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เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
รหัสโปรแกรม : HT-VAN42-BKKNNT

น่ าน ปั ว หมู่บ้านสะปั น บ่ อเกลือ พิษณุโลก 4 วัน 2 คืน
โปรแกรมการเดินทาง

กรุ งเทพ – ถนนลอยฟ้ า (1081) – บ่ อเกลือ – หมู่บ้านสะปั น – ปั ว – วัดภูมินทร์ –
วัดพระธาตุช้างคา้ – วัดพระธาตุเขาน้ อย – กาดข่ วงเมือง – วัดพระพุทธชินราช

HT-VAN42-BKKNNT น่ าน-พิษณุโลก ปั ว บ่ อเกลือ 4 วัน 2 คืน

กาหนดวันเดินทาง : เดือนพฤศจิกายน 2563
เดือนธันวาคม 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เดือนเมษายน 2564
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วันที่ 19 - 22
วันที่ 4- 6 / 10 - 13 / 24 – 27 / 12 - 13 / 30 ธันวา – 2 มกราคม 2564
วันที่ 31 ธันวา – 3 มกราคม 2564
วันที่ 11 – 14 / 25 - 28
วันที่ 12 - 15

วันแรก

กรุ งเทพฯ – น่ าน

(- / - / D)

19.00 น.
20.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้ าหน้ าที่ทีมงานคอยให้ การต้ อนรับ พร้ อมอานวยความสะดวก
พร้ อมออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้ อมบริ การอาหารค่ า และเครื่ องดื่มบนรถ (มือ้ ที่ 1) ระหว่างทาง
เพลิดเพลิน ไปกับ ดนตรี และภาพยนต์ บ นรถ พร้ อมรั บฟั งเรื่ องราวเกี่ ยวกับ จ.น่า น และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่า สนใจจาก
มัคคุเทศก์ประจารถ

วันที่สอง

น่ าน – ถนนลอยฟ้ า 1081 – บ่ อเกลือ – หมู่บ้านกลางสายหมอก บ้ านสะปั น – วัดพระธาตุเบ็งสกัด
วัดศรี มงคล – จิบกาแฟ ฮักนาน่ าน - ปั ว
(B / L / D)

06.00 น.
.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ า ณ จ.น่ าน อิสระให้ ทา่ นได้ ทาธุระส่วนตัว
พร้ อมบริ การอาหารเช้ า (มือ้ ที่ 2) ณ ร้ านอาหาร จากนั ้น นาท่านเดิน
ทางเข้ า สู่ อ.บ่อ เกลือ บนเส้ น ทาง ถนนลอยฟ้ า 1081 ถนนที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า
สวยงามที่สุดในภาคเหนื อ ระหว่างทางท่านจะได้ สมั ผัสกับวิวทิวทัศน์อนั
สวยงามตลอดสองข้ างทาง นาท่านเที่ยวชม โรงต้ มเกลือสินเธาว์ ชมบ่อ
เกลือ กลางหมู่บ้ า นในหุบ เขาเมื อ งน่า นที่ มี อายุม ากว่า 100 ปี ซึ่ง ใช้ ผ ลิ ต
เกลือสินเธาว์ เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก มีเรื่ องเล่าสืบต่อกันมาว่า
ในอดี ต ชุม ชนแห่ ง นี เ้ ป็ นชุม ชนขนาดใหญ่ และภายในพื น้ ที่ รอบ ๆ มี บ่ อ
น ้าเกลือสินเธาว์มากถึง 9 บ่อด้ วยกัน ชาวบ้ านเชื่อกันว่าบ่อน ้าเกลือแต่ละบ่อ
นัน้ มี “เจ้ าซางค า” คอยปกปั กรั ก ษาอยู่ ดั ง นัน้ ทุ ก วัน แรม 9 ค่ า เดื อ น
5 ชาวบ้ านบ่อหลวงจะทาพิธีบวงสรวงเจ้ าหลวงบ่อเรี ยกว่า “พิธีแก้ ม” จะมี
การเลี ้ยงเจ้ าหรื อเลี ้ยงผี เพื่อขอบคุณสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ ปกป้องคุ้มครองและให้
เกลือ แก่ พ วกเขาใช้ ท ามาหากิ น มาตลอดระยะเวลา 1 ปี จากนัน้ น าท่า น
เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านสะปั น หมู่บ้านยอดฮิตในปั จจุบนั ที่ใครไปใครมา
เมื อ งน่ า นต้ องไม่ พ ลาดที่ จ ะต้ องแวะชมชุ ม ชนเล็ ก ๆ ที่ แ สนสงบ ตัง้ อยู่
ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลาธารไหลผ่าน และในช่วงหน้ าฝ หรื อนฤดู
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18.00 น.

ทานายังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้ าวเขียวขจี รวมทั ้งสายหมอกท่ามกลางขุนเขา ที่บอกเลยว่า จะทาให้ ทา่ นฟิ นสุด ๆ
บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 3) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร นาท่านเดินทางเข้ าสู่ อ.ปั ว อีกหนึง่ อาเภอชื่อดังของเมืองน่าน
นาท่านสักการะ พระบรมสารี ริกธาตุ ณ เจดีย์พระธาตุเป็ งสะกัด ที่ วัด
พระธาตุ เบ็ งสกั ด ซึ่ง ถื อ เป็ นศูน ย์ รวมความศรั ท ธาของชุม ชนชาวน่า น
พร้ อมชม วิหารหลวง ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบไทยลื ้อของช่างสกุลเมือง
น่าน ถื อเป็ นอีกหนึ่งรู ปแบบสถาปั ตยกรรมแบบล้ านนาดั ้งเดิม จากนั ้นนา
ท่า นเดินทางสู่ วัด ศรี ม งคล วัด เก่า แก่ที่ ได้ รับพระราชทานวิสุงคามสีม า
ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2395 นาท่านชม วิห ารหลวง ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอัน
งดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื ้อสายไท
ลื ้อ ซึ่งวาดภาพจิ ตรกรรมฝาผนังที่ว ัดภูมินทร์ และวัดหนองบัวของจังหวัด
น่าน รวมถึง พิพิธภัณฑ์ มงคลธรรมรั งสี ซึ่งได้ รวมรวมของโบราณต่าง ๆ
ให้ ได้ ช ม นอกจากนี ้ ด้ า นหลัง วัด ยัง มี ลานชมวิว ซึ่ง มี ทัศ นี ยภาพที่ ง ดงาม
สามารถมองเห็นทุง่ นาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรี ยงรายสลับซับซ้ อน
อิสระให้ ท่านได้ เก็บภาพความประทับใจบริ เวณสะพานไม้ ไผ่ที่เชื่อมจากตัว
วัด ซึ่ ง จัด ท าเป็ นซุ้ มและจุ ด ชมวิ ว พร้ อมทัง้ เพลิ ด เพลิ น ไปกับ ร้ านกาแฟ
บรรยากาศไทยๆ ฮัก นาน่ าน อิสระให้ ท่า นได้ พักผ่อนหย่อนใจ จิ บ กาแฟ
ท่ามกลางบรรยากาศชิลล์ ๆ สบายตากับทุง่ นาเมืองน่านตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า (มือ้ ที่ 4) หลังอาหาร อิสระให้ ทา่ นได้ ผอ่ นคลายกับธรรมชาติอนั บริ สทุ ธิ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก

โรงแรมชมภู ภูคา (หรื อเทียบเท่ า)

วันที่สาม

วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างคา้ ฯ – วัดพระธาตุเขาน้ อย - กาดข่ วงเมือง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า (มือ้ ที่ 5) ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์ " ซึ่งเป็ นชื่อของ
เจ้ าเจตบุตรพรหมมินทร์ ผู้สร้ างวัด แต่ตอนหลังชื่อวัดได้ เพี ้ยนไปจากเดิม
เป็ น วัด ภูมิน ทร์ ดัง เช่น ปั จจุบัน นาท่า นชม พระอุ โบสถทรงจตุ รมุ ข
ความสวยงามของวัดภูมินทร์ ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน เป็ น
หนึ่งเดียวในประเทศไทย พระประธานจตุรพักตร์ นาคสะดุ้งขนาดใหญ่
แห่ แ หนพระอุโบสถเทิ น ไว้ ก ลางล าตัว นาค พระอุโบสถจตุรมุข นี ก้ รม
ศิลปกรได้ สนั นิษฐานว่า เป็ นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย
ภายในประดิ ษ ฐานพระพุทธรู ป ขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ อ อก
ด้ านประตูทั ้งสีท่ ิศ หันเบื ้องพระปฤษฏางค์ ชนกันประทับ นัง่ บนฐานชุกชี
เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ผู้ที่ไปชมความงามของ พระอุโบสถนี ้ไม่ว่า
จะเดิ น ขึ น้ บั น ไดทิ ศ ใด จะพบพระพัก ตร์ ข องพระพุ ท ธรู ป ได้ ทุ ก ด้ าน
นอกจากนี ้ ภายในยัง โดดเด่นด้ วย ภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง หรื อ “ฮู บ
แต้ ม ” ที่ บ อกเล่า เรื่ อ งราวชาดกในพุท ธศาสนา พร้ อมเก็ บ ภาพความ

12.00 น.

(B / L / X)
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ประทับใจกับ “ภาพปู่ ม่ านย่ าม่ าน” ซึง่ เป็ นคาเรี ยกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื ้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ซึ่งเป็ นภาพวาดที่
มีความประณีตมาก จนได้ รับการยกย่องว่าเป็ นภาพที่งามที่สดุ ของวัดภูมินทร์ พร้ อมนาท่านเก็บภาพความประทับใจกับมุม
ถ่ายรูปยอดฮิต ณ ซุ้มลีลาวดี หน้ าพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน ซึง่ แต่เดิมนั ้นเป็ นที่ประทับของเจ้ าผู้ครองนครเมืองน่าน
บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 6) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างคา้ วรวิหาร ปูชนียสถานสาคัญของ
เมื อ งน่ า น น าท่ า น สั ก การะพระบรมสารี ริ ก ธาตุ ณ เจดี ย์ ช้ าง
คา้ ศิลปะสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูป
ปั น้ ช้ างปูน ปั น้ เพี ยงครึ่ งตัว ประดับอยู่โดยรอบรวมทั ้งหมด 24 เชื อก
ปั จจุบันพระธาตุเจดีย์ช้า งค ้าได้ รับการบูรณะซ่อมแซม และหุ้ม ด้ ว ย
แผ่ น ทองเหลื อ งทั ง้ องค์ มี ค วามสวยงามมาก นอกจากนี ้ ยั ง มี
พระพุทธรู ปทองคาปางลีลา คือ พระพุ ทธนั น ทบุ รีศรี ศากยมุ นี ซึ่ง
เป็ นทองคา 65% สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬี ทาเสริ มเมื่อ พ.ศ.
2442 หนัก 69 บาท เจ้ า งั่ว ฬารผาสุม เจ้ า ผู้ครองนครน่า นองค์ ที่ 14
แห่งราชวงค์ภคู า เป็ นผู้สร้ างเมื่อวันพุธ เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 1969 เป็ น
ศิลปะสุโขทัย ประดิษ ฐานอยู่ที่หอพระไตรปิ ฎกใหญ่ ที่สดุ ในประเทศ
จากนั ้น นาท่านเดินทางสู่อีกจุดไฮไลท์ของเมืองน่าน ณ วัดพระธาตุ
เขาน้ อย นาท่า นสักการะองค์ พระธาตุที่ตั ้งอยู่บนยอดดอยเขาน้ อย
สร้ างในสมัยเจ้ าปู่ แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 เป็ นศิลปะพม่าผสมล้ านนา
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พร้ อม
นาท่าน ชมวิวทิวทัศน์ โดยรอบตัวเมืองน่ าน ที่สามารถมองเห็นได้
จากวัดพระธาตุเขาน้ อย ปั จจุบนั บริ เวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐาน
พระพุ ท ธมหาอุ ดมมงคลนั น ทบุ รีศรี น่ าน ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปปาง
ประทานพร สร้ างขึ ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ฯ
ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่ อ วัน ที่ 5 ธัน วาคม พ.ศ. 2542
จากนั ้น นาท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ณ ถนนคนเดินน่ าน หรื อ กาด
ข่ วงเมือง อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ และเลือกชิมอาหารพื ้นเมืองจาก
ร้ านค้ าต่าง ๆ มากมาย ท่านสามารถซื ้ออาหารแล้ วเข้ าไปนั่งทานได้
ตรงลานหน้ าวัด ภู มิ น ทร์ โดยมี บ ริ ก ารเสื่ อ และขัน โตกส าหรั บ นั่ ง
รับประทานอาหารจัดเตรี ยมไว้ แก่นกั ท่องเที่ยวอี กด้ วย นอกจากนี ้ยังมี
สินค้ างานฝี มือ เสื ้อผ้ า และของฝากของที่ระลึก เช่น รู ปภาพปู่ ม่านย่า
ม่าน (กระซิปรัก), เสื ้อยืดลายต่าง ๆ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากติด
ไม้ ติดมือไปฝากคนทางบ้ านอีกด้ วย สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรี สวัสด์
**อิสระอาหารค่า เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งและเดินเที่ยว**

ที่พัก

โรงแรมน่ านลานนา (หรื อเทียบเท่ า)
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วันที่ส่ ี

วัดพระธาตุแช่ แห้ ง – วัดพระศรี รัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร (วัดใหญ่ พระพุทธชินราช) –
ซือ้ ของฝาก – กรุ งเทพฯ
(B / L / X)

เช้ า

บริ การอาหารเช้ า (มือ้ ที่ 7) ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านสักการะสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ ณ วัดพระบรมธาตุแช่ แห้ ง พระธาตุ
คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน มีอายุราว 600 ปี ตามพงศาวดาเมือง
น่านกล่า วว่า พญาการเมืองโปรดเกล้ าให้ สร้ างขึ ้นเพื่อบรรจุพระ
บรมสารี ริกธาตุที่ได้ มาจากเมืองสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ.1891-1901
สถาปั ตยกรรมด้ านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้ งที่สาคัญและแสดง
ให้ เห็ น ถึง แบบอย่า งสถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปกรรมสกุล ช่ า งน่า น
อิสระให้ ทา่ นได้ กราบไหว้ ขอพร เพื่อความเป็ นสิริมงคลก่อนเดินทาง
กลับกรุงเทพมหานคร
บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 8) ณ ร้ านอาหาร หลังอาหาร นา
ท่านสู่ วัดพระศรี รัตนมหาธาตุราชวรมหาวิห าร หรื อ วัดใหญ่
พระพุทธชินราช นาท่านนมัสการ พระพุทธชินราช พระพุทธรู ป
คู่ บ้ านคู่ เ มื อ งของชาวพิ ษ ณุ โ ลก ได้ รั บ การกล่ า วขานว่ า เป็ น
พระพุทธรู ปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สดุ ในประเทศไทย เส้ นรอบ
นอกพระวรกายอ่อนช้ อย พระพักตร์ คอ่ นข้ างกลม พระขนงโก่ง พระ
เกตุมาลาเป็ นรูปเปลวเพลิง มีลกั ษณะพิเศษเรี ยกว่าทีฆงคุลี คือที่ปลายนิ ้วพระหัตถ์ทั ้งสีน่ ิ ้วยาวเสมอกัน ซุ้มเรื อนแก้ วทาด้ วย
ไม้ แกะสลักสร้ างในสมัยอยุธยา อิสระให้ ทา่ นได้ กราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคล พร้ อมเลือกซื ้อของฝากติดไม้ ติดมือให้
คนทางบ้ าน สมควรแก่เวลา พร้ อมออกเดินทางต่อมุง่ หน้ าสูก่ รุงเทพฯ ระหว่างทางเพลิดเพลินไปกับภาพยนต์บนรถ
เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื

เที่ยง

21.00 น.
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อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
วันเดินทาง

เดือน พฤศจิกายน 2563 :
วันที่ 19 - 22
เดือน ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 :

ผู้ใหญ่
(พักคู่)
5,999 บาท

เด็ก 1 ท่ าน
พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
5,999 บาท

เด็ก มีเตียง
พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
4,999 บาท

6,999 บาท

6,999 บาท

5,999 บาท
5,999 บาท

เด็ก
ไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม ท่ านละ

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

4,599 บาท

1,500 บาท

5,999 บาท

5,599 บาท

2,000 บาท

5,999 บาท

4,999 บาท

4,599 บาท

1,500 บาท

5,999 บาท

4,999 บาท

4,599 บาท

1,500 บาท

วันที่ 4-6 / 10-13 / 24-27 / 30 ธ.ค.– 2 ม.ค.

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 :
วันที่ 11-12 / 25-28
เดือน เมษายน 2564 :
วันที่ 12 - 15

อัตรานีร้ วม









ค่าที่พกั 1 คืน (นอนห้ องละ 2-3 ท่าน)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
รถตู้ปรับอากาศนาเที่ยว VIP 9 ที่นงั่ / คัน
อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ในการนาเที่ยวและบริ การ
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเครื่ องดืม่ และขนมขบเคี ้ยวบนรถตลอดการเดินทาง

อภินันทนาการ
เจลแอลกอฮอล์ ตลอดการเดินทาง

อัตรานีไ้ ม่ รวม



ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่ องดืม่ พิเศษและค่าอาหาร

การสารองที่น่ ัง





วางมัดจาท่านละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียดด้ านล่าง ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน พร้ อมส่ง
หลักฐานการโอนเงิน
ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้ งชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ เพื่อทาประกันการเดินทาง
ในกรณีทาจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การทัวร์ เต็มจานวน
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การชาระเงิน


โอนเงินสด เข้ าบัญชี
- นายสุขสันต์ สินธุ์สวุ รรณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 069 – 2 – 60120 – 3
- นาง ปิ ยรัตน์ สินธุ์สวุ รรณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว ออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 157-2-01717-3

ขัน้ ตอนการยกเลิกทัวร์






ยกเลิกทัวร์ ภายใน 45 วันทาการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯยึดเงินมัดจาทั ้งหมด
**ช่ วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด Long Weekend **
ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 – 15 วันทาการก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่ ามัดจาทัวร์ ทั ้งหมด
ยกเลิกทัวร์ ภายใน 14 วันทาการก่อนการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
การไม่ มาชาระเงินตามกาหนดนัดหมาย
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์ และยึดเงินค่าทัวร์ ทั ้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าธรรมเนียมอย่ างน้ อยท่ านละ
500 บาท หากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เช่ นตั๋วเครื่ องบิน โรงแรม ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริงทีส่ ายการบิน โรงแรม เรียก
เก็บ และหากมีการเปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิกเดินทางต้ องใช้ สิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันจอง หากเกินกาหนดดังกล่ าว
ถือว่ าท่ านสละสิ ทธิ์

หมายเหตุ










กรุ ณาปฏิบตั ิตามที่เจ้ าหน้ าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้ านสุขอนามัย) และเพื่อความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนั ้นทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั ้งสิ ้น
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการโดยคานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ สดุ วิสยั ที่ไม่อาจแก้ ไขได้ หรื อกรณีที่สญ
ู หายหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
มัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้ วง ฯลฯ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้ อมคณะ แล้ วท่านงดใช้ บริ การใด หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั ้งสิ ้น

***แฮปปี ้ ทริปส์ *** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีท่ ม
ี ีการจองต่ากว่ า 8 ท่ าน***

