
 

 

 

2TH108: ทัวร๑นาํน ดอยเสมอดาว จ.นาํน 3 วนั 1 คนื VAN 
 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

19.30น. จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพรา๎ว ซอย 7 ออกเดินทางด๎วย รถตูป๎รบั

อากาศ VIP รุํนใหม ํมํุงหน๎าสูํ อทุยานแหงํชาติศรนีาํน อ.นานอ๎ย จ.

นาํน  

20.00น. ลอ๎หมนุ!! หากมาชา๎เกนิกวาํนี ้ทาํนจะตกทรปิ และไมสํามารถเรยีกรอ๎ง

คาํเสยีหายใดๆ ไดท๎ัง้สิน้ 

 

 

 

 สิ้นสุดการให๎บริการ  

 

05.30 น. เดินทางถึง อทุยานแหงํชาติศรนีาํน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย๑ขึ้น

ที่ ดอยเสมอดาว 

นอกจากนี้ยังสามารถชม ผาหวัสงิห๑ ได๎ในเวลาเดียวกันอีกดว๎ย 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา๎ (1) ณ รา๎นอาหาร 

  น าทํานเดินทางสู ํอ.เมอืง จ.นาํน 

น าทํานเดินทางไปยัง เฮอืนฮงัตอํกาแฟนาํน จุดนัดหมายของคอกาแฟ 

เฮอืนฮงัตอํได๎รวบรวมเมลด็กาแฟจากแหลํงปลกูท่ีมีช่ือเสียงของนํานไมํวําจะเป็น 

กาแฟจากบ๎านสันเจริญสายพันธุ๑เบอร๑บอนและคาติมอร๑เหมาะส าหรับชงเป็นกาแฟ

ร๎อนด๎วยรสท่ีเข๎มข๎นจึงสามารน ามาชงเป็นกาแฟเย็นได๎ 

กาแฟมณพีฤกษ๑ปลูกบนความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลด๎วยสภาพอากาศ

วนัแรก กรงุเทพฯ - อ.นานอ้ยจ.นา่น 

 

วนัทีส่อง อทุยานแหง่ชาติศรนีา่น - ดอยเสมอดาว - ผาหวัสงิห ์- เฮอืนฮงัต่อ - 

ศาลพระหลกัเมอืงนา่น - วดัมิง่เมือง - ภาพจติรกรรมฝาผนงัวดั

ภมูนิทร ์- วดัพระธาตชุา้งค้า้วรวหิาร - พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาติ

นา่น - วดัศรพีนัตน้ - อ.ปวั - รา้นลา้ดวน - วดัภเูกต็ - วดัศรมีงคล 



 

 

 

และคุณสมบัติของดนิท าให๎ได๎กาแฟสายพันธุ๑พิเศษเชํนเกอิชาทริปปิกา๎เหมาะ

ส าหรับการชงกาแฟร๎อนด๎วยความหอมท่ีแตกตํางท าให๎ได๎ดื่มด่ ากบัรสชาติของ

กาแฟอยาํงแท๎จริงคํอนข๎างมีราคาแพงกวํากาแฟจากดอยอื่นๆ 

และก าลังเป็นท่ีสนใจอยากให๎คนนํานรู๎จักคอืกาแฟบํอเกลืออราบกิ๎าคาติมอร๑บน

ความสูง 1,300 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลท าให๎ดินท่ีมีสํวนผสมของเกลือสํงผลให๎

กาแฟมีรสชาติมันกลมกลํอมเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะชงได๎ท้ังร๎อนและเย็นเปน็การ

สนับสนุนชาวบ๎านท่ีมีรายได๎หลักเพิ่มข้ึนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกกาแฟ

เพื่อรองรับนักทํองเท่ียวท่ีไปเยือนบํอเกลือเหนอืข้ึนไปของอ าเภอบอํเกลือท่ี บ๎าน

ห๎วยขวากยังมีกาแฟอราบิกา๎ปลูกท่ีระดับความสูง 1,900 เหนือระดับน้ าทะเลใน

พื้นท่ีได๎รับการสํงเสริมชาวเขาให๎มีรายได๎และอยูํคูกํับป่าท าให๎กาแฟมกีลิน่หอม

กลมกลอํมลงตัวเหมาะส าหรับกาแฟรอ๎นให๎สัมผัสอราบิกานํานอยํางแท๎จรงิ 

นอกจากจะเป็นสถานท่ีจิบกาแฟแหํงใหมํของนํานท่ีคัดสรรเมล็ดกาแฟดีจากแหลํง

ตํางๆของนํานมีเครือ่งดื่มจากชาเบเกอรีให๎เลือกอิ่มอรอํย  

เร่ืองกาแฟเพียงแคํเร่ิมต๎นเพราะท่ีนี่ยังคัดสรรกาแฟดีจากแหลํงปลกูของนาํนมา

เพิ่มเติมให๎ได๎ลิ้มรส ณ เฮือนฮังตํอกาแฟนํานณขณะนี้ถือเป็นสถานท่ีทํองเท่ียวแหํง

ใหมํใจกลางเมืองเพราะไมํใชํแคํมมุจบิกาแฟธรรมดาแตํเปน็เหมือนดั่งบา๎นหลัง

ใหญํท่ีต๎อนรับผู๎มาเยือนพาเพื่อนฝูงมาเท่ียวน าครอบครบัมาพักผํอนจูงลูกจูงหลาน

มาเดินเลํนเตร็ดเตรํมีมุมตํางๆกระจายไปท่ัวนั่งเดินเหินไมํมีเบื่อ 

จากเฮือนฮังตํอไป 50 เมตรด๎านซา๎ยมือท่ีนี่ยังมีทีเด็ดสุดคือจุดกางเต๎นท๑ต้ังแคมป์

ผิงไฟทํามกลางดงดอกดาวกระจายท่ีก าลังเบํงบานพร๎อมกับจุดถํายภาพตามมุมๆ

ตํางกระจายรอบๆกับรถโรงเรียนรถโดยสารประจ าทางท่ีนานวันไมํได๎เห็นว่ิงตาม

ท๎องถนนอกีแล๎วกลบัไปย๎อนความหลงัวันเกําๆท่ีเคยใช๎รถประจ าทางในยุคพํอแมํ

ยังสาว 

น าทํานเดินทางไปสักการะ ศาลพระหลกัเมืองนาํน และชมความอลังการ

ของ วดัมิง่เมือง ซ่ึงมีวิหารปูนปั้น สีขาวงาชา๎ง โดดเดํนสวยงามยิ่งนัก 

  น าทํานชม ภาพจติรกรรมฝาผนงั วดัภมูนิทร๑ วัดที่สร๎างทรงจตุรมุขหน่ึง

เดียวในประเทศไทยที่ดูคล๎าย ต้ังอยูํบนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ๑และวิหาร สร๎าง

เป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม๎ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือชําง

เมืองนําน 

น าทํานชม วดัพระธาตชุา๎งค้ าวรวหิาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมัย

สุโขทัย มีอายุเกําแกํกวาํ 600 ปี ตํอด๎วย พพิธิภณัฑสถานแหงํชาติ

นาํน มี “งาชา๎งด า” วัตถุโบราณส าคัญคูํเมืองนําน 



 

 

 

น าทํานเดินทางไป วดัศรพีนัต๎น ชมโบสถ๑สีทอง  

  วดัศรพีนัตน๎ สร๎างโดยพญาพนัต๎นเจา๎ผู๎ครองนครนํานแหํงราชวงศ๑ภูคา (ครอง

นครนํานระหวํางพ.ศ.1960-1969) ช่ือวัดตรงกับนามผู๎สร๎างคือพญาพันต๎นบางสมัยเรียกวําวัดส

ลีพันต๎น (ค าวํา สลีหมายถึงต๎นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต๎นโพธิ์ใหญํอยูํดา๎นทิศเหนือและทิศใต๎ของวัด

ปัจจุบันถูกโคํนเพื่อตัดเปน็ถนนแล๎ววัดศรีพันต๎นได๎รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2505 

ภายในวัดมีวิหารท่ีสวยงามต้ังเดํนเป็นสงํามีสีทองระยิบระยบัเป็นอีกวัดหนึง่ในจังหวัด 

 นํานท่ีมีจิตรกรรมปนูปัน้ท่ีสวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบนัไดหน๎าวิหารวัดสี

ทองเหลืองอรํามสวยงามตระการตามคีวามสวยงามมากดูอํอนโยนมีชีวิตชีวาซึ่งปั้นแตํงโดยชําง

ชาวนํานช่ือนายอนุรักษ๑สมศักดิ์หรือ "สลํารง" และภายในวิหารได๎มีการเขียนภาพลายเส๎น

ประวัติของพระพุทธเจ๎าและประวัติการก าเนิดเมอืงนํานโดยชํางชาวนํานเป็นภาพเขียนลายเส๎น

ลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณคําอยํางยิ่ง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (2) ณ รา๎นอาหารหลังอาหาร น าทําน

เดินทางไป อ.ปวั 

น าทํานไปช๎อปปิ้ง รา๎นล าดวน ผา๎ทอ อ.ปวั ร๎านขายของที่ระลึกและผ๎า

ทอไทลื้อ ผ๎าทอน้ าไหล ลายโบราณ ช่ือดังแหํงปัวอ าเภอปัวถือวําเป็น

อ าเภอที่มีชาวไทลื้ออยูํมากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและ วัฒนธรรมเป็น

ของตนเองโดยเฉพาะอยํางยิ่งเรื่องการแตํงกายแบบพื้นบา๎น ได๎แกํผ๎า

ทอไทลื้อนับวําเป็นเอกลกัษณ๑อยาํงหนึ่งของอ าเภอนี้ ผ๎าทอสํวนใหญํเม่ือ

ทอมาแล๎วก็มีการจ าหนํายเป็นผลิตภัณฑ๑  

หลังช๏อป กันอยํางจุใจแล๎วน าคณะเดินไปยังพื้นที่ด๎านหลังร๎านล าดวน

ผ๎าทอ ซ่ึงเป็นที่ต้ังของ ร๎านกาแฟบา๎นไทลือ้ บรรยากาศโดยรวมของ

ร๎านตกแตํงตามสไตล๑ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล๎านนา สัมผัส 

บรรยากาศชิลชลิ นั่งชมวิวนาขา๎ว มองภูเขา จิบกาแฟ ในสไตล๑พื้นบ๎าน

ที่ให๎ความรู๎สึกแตกตํางไปจากรา๎นกาแฟเดิมที่เราเคยเจอ 

น าทํานชม วดัภเูกต็ ชมวิหารทรงล๎านนาประยุกต๑ และภาพจิตรกรรม

แนวรํวมสมัย 3 มิติ ท่ีแสดงวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น และภาพพุทธ

ประวัติได๎อยํางวิจิตรตระการตา และไฮไลท๑ของวดัภูเก็ตคือ ลานชมวิว

หน๎าอุโบสถ ทํานจะได๎เห็นทุํงนาเป็นภาพมุมกว๎าง และมีอุทยานแหํงชาติ

ดอยภูคาเป็นฉากหลัง 

วดัภเูกต็ ได๎ต้ังช่ือตามหมูํบ๎านเก็ต แตํเนื่องด๎วยเป็นวัดท่ีต้ังอยูํบนเนนิสูง จึงต้ังช่ือ

วํา "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ๎านเก็ตท่ีอยูํบนภู เป็นแหลํงทํองเท่ียวท่ีสวยงามอีกแหํง



 

 

 

หนึ่งในจังหวัดนาํน มีอุโบสถทรงล๎านนาประยกุต๑ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นท่ี

ประดิษฐาน "หลวงพํอแสนปัว หรือ หลวงพํอพุทธเมตตา" ท่ีศักดิ์สิทธิ์ ด๎านลํางวัดมี

แมํน้ าไหลผาํน นักท่ํองเท่ียวสามารถให๎อาหารจากลานข๎างบนผํานทํอไหลลงไป

ให๎กับฝูงปลาได๎ และสามารถมองเห็นฝูงปลาท่ีอยูํด๎านลํางได๎อยํางชัดเจน 

  น าทํานเดินทางไป วดัศรีมงคล (ก๐ง)ไหว๎พระเพื่อเป็นสิริมงคล ชม

พิพิธภัณฑ๑มงคลธรรมรังสี 

  เรือนไทยล๎านนาประยุกต๑ จิบกาแฟ ชมวิวดอยภูคา และทุงํนาเขยีวขจี 

สนุกสนานกับมุมถํายรูปเก๐ๆ 

  วดัศรมีงคล (ก๐ง)เปน็วัดเกําแกํท่ีได๎รับพระราชทานวิสุงคามสีมาต้ังแตํปพี.ศ. 2395 

พระสงฆ๑ท่ีมีช่ือท่ีสุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๐งด๎านหลังวัดมีลานชมวิวซึ่งมีทัศนียภาพท่ีงดงาม

มองเห็นทํุงนาเขียวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซบัซ๎อนโดยบริเวณลานชมวิวทาง

วัดได๎จัดท าเป็นซุ๎มและจุดชมวิวให๎ถาํยภาพหลายจุดรวมถึงรา๎นกาแฟบรรยากาศไทยๆให๎

พักผํอนหยํอนใจภายในวัดมีสิ่งท่ีนําสนใจท้ังวิหารหลวงท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอนังดงามโดย

เลียนแบบการวาดของหนานบัวผันจติรกรชาวนํานเช้ือสายไทลื้อซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ี

วัดภูมินทร๑และวัดหนองบัวของจังหวัดนํานรวมถึงพิพิธภัณฑ๑มงคลธรรมรังสีซึ่งรวมรวมของ

โบราณตํางให๎ได๎ชม นอกจากนี้ยังมพีิพิธภัณฑ๑มงคลธรรมรังสีเรือนไทยล๎านนาประยุกต๑ตัวเรือน

ใช๎ไม๎สักทองท้ังหมดงามสงําเห็นมาแตํไกลท่ีรวบรวมเอาเครื่องใช๎ตํางๆในสมัยโบราณมาจัดให๎

ชมอาทิอุปกรณ๑ท่ีใช๎ท ามาหากนิของคนโบราณใบเกดิหรือใบสูติบัตรท่ีจารึกลงในใบลานรวมถึง

เครื่องเงินตํางๆนอกจากนี้ยังมีภาพของหลวงปู่ครบูาวัดก๐งและพระเกจิช่ือดังตํางๆ 

18.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ (3) ณ รา๎นอาหาร 

  น าทํานเดินทางเข๎าสูํทีพ่ัก ณ โรงแรมกฮกัปวัโฮเทล หรือเทียบเทาํระดับ

เดียวกัน 

  เช็คอิน อิสระพักผํอนตามอัธยาศัย 

 

 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา๎ (4) ณ หอ๎งอาหารของทีพ่กั  

  น าทํานไป ชมุชนไทลือ้ บา๎นหนองบวั ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออัน

งดงามและเกาํแกํภายใน วิหาร 

  วัดหนองบัว และเลือกซ้ือผ๎าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงน าทํานเดินทางกลบั

สูํ อ.เมืองนาํน 

  น าทํานไปนมัสการ พระธาตแุชแํหง๎ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธ์ิ คูํบ๎านคูํเมือง

นํานมาช๎านาน เป็นพระธาตุ 

วนัทีส่าม ชุมชนไทลือ้ - อ.เมอืงนา่น - วดัพระธาตแุชแ่หง้ - กรงุเทพฯ 

 



 

 

 

ประจ าปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล๎านนา 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (5) ณ รา๎นอาหาร 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ (6) ณ รา๎นอาหาร 

เดินทางกลบั กรงุเทพฯ ถึงกรงุเทพฯพร๎อมความประทับใจ 

สิ้นสุดการให๎บริการ 

*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยไมํ

ต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าทางบรษิัทจะถือผลประโยชน๑ของลูกค๎าเป็นส าคัญ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ๎หญํ

ทาํนละ 

เดก็อาย ุ4-11 ป ี 

ราคาทาํนละ 
พกัเดีย่ว 

05 - 07 มิถุนายน 2563 5,500 5,200 1,000 

12 - 14 มิถุนายน 2563 5,500 5,200 1,000 

19 - 21 มิถุนายน 2563 5,500 5,200 1,000 

26 - 28 มิถุนายน 2563 5,500 5,200 1,000 

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 สิงหาคม 

2563 
5,500 5,200 1,000 

07 - 09 สิงหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

14 - 16 สิงหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

21 - 23 สิงหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

28 - 30 สิงหาคม 2563 5,500 5,200 1,000 

04 - 6 กันยายน 2563 5,500 5,200 1,000 

11 - 13 กันยายน 2563 5,500 5,200 1,000 



 

 

 

18 - 20 กันยายน 2563 5,500 5,200 1,000 

25 - 27 กันยายน 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 พฤศจิกายน 

2563 
5,500 5,200 1,000 

06 - 08 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 

13 - 15 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 

20 - 22 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 

27 - 29 พฤศจิกายน 2563 5,700 5,500 1,200 

04 - 06 ธันวาคม 2563 5,900 5,700 1,500 

11 - 13 ธันวาคม 2563 5,700 5,500 1,200 

18 - 20 ธันวาคม 2563 5,700 5,500 1,200 

25 - 27 ธันวาคม 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 

 

 

 



 

 

 

รายละเอยีดอัตราคาํบรกิาร 

 

ลกัษณะการเขา๎พกั 

ราคาขึน้อยูกํบัชวํงเทศกาล และวนัหยดุนกัขัตฤกษ๑ 
ราคา 

ผ๎ูใหญํ พัก 2 ทําน ราคาทํานละ 5,500 (ราคาเริ่มต๎น) 

เด็ก พักกบัผ๎ูใหญํ 1 ทําน ราคาทํานละ *อายุต่ า

กวํา 4-11 ปี 
5,200 

เด็ก พักกบัผ๎ูใหญํ 2 ทําน (มีเตียง) ราคาทาํนละ 5,200 

เด็ก พักกบัผ๎ูใหญํ 2 ทําน (ไมํมีเตียง) ราคาทําน

ละ 
4,900 

ผ๎ูใหญํ พักเดี่ยว ราคาทํานละ 1,000 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าทาํนละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระคํามัดจ าแล๎วถอืวํารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร๑ทุกประการ *** 

สํวนท่ีเหลือจํายกํอนเดนิทาง 7 วัน 

 

อัตรานีร้วม 

 คํารถต๎ูปรับอากาศ VIP 9 ท่ีนั่ง พร๎อมน้ ามันและคนขับน าเที่ยวตลอดการ

เดินทาง 

 คําที่พัก 1 คืน (พกัห๎องละ 2-3 ทําน) 

 คําอาหารที่ระบุในรายการ 6 ม้ือ 

 คําธรรมเนียมเข๎าชมสถานที่ 

 คํามัคคุเทศก๑น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 คําประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันทํานละ 1,000,000 บาท / คํารักษาพยาบาล 

500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยูํกับเงื่อนไขและข๎อตกลงของบริษัทประกันชีวิต 

 

 

 



 

 

 

อัตรานีไ้มรํวม 

× คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

× คําธรรมเนียมเข๎าสถานที่ของชาวตํางชาติที่เพิ่มเติมตามการจํายจริง 

× คําทิปไกด๑ คนขับรถ พนกังานยกกกระเป๋า 

× ภาษมีลูคาํเพิม่ 7% และหกัณทีจ่าํย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

 

สิง่ทีค่วรน าไป 

 เสื้อกันหนาว หมวก และถุงมือ 

 รองเท๎าสวมสบาย, รองเท๎ารัดส๎น 

 ครีมกันแดด 

 ของใช๎สํวนตัว 

 ยาประจ าตัว 

 กล๎องถาํยรูป 

เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ัง่ 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 48 ชม. หลังการจองทํานละ 2,000 บาทหรือ 50% ของ

ราคาเต็ม 

2. ช าระสํวนที่เหลือกํอนวันเดินทางอยํางน๎อย 10 วัน 

3. หากจองกํอนวันเดินทางน๎อยกวํา 10 วันต๎องช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไมํช าระสํวนที่เหลือกํอนวันเดินทาง 7 วันถือวําสละสิทธ์ิและไมํสามารถเรียก

เงินมัดจ าคืนได๎ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยไมํต๎องแจ๎งให๎

ทราบลวํงหน๎า 

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน๑และความปลอดภัยของลูกค๎าเปน็ส าคัญหากทํานไมํ

สามารถทํองเที่ยวได๎ตามเวลาหรือสถานที่ที่ก าหนดไว๎ในโปรแกรมหรือไมํใช๎

บริการสํวนใดสวํนหนึ่งพร๎อมคณะทัวร๑ทํานไมํสามารถเรียกร๎องคําบริการในสํวน

นั้นคืนได๎ 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมํรับผิดชอบตํอคําใช๎จํายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด๎วยเหตุสุดวิสัย



 

 

 

เชํนการถูกปฎิเสธการเข๎าเมืองการยกเลิกหรือลําชา๎ของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุตํางๆที่อาจเกิดขึ้นได๎รวมถึงเหตุการณ๑ทาง

การเมืองทั้งในและตํางประเทศและเหตุการณ๑อ่ืนๆที่อยูํนอกเหนือการรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎

เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมํคืน

คําบริการไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทาํน 

1. ยกเลิกกํอนการเดินทางต้ังแตํ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าในทุกกรณ ี

3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร๑ในทุกกรณี (โอน

เงินคําทัวร๑มาเต็มจ านวนแล๎ว) 

4. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคําทัวร๑ทั้งหมดในทุกกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางต๎องแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 15 วันกํอนการเดินทางมิฉะนั้น

จะไมํสามารถเลื่อนการเดินทางได๎ 

 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัร๑ในกรณทีี่ 

1. รถโค๎ช - คณะจองจ านวน (ผ๎ูใหญํ) ต่ ากวํา 30 ทําน 

2. รถต๎ู 10 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน (ผ๎ูใหญํ) ต่ ากวํา 8 ทําน 

3. รถต๎ู 13 ที่นั่ง - คณะจองจ านวน (ผ๎ูใหญํ) ต่ ากวํา 10 ทําน 
 

 


