณทีHจ่าย �% (ในกรณีขอใบกาํกับภาษี) 

สิHงทีHควรนําไป 

� เสื #อกนัหนาว หมวกและถงุมือ 
� รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 
� ครีมกนัแดด 
� ของใช้สว่นตวั 
� ยาประจําตวั 
� กล้องถ่ายรูป 

เงืHอนไขการจองและสาํรองทีHนัH ง 

N. วางเงินมดัจําภายใน ]O ชม. หลงัการจองทา่นละ !,""" บาทหรือ Z"% ของราคาเตม็ 
!. ชําระสว่นที1เหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย N" วนั 
4. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ N" วนัต้องชําระเตม็จํานวน N""% 
]. หากไมชํ่าระสว่นที1เหลือก่อนวนัเดนิทาง P วนัถือวา่สละสทิธิQและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจําคืนได้ 
 
เงืHอนไขการเดนิทาง 

N. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี1ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
!. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นสําคญัหากท่านไมส่ามารถท่องเที1ยวได้ตามเวลาหรือสถานที1ที1
กําหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริการสว่นใดสว่นหนึ1งพร้อมคณะทวัร์ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนั #นคืนได้ 
4. บริษัทฯขอสงวนสทิธิQไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆที1อาจเกิดขึ #นด้วยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลกิ
หรือลา่ช้าของเที1ยวบนิภยัที1อาจเกิดขึ #นตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆที1อาจเกิดขึ #นได้รวมถึงเหตกุารณ์ทางการเมือง
ทั #งในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อื1นๆที1อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
]. ในกรณีที1กองตรวจคนเข้าเมืองทั #งที1กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที1ระบใุนรายการ



 

  

 

บริษัทฯขอสงวนสทิธิQที1จะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทั #งสิ #น 
 
เงืHอนไขการยกเลิกการเดนิทางของท่าน 

N. ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั #งแต ่4" วนัขึ #นไปคืนเงินทั #งหมด 
!. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง NZ-!Y วนัขอสงวนสทิธิQยดึเงินมดัจําในทกุกรณี 
4. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง "P-N] วนัคืนเงิน !"% ของราคาทวัร์ในทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัร์มาเตม็จํานวนแล้ว) 
]. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง "N-"[ วนัขอสงวนสทิธิQยดึเงินคา่ทวัร์ทั #งหมดในทกุกรณี 
* การเลื1อนการเดนิทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย NZ วนัก่อนการเดนิทางมิฉะนั #นจะไมส่ามารถเลื1อนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธิ]ในการยกเลิกโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีH 

N. รถโค้ช - คณะจองจํานวน(ผู้ใหญ่)ตํ1ากวา่ 4" ทา่น 
!. รถตู้  N" ที1นั1ง - คณะจองจํานวน(ผู้ใหญ่)ตํ1ากวา่ O ท่าน 
4. รถตู้  N4 ที1นั1ง - คณะจองจํานวน(ผู้ใหญ่)ตํ1ากวา่ N" ท่าน 
 

 
 


