AD05-03 : ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา 4 วัน 2 คืน (VAN)

แผนการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน

19.30 น.

จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่ หน้า
สู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน
ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิน้

20.00 น.

รห ัส AD05-03

วันที่สอง

05.30 น.
07.30 น.

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - ศาล
พระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ - วัดศรีพันต้น - ร้าน
ขนมหวานป้ านิ่ม - วัดศรีมงคล - อ.ปั ว

เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขนึ ้ ที่ ดอยเสมอดาว
นอกจากนีย้ งั สามารถชม ผาหัวสิงห์ ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย
อิสระอาหารเช้า ณ ดอยเสมอดาว
เดินทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ให้เวลาถ่ายรูปกันประมาณครึง่ ชั่วโมง
เสาดินนาน้ อย เกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติ แหว่งเว้าเป็ นรู ปทรงต่างๆ ดูแล้วงามตามาก

10.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน
นาท่านเดินทางไปยัง เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน จุดนัดหมายของคอกาแฟ
เฮือนฮังต่อ ได้รวบรวมเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกทีม่ ีชื่อเสียงของน่าน ไม่ว่าจะเป็ น
กาแฟจากบ้านสันเจริญ สายพันธุ์เบอร์บอน และคาติมอร์ เหมาะสาหรับชงเป็ นกาแฟร้อน ด้วยรสทีเ่ ข้มข้น จึงสามารถนามาชงเป็ นกาแฟ

เย็นได้

กาแฟมณีพฤกษ์ ปลูกบนความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ด้วยสภาพอากาศและคุณสมบัติของดิน ทาให้ได้กาแฟ
สายพันธุ์พเิ ศษ เช่น เกอิชา ทริปปิ กา้ เหมาะสาหรับการชงกาแฟร้อน ด้วยความหอมที่แตกต่าง ทาให้ได้ดมื่ ด่ากับรสชาติ
ของกาแฟอย่างแท้จริง ค่อนข้างมีราคาแพงกว่ากาแฟจากดอยอืน่ ๆ
และกาลังเป็ นทีส่ นใจ อยากให้คนน่านรูจ้ กั คือ
กาแฟบ่อเกลือ อราบิกา้ คาติมอร์ บนความสูง 1,300 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ทาให้ดินที่มีส่วนผสมของเกลือ ส่งผลให้
กาแฟมีรสชาติ มัน กลมกล่อมเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ชงได้ทงั้ ร้อนและเย็น เป็ นการสนับสนุนชาวบ้าน ที่มีรายได้หลัก
เพิ่มขึน้ จากการปลูกพืชเชิงเดีย่ ว หันมาปลูกกาแฟเพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วทีไ่ ปเยือนบ่อเกลือ เหนือขึน้ ไปของอาเภอบ่อ
เกลือ ที่ บ้านห้วยขวาก ยังมีกาแฟอราบิกา้ ปลูกทีร่ ะดับความสูง 1,900 เหนือ ระดับนา้ ทะเล ในพืน้ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
ชาวเขาให้มีรายได้และอยู่คู่กบั ป่ า ทาให้กาแฟมีกลิ่นหอม กลมกล่อมลงตัว เพมาะสาหรับกาแฟร้อน ให้สมั ผัสอราบิกา
น่านอย่างแท้จริง นอกจากจะเป็ นสถานทีจ่ ิบกาแฟแห่งใหม่ของน่าน ที่คดั สรรเมล็ดกาแฟดี จากแหล่งต่างๆ ของน่าน มี
เครื่องดืม่ จากชา เบเกอรีให้เลือกอิ่มอร่อย
เรื่องกาแฟ เพียงแค่เริ่มต้น เพราะทีน่ ยี่ งั คัดสรรกาแฟดี จากแหล่งปลูกของน่านมาเพิ่มเติม ให้ได้ลิ้มรส
ณ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ณ ขณะนีถ้ ือเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งใหม่ ใจกลางเมือง เพราะไม่ใช่แค่มุมจิบกาแฟธรรมดา
แต่เป็ นเหมือนดั่งบ้านหลังใหญ่ ที่ตอ้ นรับผูม้ าเยือน พาเพือ่ นฝูงมาเทีย่ ว นาครอบครับมาพักผ่อน จูงลูกจูงหลานมาเดิน
เล่น เตร็ดเตร่ มีมุมต่างๆ กระจายไปทั่ว นั่ง เดิน เหิน ไม่มีเบือ่
จากเฮือนฮังต่อไป 50 เมตร ด้านซ้ายมือ ทีน่ ยี่ งั มีทีเด็ดสุด คือจุดกางเต้นท์ ตัง้ แคมป์ ผิงไฟ ท่ามกลางดงดอกดาวกระจาย
ทีก่ าลังเบ่งบาน พร้อมกับจุดถ่ายภาพตามมุมๆ ต่างกระจายรอบๆ กับรถโรงเรียน รถโดยสาร ประจาทาง ทีน่ านวันไม่ได้
เห็นวิ่งตามท้องถนนอีกแล้ว กลับไปย้อนความหลัง วันเก่าๆ ทีเ่ คยใช้รถประจาทางในยุคพ่อแม่ยงั สาว

นาท่านเดินทางไปสักการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน และชมความ
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อลังการของ วัดมิ่งเมือง ซึ่งมีวิหารปูนปั้น สีขาวงาช้าง โดดเด่นสวยงามยิ่งนัก
รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

เที่ยง

นาท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมนิ ทร์ วัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดคู ล้าย
ตัง้ อยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์ และวิหาร สร้างเป็ นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทงั้ 4 ทิศ แกะสลัก
ลวดลายงดงาม โดยฝี มือช่างเมืองน่าน
นาท่านเดินทางไป วัดศรีพันต้น ชมโบสถ์สีทอง
วัดศรีพันต้ น สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผูค้ รองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ.1960-1969)
ชื่อวัดตรงกับนามผูส้ ร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพนั ต้น (คาว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีตน้ โพธิใ์ หญ่อยูด่ า้ นทิศเหนือ
และทิศใต้ของวัด ปั จจุบนั ถูกโค่นเพื่อตัดเป็ นถนนแล้ว วัดศรีพนั ต้นได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวหิ ารที่สวยงาม
ตัง้ เด่นเป็ นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็ นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้า
วิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชือ่ นายอนุรกั ษ์ สมศักดิ์
หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัตขิ องพระพุทธเจ้า และประวัติ การกาเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็ นภาพ
เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

จากนัน้ นาท่านไปชิมขนมหวานร้านดังของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้ านิม่
**ไม่รวมอาหารและเครื่องดืม่ **
นาท่านเดินทางไป วัดศรีมงคล (ก๋ง) ไหว้พระเพือ่ ความเป็ นสิริมงคล ชมพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี
เรือนไทยล้านนาประยุกต์ จิบกาแฟ ชมวิวดอยภูคา และทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกับมุมถ่ายรูปเก๋ๆ
วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็ นวัดเก่าแก่ที่ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สดุ ของวัดนีค้ ือ
หลวงปู่ ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทศั นียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงราย
สลับซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จดั ทาเป็ นซุม้ และจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟ
บรรยากาศไทยๆ ให้พกั ผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทัง้ วิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดย
เลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชือ้ สายไทลือ้ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วดั ภูมินทร์และวัดหนองบัว
ของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม นอกจากนีย้ งั มี
พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี เรือนไทยล้านนาประยุกต์ ตัวเรือนใช้ไม้สกั ทองทัง้ หมด งามสง่าเห็นมาแต่ไกล ที่รวบรวมเอา
เครื่องใช้ต่างๆ ในสมัยโบราณมาจัดให้ชม อาทิ อุปกรณ์ที่ใช้ทามาหากินของคนโบราณ ใบเกิด หรือใบสูติบัตรที่จารึกลงใน
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ใบลาน รวมถึงเครื่องเงินต่างๆ นอกจากนีย้ งั มีภาพของหลวงปู่ครูบาวัดก๋ง และพระเกจิชื่อดังต่างๆ

เย็น

อิสระอาหารเย็น ณ อ.ปั ว
นาท่าน Check in เข้าสู่ทพี่ กั

วันที่สาม

ร้านลาดวน - วัดภูเก็ต - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ พระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินเมืองน่าน

07.00 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารที่พกั
จากนัน้ นาท่านไปช้อปปิ ้ง ร้านลาดวนผ้าทอ อ.ปั ว

ร้านขายของทีร่ ะลึกและผ้าทอไทลือ้ ผ้าทอนา้ ไหลลายโบราณชือ่ ดังแห่งปัวอาเภอปัวถือว่าเป็ นอาเภอทีม่ ี
ชาวไทลือ้ อยูม่ ากทีส่ ดุ ชาวไทลือ้ มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็ นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือ่ งการแต่ง
กายแบบพืน้ บ้านได้แก่ผา้ ทอไทลือ้ นับว่าเป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอาเภอนีผ้ า้ ทอส่วนใหญ่เมือ่ ทอ
มาแล้วก็มีการจาหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์หลังช๊อปกันอย่างจุใจแล้วนาคณะเดินไปยังพืน้ ทีด่ า้ นหลังร้านลาดวน
ผ้าทอซึ่งเป็ นทีต่ งั้ ของ ร้ านกาแฟบ้ านไทลือ้ บรรยากาศโดยรวมของร้านตกแต่งตามสไตล์ของชุมชนชาวไท
ลือ้ ผสมล้านนาสัมผัสบรรยากาศชิลชิลนั่งชมวิวนาข้าวมองภูเขาจิบกาแฟในสไตล์พนื ้ บ้านทีใ่ ห้ความรูส้ ึก
แตกต่างไปจากร้านกาแฟเดิมทีเ่ ราเคยเจอ
นาท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติที่แสดง
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วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิ่นและภาพพุทธประวัตไิ ด้อย่างวิจิตรตระการตาและไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือลาน
ชมวิวหน้าอุโบสถท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็ นภาพมุมกว้างและมีอทุ ยานแห่งชาติดอยภูคาเป็ นฉากหลัง
วัดภูเก็ตได้ตงั้ ชือ่ ตามหมู่บา้ นเก็ตแต่เนือ่ งด้วยเป็ นวัดที่ตงั้ อยู่บนเนินสูงจึงตัง้ ชือ่ ว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึงวัดบ้านเก็ตทีอ่ ยู่
บนภูเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านมีอโุ บสถทรงล้านนาประยุกต์จิตรกรรมฝาผนังสามมิติเป็ นที่
ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัวหรือหลวงพ่อพุทธเมตตา" ทีศ่ กั ดิส์ ิทธิด์ า้ นล่างวัดมีแม่น้าไหลผ่านนักท่่องเทีย่ วสามารถให้
อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหลลงไปให้กบั ฝูงปลาได้และสามารถมองเห็นฝูงปลาทีอ่ ยู่ดา้ นล่างได้อย่างชัดเจน

จากนัน้ เดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพันธุไ์ ม้หายากเช่นชมพูภคู า (ออกดอกช่วง ม.ค.-มี.ค.)
ต้นเต่าร้างยักษ์เป็ นพันธุไ์ ม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคาลักษณะเป็ นปาล์มลาต้นเดียวสูงประมาณ 40 เมตร
นอกจากนีย้ งั มีตน้ ก่วมภูคาพืชหายากวงค์เดียวกับเมเปิ ้ล จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ
รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร
นาท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ที่ยงั ใช้วธิ ีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปี แล้ว
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน

เที่ยง

นาท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็ นพระธาตุ
ประจาปี เถาะ ตามปี นกั ษัตรของชาวล้านนา
เย็น

นาท่าน Check in เข้าที่พกั ที่พกั ระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2-3 ท่าน
จากนัน้ นาท่านเดินทางไป ถนนคนเดิน (มีเฉพาะบางช่วงเท่านัน้ ) ให้ท่านได้ Shopping ของที่ระลึกกัน
ตามอัธยาศัย
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อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน สมควรแก่เวลานาท่านกลับที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่

วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดพระธาตุช้างคา้ วรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - นั่ง
รถรางชมเมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
จากนัน้ นาท่านขึน้ ชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งปูชนียสถานทีส่ าคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรนุ่ ราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรู
ปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็ นจุดเดียวทีเ่ ห็นเมืองน่านจากมุมสูง

นาท่านชม วัดพระธาตุช้างคา้ วรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็ นศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี
ต่อด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาช้างดา” วัตถุโบราณสาคัญคู่เมืองน่าน
นาท่าน นั่งรถชมเมืองน่าน โดยมีไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายให้ความรูต้ ลอดเส้นทาง ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจาปี เกิดปี ขาล
เย็น
อิสระอาหารเย็น ณ บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์
23.00 น.
เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
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วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

22-25 ตุลาคม 2563
04-07 ธันวาคม 2563
30 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564
31 ธันวาคม 2563 - 03 มกราคม 2564

5,500
5,500
5,800
5,800

เด็กอายุ 4-11 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ราคาท่านละ
5,200
5,200
5,500
5,500

พักเดี่ยว
1,200
1,200
1,500
1,500

รายละเอียดอัตราค่าบริการ
ลักษณะการเข้าพัก

ราคา

ราคาขึน้ อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผูใ้ หญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

5,500 (ราคาเริ่มต้น)

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ากว่า 4-11 ปี

5,500

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

5,400

เด็ก พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

5,200

ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ

1,200

เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 2,000 บาท
*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทกุ ประการ ***
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

อัตรานีร้ วม
• ค่ารถตูป้ รับอากาศVIP 9ที่น่งั พร้อมนา้ มันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พกั 2 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน)
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
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• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
• ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั เงื่อนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตรานีไ้ ม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋ า
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่ ่าย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)
×
สิ่งที่ควรนาไป
▪
▪
▪
▪
▪
▪

เสือ้ กันหนาว หมวกและถุงมือ
รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
ครีมกันแดด
ของใช้ส่วนตัว
ยาประจาตัว
กล้องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองและสารองทีน่ ่ัง
1. วางเงินมัดจาภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจาคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือ
สถานที่ที่กาหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนัน้
คืนได้
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3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึน้ ด้วยเหตุสดุ วิสยั เช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึน้ ตามธรรมชาติการจราจรและอุบตั ิเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึน้ ได้รวมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทัง้ ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไปคืนเงินทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจานวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทัง้ หมดในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้ จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่น่งั - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่น่งั - คณะจองจานวน(ผูใ้ หญ่)ต่ากว่า 10 ท่าน
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