
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่องเท่ียว 
แพร่ – น่าน มนตเ์สน่หแ์ห่งล้านนา 

4 วนั 3 คืน 
 

วดัพระศรีรตันมหาธาตวุรมหาวิหาร พระธาตชุ่อแฮ พิพิธภณัฑค์ุ้มวงศบ์รีุ 

กาแฟบา้นไทลือ้ พระธาตแุช่แห้ง นัง่รถชมเมืองน่าน วดัภมิูนทร ์ วดัม่ิงเมือง 

ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย คิดถึงชมุชนต าบลบอ่สวก กาดข่วงเมืองน่าน 

TAT No. 11/05788 

191/2 ซ.สาทร 10 แขวง สลีม เขต บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
www.arcadiacruisecenter.com 

บริษัท ไทยภมู ิสกายไลท์ จ ากดั 

 

02-2351133 
081-7521013, 081-8102699 

Arcadia Cruise Center @arcadiacruisecente 
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รายการเดินทาง 
แพร่ – น่าน 4 วนั 3 คืน 

 

วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ – พิษณุโลก – แพร่ 

06.00 
06.30 
เทีย่ง 
บ่าย 

 
เยน็ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สถานทีน่ดัหมาย 
ออกเดนิทาสู ่จงัหวดัพษิณุโลก 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
กราบนมสัการ วดัพระศรีรตันมหาธาตวุรมหาวิหาร 
สกัการะ วดัพระธาตชุ่อแฮ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัท่ี โรงแรมภมิูไทยการเ์ด้น หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
แพร่ – น่าน 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
 

เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ชม พิพิธภณัฑค์ุ้มวงศบ์รีุ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ชม กาแฟบา้นไทลื้อ 
สกัการะ พระธาตแุช่แห้ง และ นัง่รถชมเมืองน่าน 
ชม วดัภมิูนทร ์และ วดัม่ิงเมือง 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัท่ี โรงแรมน ้าทอง น่าน หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 
น่าน 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บ่าย 

 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ชมทวิทศัน์ ดอยเสมอดาว และเทีย่วชม เสาดินนาน้อย 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ท่องเท่ียวชุมชนต าบลบอ่สวก 
เดนิเล่น กาดข่วงเมืองน่าน 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัท่ี โรงแรมน ้าทอง น่าน หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 
น่าน – กรงุเทพฯ 

 
เชา้ 

09.00 
เทีย่ง 
เยน็ 

22.30 

เยีย่มชม ตลาดเช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 
รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง 
รบัประทานอาหารเยน็ระหวา่งทาง 
ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – วดัพระศรีรตันมหาธาตุฯ (พระพทุธชินราช) – วดัพระธาตชุ่อแฮ 
 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอํานวยความสะดวกก่อนเดนิทาง 
06.30 น. นําคณะออกเดนิทางสู่ จงัหวดัพษิณุโลก 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

ช่วงบ่าย นําท่านกราบนมสัการ พระพทุธชินราซ ณ วดัพระศรีรตันมหาธาตุวรมหาวิหาร หรอืทีเ่รยีกกนั
ทัว่ไปว่า “วดัใหญ่” เป็นที่ประดษิฐาน พระพุทธชินราช พระพุทธรูปทีไ่ด้รบัการยกย่องว่าสวยงามที่สุดใน
ประเทศไทย วดัพระศรรีตันมหาธาตุวรมหาวหิาร เป็นวดัที่มปีระวตัิยาวนานมาตัง้แต่สมยักรุงสุโขทยั มี
สถาปตัยกรรม ศลิปกรรม และประตมิากรรมทีง่ดงามยิง่ ถอืไดว้่าเป็นมรดกอนัลํ้าค่าของประเทศไทย 

 
 

จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัแพร่ 
นําท่านสกัการะ “พระธาตุช่อแฮ” ซึ่งเป็นพระอารามหลวง พระธาตุประจําปีเกดิปีขาลตามความเชื่อของ
ชาวล้านนา เป็นปูชนียสถานอนัศกัดิส์ทิธิค์ู่บ้านคู่เมอืงแพร่ ตามตํานานกล่าวว่าสร้างขึน้เมื่อ พ.ศ. 1879-
1881 ในสมยั พระมหาธรรมราชาธริาช (ลไิท) พระธาตุช่อแฮ เป็นเจดยีท์ีป่ระดษิฐานพระเกศาธาตุและพระ
บรมสารรีกิธาตุพระศอกซา้ยของพระพุทธเจา้ เป็นเจดยีท์รงแปดเหลีย่มย่อมุมไมส้บิสองศลิปะเชยีงแสน 

 

 
 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 

 พกัท่ี โรงแรมภมิูไทยการเ์ด้น หรือระดบัเทียบเท่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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วนัท่ีสองของการเดินทาง 
พิพิธภณัฑค์ุ้มวงศบ์ุรี – กาแฟบ้านไทล้ือ – พระธาตุแช่แห้ง – นัง่รถชมเมือง – 
วดัภมิูนทร ์– วดัม่ิงเมือง 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ช่วงเชา้ นําท่านไปชม “พิพิธภณัฑค์ุ้มวงศบ์ุรี” บา้นไมส้กัสชีมพูโดดเด่น อายุกว่า 100 ปี บา้นหลงันี้เป็น
อาคารแบบไทยผสมยุโรป สรา้งดว้ยไมส้กัทอง ประดบัตกแต่งลวดลายด้วยไมฉ้ลุที่เรยีกว่าลายขนมปงัขงิ 
ตามความนิยมในสมยัรชักาลที ่5 ดา้นในประกอบดว้ยหอ้งทีน่่าสนใจ คอืหอ้งของแม่เจา้บวัถา หอ้งรบัแขก 
หอ้งนอน ซึ่งแต่ละห้องมขีา้วของเครื่องใชต่้าง ๆ อาท ิตู้ เตยีงนอน โต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะเครื่องแป้ง ถ้วยชาม 
เครือ่งเงนิ กําป ัน่เหลก็ อยา่งน่าชม 

 
 จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่อําเภอปวั จงัหวดัน่าน 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ช่วงบ่าย  นําท่านสู่ “กาแฟบ้านไทล้ือ” ซึง่เป็นแลนดม์ารค์ของเมอืงปวั ดว้ยววิสวย ๆ ทีท่่านสามารถถ่ายรปูได ้รา้น

กาแฟบ้านไทลื้อ เป็นรา้นกาแฟของรา้นลําดวนผ้าทอ รา้นขายของที่ระลกึและผ้าทอไทลื้อ ผ้าลายน้ําไหล 
ลายโบราณชื่อดงัแห่งเมอืงปวั 

 
 

จากนัน้ นําท่านสู่ “พระธาตุแช่แห้ง” เดมิเป็นวดัราษฎร ์ปจัจุบนัเป็นพระอารามหลวง องคพ์ระธาตุตัง้อยู่
บนเนินเขาลกูเตีย้ๆ เป็นสทีองสุกปลัง่สามารถมองเหน็ไดแ้ต่ไกล เนื่องจากสูงถงึ 55 เมตร เป็นอนุสรณ์ของ
ความรกัและความสมัพนัธร์ะหว่างเมอืงน่านกบัเมอืงสุโขทยัในอดตี 
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แลว้นําท่านไป “นัง่รถชมเมืองน่าน” รถจะเริม่วิง่ออกจากสีแ่ยกข่วงเมอืง ผ่านชมสถานทีต่่าง ๆ เช่น วดั
พระธาตุช้างคํ้าวรวหิาร วดัหลวงกลางเวยีงอกีแห่งที่มเีจดยีส์ทีองอร่าม, อุโมงค์ต้นไม้, พพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาต ิน่าน, เสาหลกัเมอืงน่าน หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “เสามิง่เมอืง” เป็นต้น โดยใชเ้วลาชมรอบเมอืงประมาณ 
45 นาท ี

 
 

จากนัน้ นําท่านสู่ “วดัภมิูนทร”์ เดมิชื่อ “วดัพรหมมนิทร”์ โบสถแ์ละวหิารสรา้งเป็นอาคารหลงัเดยีวกนัแบบ
จตุรมุข ประตูไมท้ัง้สี่ด้านแกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมอืล้านนาสวยงามมาก สร้างขึน้เมื่อประมาณ พ.ศ. 
2139 โดย เจา้เจตบุตรพรหมมนิทร ์เจา้ผูค้รองเมอืงน่าน 
แลว้นําท่านเดนิทางต่อไปยงั “วดัม่ิงเมือง” เป็นทีป่ระดษิฐานเสาหลกัเมอืงน่าน สิง่ทีง่ดงามโดดเด่นของวดั
มิง่เมอืง คอืลวดลายปนูป ัน้ทีผ่นังดา้นนอกของพระอุโบสถ ฝีมอืตระกูลช่างเชยีงแสนซึง่มคีวามวจิติรงดงาม
มาก ภายในมภีาพจติรกรรมฝาผนงัแสดงใหเ้หน็วถิชีวีติของชาวเมอืงน่าน 

 
 

ไดเ้วลาพอสมควร นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 

 พกัท่ี โรงแรมน ้าทอง น่าน หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง 
ดอยเสมอดาว – เสาดินนาน้อย – คิดถึงชุมชนต าบลบ่อสวก – ถนนคนเดินกาด
ข่วงเมืองน่าน 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ช่วงเชา้ นําท่านเดนิทางสู่จุดชมววิที่ “ดอยเสมอดาว” ในส่วนของอุทยานแห่งชาติศรน่ีาน มสีภาพป่าที่อุดม

สมบูรณ์ มเีทอืกเขาสูง สลบัซบัซอ้น เป็นป่าต้นน้ําลําธารทีส่ําคญัของแม่น้ําน่าน มจีุดเด่นทางธรรมชาตทิี่มี
ทวิทศัน์ทีส่วยงาม ซึง่ทาํใหอุ้ทยานแห่งนี้มแีหล่งท่องเทีย่วหลากหลายแห่ง เช่น เสาดนิและคอกเสอื ทวิทศัน์
ทัง้สองฝ ัง่แมน้ํ่าน่าน จดุชมววิดอยเสมอดาว และ ผาหวัสงิห ์

 
จากนัน้ นําท่านสู่ “เสาดินนาน้อย” เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิี่มลีกัษณะเป็นหุบผาและแท่งดนิผสมหนิ
ลูกรงัสแีดงปนสม้ รูปทรงต่าง ๆ กนัไป บ้างเป็นแท่งแหลม บ้างเป็นแท่งมนกลม แล้วแต่จะจนิตนาการให้
เป็นรปูอะไร กระจายอยูใ่นพืน้ทีป่ระมาณ 20 ไร ่

 
 

 แลว้นําท่านเดนิทางสู่ บ้านบ่อสวก 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัในชุมชนตําบลบ่อสวก บรกิารอาหารทอ้งถิน่ดว้ยวตัถุดบิและการปรงุทีน่่าสนใจ 
บ่าย นําท่านรว่มกจิกรรมท่องเทีย่วในรายการพเิศษ “คิดถึงชุมชน” ณ บ้านบ่อสวก เยอืนถิน่ฐานโบราณคด ีวถิี

สุขสบาย สไตล์บ่อสวก ชุมชนที่เด่นเรื่องแหล่งโบราณคดีเครื่องป ัน้ดนิเผา ศลิปะพื้นบ้าน และภูมปิญัญา
ท้องถิ่น มกีจิกรรมให้ท่านได้เรยีนรู้วถิีชุมชนผ่านงานหตัถกรรม ภมิูใจเสนอ การร่วมกิจกรรมการปัน้
เคร่ืองปัน้ดินเผา และพิมพล์วดลายแบบชาวบ้านบ่อสวก ท่ีท่านสามารถร่วมสนุกด้วยการสร้างงาน
ปัน้เป็นของเฉพาะตวัท่านเองได้ อีกทัง้กิจกรรมหีบน ้าอ้อย แบบชาวบ้านโดยแท้ 
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ก่อนมือ้คํ่า นําท่านไปเดนิเล่นที ่“ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ซึง่จะมเีฉพาะวนัเสาร์วนัอาทติยเ์ท่านัน้ 
มจีดุศูนยก์ลางอยูบ่รเิวณขา้งวดัภูมนิทร ์ถนนผากอง ใจกลางเมอืงน่าน เป็นถนนคนเดนิทีเ่น้นขายอาหาร มี
อาหารทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกรบัประทานหลากหลาย ท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารแลว้เขา้ไปนัง่ไดต้รงลานหน้าวดั
ภมูนิทร ์อกีทัง้มสีนิคา้จากรา้นคา้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมอื เสือ้ผา้ หรอืของฝากของทีร่ะลกึ เช่น รปูภาพ
ปูม่า่นยา่มา่นกระซบิรกั, เสือ้ยดืลายต่าง ๆ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 

 พกัท่ี โรงแรมน ้าทอง น่าน หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง น่าน – กรงุเทพฯ 
 

เชา้วนัน้ี สาํหรบัท่านทีส่นใจ ขอแนะนําท่านไปเยีย่มชมวถิชีวีติของชาวเมอืงน่านที ่ตลาดเช้า จบัจ่ายสนิคา้
จาํพวกอาหารการกนิต่าง ๆ ก่อนเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
09.00 น. เชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมทีพ่กั นําท่านออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้ นําท่านออกเดนิทางต่อเพื่อกลบัสู่กรงุเทพฯ 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร ระหว่างเดนิทาง 
22.30 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ 

วนัท่ีเดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผู้เดินทาง 8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้ 

1 – 4 พ.ค. 2564 8,900.- 
อตัราค่าบริการรวม 

3 ทีพ่กัตามรายการ 3 คนื (หอ้งละ 2 ท่าน)  
3 ค่ายานพาหนะทีร่ะบุในรายการทวัร ์
3 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
3 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และการรว่มกจิกรรมตามทีร่ะบุในรายการ 
3 มคัคุเทศกใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
3 ค่าประกนัชวีติกรณอุีบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณอุีบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบริการไม่รวม: 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิ (ถา้ม)ี 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่าง ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่น ๆ ทีท่่านสัง่เอง 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. เมือ่ทาํการจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพท์
ของผูเ้ดนิทางหรอืผูจ้อง สาํหรบัการออกเอกสารการชาํระเงนิใหก้บัท่าน  

2. ชาํระมดัจาํค่าทวัรท์่านละ 4,500 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการจอง เพื่อเป็นการยนืยนัการจอง (การสํารองทีน่ัง่เสรจ็
สมบรูณ์เมือ่การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ) 

3. หากระยะเวลาการจองน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าทวัร์
ทัง้หมดทนัททีีท่าํการจอง 

4. การชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื กรุณาชําระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่
บรษิทักําหนดทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําให้
ท่านไดไ้มว่่ากรณใีดกต็ามการสาํรองตัว๋เครือ่งบนิ ยนืยนัราคา พรอ้มชาํระเตม็จาํนวน ณ วนัทีท่าํการจอง 

  

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. แจง้ยกเลกิการเดนิทางมากกว่า 31 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ คนืเงนิทัง้หมด  
2. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง 30-15 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่ามดัจาํ  
3. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง 14 -8 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ 75% ของค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. แจง้ยกเลกิการเดนิทาง น้อยกว่า 7 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทุกกรณ ี
5. กรณีทีย่กเลกิการเดนิทางภายหลงัการออกตัว๋เครื่องบนิแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่มกีารคนืเงนิมดัจาํและ

ค่าทวัรท์ัง้หมด ไมว่่ายกเลกิการเดนิทางดว้ยกรณใีดๆ 
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6. หากในกรณทีีว่นัออกเดนิทางตรงกบัช่วงเทศกาลสําคญั หรอืวนัหยดุยาวทีท่างราชการประกาศไว ้ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์มม่กีารคนืเงนิมดัจาํ และค่าทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิการเดนิทางดว้ยกรณใีดๆ  

หมายเหต ุ:  

1. ในการเดนิทางแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางไมต่ํ่ากว่า 8 ท่าน ถา้ผูเ้ดนิทางไม่ครบจาํนวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื เลื่อนการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง
บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

3. หากท่านไมเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุใดกต็าม  ไมส่ามารถนํามาเลื่อนวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้  
4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน้ํามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาค่าน้ํามนัและภาษน้ํีามนั 
5. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ  หรอื  รายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมติ้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสิง่สําคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่
สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

6. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, การนัดหยุดงาน
, การประทว้ง, การก่อจราจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

7. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากสิง่ของที่มคี่าเกิดการสูญหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู้
เดนิทางเอง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทางเอง 

8. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอื
ว่าท่านสละสทิธิ ์    ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาํคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

9. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามดัจํา หรอืชําระค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษิทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 

1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใส่หน้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไข ้และลา้งมอืด้วยแอลกอฮอลก่์อนขึน้รถทุกครัง้ 

 
 


