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กําหนดการเดนิทาง: สงิหาคม 63 – กมุภาพนัธ ์64 
(การนัต ี8 คน สามารถออกเดนิทางได ้!!) 

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ - อ.นานอ้ย จ.นา่น  
 
19.00 น.  พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ปั๊มปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวกแกท่า่น ( หมายเหต ุ: จดุนัดหมายอาจมกีารเปลีย่งแปลงเราจะแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 7 วัน) 
19.30 น.  ออกเดนิทางสู ่จังหวัดน่าน โดยรถต ู ้VIP  
 
วนัทีส่อง   ดอยเสมอดาว - ผาหวัสงิห ์- เสาดนินานอ้ย - เฮอืนฮงัตอ่ – วดัมิง่เมอืง - ศาลพระหลกัเมอืงนา่น 

- วดัพระธาตเุขานอ้ย 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (1)  Set Box  
 
05.30 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่ ดอยเสมอดาว  ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตศิรน่ีาน เป็นจดุชมววิทีง่ดงามมากทีส่ดุ

แหง่หนึง่ของอทุยาน เหมาะสําหรับการนอนเต็นท์
พักผอ่น เพือ่ชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้     
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ผาหวัสงิห ์เป็นหนา้ผาที่
มลีักษณะคลา้ยสงิโตนอนหมอบและหันหนา้ไป
ทางทศิตะวันออก ผาหัวสงิห ์เองก็เป็นจดุชมววิ 
360 องศา และถอืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่จีดุชม
พระอาทติยต์กทีส่วยงามอกีจดุหนึง่ จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่เสาดนินานอ้ย  เกดิจากการทับถมของ
ดนิและเกดิน้ํากดัเซาะจนกลายเป็นริว้รายทีแ่ปลก
ตา เป็นแหลง่ธรรมชาตทิางประวัตศิาสตร ์แลว้ทํา
ใหท้ีน่ีก้ลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของ
จังหวัดน่าน จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูร่า้นกาแฟ
น่ารักๆ “เฮอืนฮงัตอ่ คาเฟ่” กาแฟหอมๆจากยอด
ดอยเมอืงน่าน ดว้ยสภาพอากาศและคณุสมบตัขิอง
ดนิ ทําใหไ้ดก้าแฟสายพันธุพ์เิศษ เชน่ เกอชิา 
ทรปิปิกา้ เหมาะสําหรับการชงกาแฟรอ้น ดว้ยความ

 



    

 

 

หอมทีแ่ตกตา่ง ทําใหไ้ดด้ืม่ดํ่ากบัรสชาตขิองกาแฟอยา่งแทจ้รงิ ภายในรา้นยงัมเีครือ่งดืม่จากชา และ เบ
เกอรี ่ใหเ้ลอืกทานมายมาย  

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัมิง่เมอืง เป็นทีป่ระดษิฐาน ศาลพระหลกัเมอืง  ของจังหวัดน่าน ลักษณะ

เดน่คอื ลายปนูปัน้ทีผ่นังดา้นนอกของพระ
อโุบสถ มคีวามสวยงามวจิติรบรรจงมาก 
เป็นฝีมอืตระกลูชา่งเชยีงแสน มคีวามวจิติร 
งดงามมาก ภายในมภีาพจติรกรรมฝาผนัง
แสดงใหเ้ห็นวถิชีวีติของชาวเมอืงน่าน ฝีมอื
ชา่งทอ้งถิน่ยคุปัจจบุนั  จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่ วดัพระธาตเุขานอ้ย  เป็นวัดที่
ตัง้อยูบ่นเขาโดยเป็นทีป่ระดษิฐานพระ
เกษาธาตขุององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธ

เจา้ ดา้นบนยงัประดษิฐานพระพทุธมหา อดุมมงคลนันทบรุศีรน่ีาน ซึง่เป็นพระพทุธรปูปางประทานพร 
บนฐานดอกบวัสงู 9 เมตร บนยอดพระเกศาทําจากทองคําหนัก 27 บาท ตรงจดุนีท้า่นยงัสามารถชมววิ
เมอืงน่านไดอ้ยา่งสดุลกูหลูกูตา แบบ 360 องศา   

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (3)  
 

จากน ั�นนําทา่น เขา้ทีพ่ กั... ระดบั3-4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
 
 
 
 

 



    

 

 

วนัทีส่าม อ.ปวั - วดัภเูก็ต - รา้นกาแฟไทลือ้ - ชุมชนไทลือ้ รา้นลําดวน  - อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา - จดุ
ชมววิ1715 -  บอ่เกลอืสนิเธาว ์– ถนนคนเดนิเมอืงนา่น  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพ่กั (4) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ อ.ปวั ทางตอนเหนอืของจังหวัดน่าน นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัภเูก็ต ทีม่าของชือ่วัดมา
จาก ตัววัดตัง้อยูบ่นเนนิเขา ซึง่ทางภาคเหนอื เรยีกวา่ “ภ”ู สว่นคําวา่ “เก็ต” มาจากวัดตัง้อยูใ่นพืน้ทีบ่า้น
เก็ต ดังนัน้จงึไดช้ือ่วา่ “วัดภเูก็ต” ตามลักษณะทีต่ัง้ทีร่ะเบยีงวัดจะมทีีใ่หอ้าหารปลา การใหอ้าหารปลา
จะตอ้งเทลงทอ่ประปาสฟ้ีา แลว้อาหารปลาจะไหลผา่นทอ่ยาวลงไปทีบ่อ่ดา้นลา่ง จากววิระเบยีงวัดจะได ้
ชมววิทุง่นาขา้วเขยีวขจ ีของรา้นตบูนาไทลือ้ รา้นกาแฟเจา้ดัง เป็นววิสวยๆ ทตีอ้งถา่ยรปูความงดงาม
เป็นทีร่ะลกึ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นกาแฟไทลือ้ รา้นกาแฟทีต่ัง้อยูก่ลางทุง่นาและขนุเขา  ตัวรา้นเป็นลักษณะ
บา้นแบบไทลือ้ และยงัมมีมุถา่ยรปูสวยๆ นอกจากนัน้ทา่นยงัสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึผา้ทอไทลือ้ 
ผา้ทอน้ําไหลลายโบราณ ของดขีองเมอืงปัวได ้ที ่รา้นลําดวนผา้ทอ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยาน
แหง่ชาตดิอยภคูา ไฮไลทข์องดอยภคูาเลยก็คอื การไดม้าชม                ตน้ชมพูภคูา 

 



    

 

 

(Bretschneidera sinensi ) ทีจ่ะบานชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์- กลางมนีาคม และยงัเป็นพันธุไ์มท้ีไ่ดช้ ือ่วา่
หายากทีส่ดุในโลกชนดิหนึง่ เคยพบในมณฑลยนูนานของจนี กอ่นจะสญูพันธุไ์ป และมกีารคน้พบอกีครัง้
ใน ประเทศไทยทีด่อยภคูา จังหวัดน่าน พันธุไ์มช้นดินีจ้งึ หลงเหลอือยูใ่นโลกเพยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ที่
ประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ชว่งเวลาทีค่วรมาเทีย่ว 
ชว่งปลายฝนตน้หนาว (ตลุาคม-พฤศจกิายน) : เป็นชว่งเวลาทีธ่รรมชาตมิคีวามสวยงามมากทีส่ดุ ตอน
เชา้มโีอกาสเจอทะเลหมอกทีจ่ดุชมววิ 1715 มากทีส่ดุ สามารถถา่ยแสงเชา้ลา่แสงเย็นได ้ 
หนา้หนาว (ธันวาคม-กมุภาพันธ)์ : เป็นชว่งทีส่ามารถสมัผัสอากาศหนาวไดอ้ยา่งเต็มที ่ชว่งนีม้โีอกาส
เจออากาศหนาวระดับเลขตัวเดยีวไดไ้มย่าก ทอ้งฟ้าชว่งนีส้ว่นใหญแ่จม่ใส สามารถลา่แสงเชา้เฝ้าแสง
เย็น เก็บนอ้งดาวไดใ้นแบบทีไ่มต่อ้งลุน้ทอ้งฟ้าเปิด/ปิดเลย แตอ่าจตอ้งลุน้ทะเลหมอกนดิหน่อย 
โดยเฉพาะชว่งจังหวะลมหนาวลงมาแรงบางททีะเลหมอกก็ไมม่ ี 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ จดุชมววิ 1715  เป็นจดุแวะพักชมววิทีส่วยงาม เป็นจดุชมววิทีส่งูหา่งจาก
ระดับน้ําทะเล 1715 เมตร มองเห็นภเูขาสลับซบัซอ้น  จากนัน้นําทา่นชม บอ่เกลอืสนิเธาว ์แหลง่ชมุชน
ทีม่กีารทําบอ่เกลอืมาหลายชัว่อายคุน โดยชาวบา้นจะตักน้ําเกลอืจากบอ่ใตด้นิแลว้ใหไ้หลมาตามรางทอ่
ไมไ้ผ ่เพือ่ทีจ่ะนําน้ําเกลอืมาตม้ใหเ้หลอืแตเ่ม็ดเกลอืเรยีกวา่ "เกลอืภเูขา" ซึง่ชาวบา้นจะนํามาบรโิภค 

และกรอกใสถ่งุเล็ก ๆ แบง่ขายใหก้บันักทอ่งเทีย่ว 
ซึง่ก็จะมกีารเพิม่ไอโอดนีใหด้ว้ย สามารถนํามาขดั
ผวิและทําอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยั จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสู ่ ถนนคนเดนินา่น  เมอืงเกา่ หนา้วัด
ภมูนิทร ์ตลาดกลางคนืทีน่ี ่เปิดแค ่3วัน ศกุร-์เสาร-์
อาทติย ์มขีองกนิของอรอ่ยพืน้เมอืงจํานวนมาก ขอ
แนะนํา คอื ขา้วซอยไก ่และ ขนมจนีน้ําเงีย้ว   

 
 

เย็น   อสิระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดนินา่น  
 
  จากน ั�นนําทา่น เขา้ทีพ่ กั... ระดบั 3-4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
 
วนัทีส่ ี ่พระบรมธาตแุชแ่หง้ - พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น – วดัภมูนิทร ์ชมภาพจติรกรรมฝาผนงั 

“ปู่ มา่นยา่มา่น” - รา้นกาแฟ Erabica Coffee - ซือ้ของฝาก  กรงุเทพฯ 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพ่กั (6) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ พระบรมธาตแุชแ่หง้  เป็นพระธาตคุูบ่า้นคูเ่มอืงน่านเป็นสถานทีบ่รรจพุระบรม
สารรีกิธาตทุีไ่ดม้าจากสมยัสโุขทัย เป็นศลิปะการกอ่สรา้งทีม่คีวามวจิติรงดงามมากมคีวามเชือ่กนัวา่ผูท้ี่
ไดม้าสกัการะองคพ์ระธาตแุชแ่หง้ จะทําใหช้วีติอยูด่ ีมสีขุ ปราศจากโรคภยัตา่งๆ การงานเจรญิกา้วหนา้ 
อนุโมทนา จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น   เคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน 
กอ่นเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาติ
อยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์
สําคัญคอื งาชา้งดาํ ซึง่เป็นของคูบ่า้นคูเ่มอืง 
ในพพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตน่ิานยงัม ีซุม้ลลีา
วด ีถอืเป็นอกีหนึง่จดุทีต่อ้งไมพ่ลาด ตน้ลลีา
วดเีรยีงกนัเป็นแนวยาว อสิระใหท้า่นถา่ยรปู
ตามอธัยาศัย   จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป วดั
ภมูนิทร ์พาทา่นไปชมภาพจติรกรรมฝาผนังที่
โดง่ดัง และถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงน่าน
เลยทเีดยีว                 “ปู่ มา่นยา่มา่น”  หรอื 
หนุ่มกระซบิ โดยเป็นภาพชายหญงิคูห่นึง่กําลังกระซบิสนทนาและมชีือ่เสยีงวา่เป็นภาพ "กระซบิรักบนัลอื
โลก" ซึง่ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผลงานทีป่ราณีตและเป็นภาพทีโ่ดดเดน่ประจําวัดภมูนิทร ์
 
 

  
 
 
 
 

 
เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนั ทีร่า้นกาแฟนา่น Erabica Coffee 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นกาแฟนา่น Erabica Coffee (เอราบกิา้ คอฟฟ่ี) อกี 1 สถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืง
น่านทีไ่มค่วรพลาด รา้นกาแฟทีต่กแตง่แนวยโุรปยอ้นยคุ อาหารอรอ่ย บรรยากาศด ี  

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมัผัสความอรอ่ยจากเมล็ดกาแฟน่าน โดยเมล็ดกาแฟสายพันธุอ์าราบกิา้แท ้100 % ทีป่ลกู 
บนดอยสวนยาหลวง  ทางรา้นมจํีาหน่ายเมล็ดกาแฟคั่ว และกาแฟดรปิซอง  จากนัน้กอ่นเดนิทางกลับ
กรงุเทพฯ นําทา่นแวะซือ้ของฝากเมอืงน่านกอ่นกลับกรงุเทพฯ 

 
...... น.  นําทกุทา่นเดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...  
  

 ขอขอบพระคณุทกุทา่นคะ่  
** เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่กรณุาอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทําการจองหากทา่นชําระเงนิแลว้จะถอืวา่

ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วท ัง้หมดและไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆไดท้กุกรณี** 
 

อตัราคา่บรกิาร : สงิหาคม – ธนัวาคม 2563 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ส.ค. – ธ.ค. 63 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

วนัที ่06 – 09 พฤศจกิายน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่13 - 16 พฤศจกิายน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่19 – 22 พฤศจกิายน  6,800 6,800 6,800 1,800 

วนัที ่20 – 23 พฤศจกิายน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่27 - 30 พฤศจกิายน  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่04 – 07 ธนัวาคม 63  7,500 7,500 7,500 1,800 

 



    

 

 

วนัที ่10 – 13 ธนัวาคม 63  7,200 7,200 7,200 2,000 

วนัที ่11 – 14 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัที ่18 - 21 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,800 

วนัที ่25 - 28 ธนัวาคม 63  7,900 7,900 7,900 2,300 

วนัที ่30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

วนัที ่31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

วนัที ่01 – 04 มกราคม 64  8,900 8,900 8,900 2,300 

วนัที ่08 - 11 มกราคม 64  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่15 – 18 มกราคม 64  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่22 - 25 มกราคม 64  6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่29 ม.ค. – 1 ก.พ. 64 6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่05 – 08 กมุภาพนัธ ์64 6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่12 - 15 กมุภาพนัธ ์64 6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่19 - 22 กมุภาพนัธ ์64 6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่26 ก.พ. – 1 ม.ีค. 64 6,900 6,900 6,900 1,500 

**ราคาดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้** 
 

 
อตัรานีร้วม  
 คา่รถตูป้รับอากาศตลอดการเดนิทาง มคีนขบั 1 คน ไกด ์1 คนในการดแูลคณะ 
 คา่ทีพั่ก 2 คนื สําหรับ 2-3 ทา่น / หอ้ง 
 คา่อาหาร ( 6 มือ้ ) ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมทัวร ์ 
 คา่ธรรมเนยีมสถานทีต่า่ง ๆ สําหรับชาวไทย 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามเงือ่นไขกรมธรรม ์ทา่นละ 1,000,000 บาท  

 

 



    

 

 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทกุชนดิ 
 คา่ใชจ้า่ยรถใหอ้อกนอกเสน้ทาง 
 คา่ธรรมเนยีมตา่งๆของชาวตา่งชาต ิ
 คา่ Upgrade หอ้งพัก ในกรณีทีท่า่นเลอืกหอ้งพักทีม่รีาคาสงูกวา่ในแพ็คเกจ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

 
 
เงือ่นไขในการจองและการยกเลกิ 

1. กร ุป๊การนัตอีอก 8 ทา่นข ึ�นไป ในกรณีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 8 ทา่น ราคาทัวรอ์าจมกีารปรับขึน้ ทัง้นี ้บรษัิทฯจะแจง้
ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน 

2. ยกเลกิทวัร ์กอ่นการเดนิทาง 30 วนั หกัคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้ อาท ิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท, คา่
มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ , คา่มดัจํารถตู ้,คา่มดัจําโรงแรม , คา่อาหาร , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว , 
คา่บรกิารอืน่ๆ    

3. ยกเลกิทวัร ์นอ้ยกวา่ 15 วนัทําการ ยดึเงนิคา่ทวัร ์100% ( เน ือ่งจากทกุอยา่งมกีารจา่ยขาดแลว้ )  
4. การไมช่ําระคา่ใชจ้า่ยตามกําหนดบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิและ รบิเงนิมดัจํา 
5. เลือ่นการเดนิทาง ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย กอ่นการเดนิทาง 45 วนัทําการ มฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลือ่น

การเดนิทางได ้
 

การชําระเงนิ 
1. วางเงนิมดัจําภายใน 2 วนั นบัจากวนัจองหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ําหนด ทา่นละ 3,500 บาท  
2. ชําระสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ชําระเต็มจํานวน 100% 
4. หากไมช่ําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทาง 7 วัน ถอืวา่สละสทิธิแ์ละไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่มดัจําคนืได ้

หมายเหต ุ 
 

 กรณุ าตรงตอ่เวลา !! มาตามเวลานดัหมาย หากทา่นมาชา้กวา่เวลาทีร่ถออกเดนิทาง ทําใหท้า่น   ตกทร ิ
ปทอ่งเทีย่ว ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆได  ้

 รายการทอ่งเทีย่วและรายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหนา้
งาน 

 



    

 

 

 คณะเดนิทางชว่งวันหยดุยาว หรอื ชว่งเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจําหรอืจา่ยเต็มแบบมเีงือ่นไข จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา
หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด   

 หากมกีารถอนตัวหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบเุอาไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมค่นืเงนิ
คา่บรกิารทีไ่ดช้ําระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บับรษัิทฯ เป็นการชําระเหมาจา่ย
แลว้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลงการบรกิารจาก
บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะพยายามแกไ้ขอยา่งสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้จะไมม่กีารคนืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ  
 

      
“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

 



    

 

 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
 

 


