
 

 
 

 

FTT2018 น นา่น...นอนนา นา่น ปวั สะปนั บอ่เกลอื 
 3วนั 2คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น นา่น...นอนนา   
นา่น ปวั สะปนั บอ่เกลอื 3 วนั 2 คนื 

เมอืงเล็กๆ  สดุแสนโรแมนตกิ ไหวพ้ระขอพร ถา่ยรปูเช็คอนิสดุชคิ!!! 

ชมบอ่เกลอืสนิเธาว ์ แหง่เดยีวในประเทศไทย 

ราคาเร ิม่ตน้ 6,888 บาท เดนิทาง กรกฎาคม-ธนัวาคม 63 

พกัปวั 1คนื บอ่เกลอื 1คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA  (FD) จากกรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)สูท่า่

อากาศยานนานาชาตนิา่น น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 7 KG  
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อาย ุ2-6 ปี 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

24-26 กรกฎาคม 63 7,888  

 

2,000 15 

31 กรกฎาคม-2 สงิหาคม63 6,888 2,000 15 



 

 
 

 

7-9 สงิหาคม 63 6,888  
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(0-2 ปี 1,000 บาท) 

 

2,000 15 

14-16 สงิหาคม 63 

 

 

 

 

6,888 2,000 15 

21-23 สงิหาคม 63 6,888 2,000 15 

28-30 สงิหาคม 63 6,888 2,000 15 

4-6 กนัยายน 63 6,888 2,000 15 

11-13 กนัยายน 63 6,888 2,000 15 

18-20 กนัยายน 63 6,888 2,000 15 

25-27 กนัยายน 63 6,888 2,000 15 

2-4 ตลุาคม 63 8,888 2,000 15 

9-11 ตลุาคม 63 8,888 2,000 15 

16-18 ตลุาคม 63 7,888 2,000 15 

23-25 ตลุาคม 63 7,888 2,000 15 

30 ตลุาคม-1 พฤศจกิายน63 7,888 2,000 15 

6-8 พฤศจกิายน 63 7,888 2,000 15 

13-15 พฤศจกิายน 63 7,888 2,000 15 

20-22 พฤศจกิายน63 7,888 2,000 15 

27-29 พฤศจกิายน63 7,888 2,000 15 

4-6 พฤศจกิายน63 7,888 2,000 15 

11-13 ธนัวาคม 63 7,888 2,000 15 

18-20 ธนัวาคม 63 7,888 2,000 15 

25-27 ธนัวาคม 63 8,888 2,000 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงเคานเ์ตอรส์ายการบนิ  AIR ASIA  (FD) 
ออกเดนิทางสูจ่งัหวดันา่น - วดัพระธาตเุขานอ้ย - วดัภมูนิทร ์- ถา่ยรปูซุม้ลลีาวด–ี ปวั – วดัภเูก็ต - 
รา้นกาแฟบา้นไทลือ้          อาหารเทีย่ง ,เย็น 

2  ปวั – บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า - จดุชมววิ1715 – หมูบ่า้นสะปนั – น า้ตกสะปนั - บอ่เกลอืสนิเธาว ์  
  อาหารเชา้,เทีย่ง ,เย็น 

3  บอ่เกลอื – เมอืงนา่น – วดัพระธาตแุชแ่หง้ – วดัมิง่เมอืง – ทา่อากาศยานนา่น -  

ทา่อากาศยานดอนเมอืง   AIR ASIA  (FD)       อาหารเชา้,เทีย่ง                                                                                     



 

 
 

 

ไฟลท์บนิ 
ไฟลท์บนิเดนิทาง เดอืนกรกฎาคม 63 

Departure   FD3552 DMK-NNT 11.40-12.55 

Return         FD3557 NNT-DMK 16.15-17.25 

ไฟลท์บนิเดนิทาง เดอืนสงิหาคม-ธนวาคม 63 

Departure FD3554   DMK-NNT 07.40-08.55 

Return       FD3557   NNT-DMK 16.15-17.25 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่ง สัง่ซือ้บนเครือ่ง ทีน่ั่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 
 

วนัแรก:    ทา่อากาศยานดอนเมอืง – นา่น – วดัพระธาตเุขานอ้ย – วดัภมูนิทร ์– ซุม้ตน้ลลีาวด ี– ปวั –  

                วดัภเูก็ต –  รา้นกาแฟบา้นไทลือ้    อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 

05.30 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ   

  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10 เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

 สะดวก 

07.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่จ.น่าน โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD 3554 

  (ไฟลบ์นิเดอืน ก.ค. เปลีย่นเป็นไฟลท์ FD3552 11.40-12.55 น. ) 

08.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนา่นรับสัมภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรบัอยูด่า้นนอก จากนัน้น าท่านขึน้

รถตูป้รับอากาศเดนิทางสูว่ดัพระธาตุเขานอ้ย สันนษิฐานว่ามอีายุรุ่นราวคราวเดยีวกับพระธาตุแชแ่หง้ 

ตัง้อยูบ่นดอยเบานอ้ย สงูจากระดับน ้าทะเล ประมาณ 240 ม. หนา้วัดมทีางขึน้เป็นบันไดนาค303 ขัน้จาก

วัดพระธาตุเขานอ้ย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันลานชมทิวทัศน์ 

ประดษิฐานพระพุทธมหา อดุมมงคลนันทบรุศีรน่ีาน ซึง่เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสงู 

9 เมตร บนยอดพระเกศาท าจากทองค าหนัก 27 บาท สรา้งขึน้เน่ืองในมหามงคลทีพ่ระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูฯ่ ทรงเจรญิ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมือ่วันที ่5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดั

ภูมนิทร ์สรา้งขึน้เมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจา้เจตบุตรพรหมมนิทร ์เจา้ผูค้รอง เมืองน่านได ้

สรา้งขึน้หลังจากทีค่รองนครน่านได ้6 ปี มปีรากฏในคัมภรีเ์มอืง เหนือว่าเดมิชือ่ "วัดพรหมมนิทร"์ ซึง่

เป็นชือ่ของเจา้เจตบตุรพรหมมนิทร ์ผูส้รา้งวัด แต่ตอนหลังชือ่วัดไดเ้พีย้นไปจากเดมิเป็น วัดภูมนิทร ์ชม 

ภาพจติรกรรมฝาผนัง ใชเ้วลาซ่อม นานถงึ 7 ปี จติรกรรมฝาผนังในวหิาร หลวงเขยีนขึน้ในช่วงน้ีภาพ

จติรกรรมหรอืในวัดภูมนิทรเ์ป็นชาดกในพุทธศาสนาแต่ถา้พจิารณารายละเอยีดของวถิชีวีติของคนเมอืง

ในสมัยนัน้ มภีาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ ภาพเด่น คอื ภาพปู่ ม่านย่าม่าน ซึง่เป็นค าเรยีกผูช้ายผูห้ญงิ

ชาวไทลือ้ในสมัยโบราณกระซบิสนทนากัน ผูช้ายสักหมกึ ผูห้ญงิแต่งกายไทลือ้อย่างเต็มยศ ภาพวาด

ของหนุ่มสาวคูน้ี่มคีวามประณีตมาก ภาพน้ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นภาพทีง่ามเป็นเยีย่มของวัดภมูนิทร ์ 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตนิา่น น าทา่นถ่ายรูป ซุม้ตน้ลลีาวด ีหรอื ตน้ล ัน่ทม บรเิวณหนา้

พพิธิภัณฑแ์หง่ชาตน่ิาน ทีข่ ึน้เป็นแถวเรยีงรายแผข่ยายกิง่กา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับอโุมงคต์น้ไมย้ิง่ใหญ่

สวยงาม อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย 

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร มือ้ที1่ 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่อ.ปัว (1ชัว่โมง30นาท)ี น าท่านชม วดัภูเก็ต  ตัง้ชือ่ตามหมู่บา้นท่ชือ่ว่า หมูบา้นเก็ต 

  แตด่ว้ยวัดตัง้อยูบ่นเนนิเขา ซึง่ทางเหนือ เรยีกวา่ “ดอย” หรอื “ภ”ู จงึตัง้ชือ่วา่ วัดภเูก็ต หมายถงึ วัด บา้น

  เก็ตทีอ่ยูบ่นภ ูหรอื ดอย วัดภเูก็ต ถอืวา่เป็นวดัทีม่ภีมูทิัศนแ์ละววิทีส่วยงาม โดยจุดเดน่ของวัด คอื มี

  ระเบยีงชมววิดา้นหลังวัด ตดิกับทุง่นาทีก่วา้งไกลพรอ้มดว้ยฉากหลงัเป็นภเูขาวนอทุยานดอยภคูา ในยาม

  เชา้และ เย็นจะเป็นจุดชมพระอาทติยข์ึน้-ลง ทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านชม รา้นกาแฟบา้นไทลือ้  เป็นอกีหนึง่รา้น เก๋ ไก๋  ตดิรมินาขา้วแฝงไปดว้ยบรรยากาศแบบไท

  ลือ้ดัง้เดมิ  เมือ่ไดเ้ห็นตอ้งรอ้งวา้วน่าซือ้เครือ่งดืม่ซักแกว้ ไปน่ังเลน่ นอนเล่น รับลมเย็นมองดูววินาขา้ว

  และขนุเขาทีอ่ยูเ่บือ้งหนา้พรอ้มถา่ยภาพเช็คอนิเกเ๋ก ๋ยังกระทอ่มปลายนาในแบบฉบับทีไ่มเ่หมอืนใคร  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร มือ้ที2่ 

  พกัที:่โฮมสเตยต์านงค ์หรอืเทยีบเทา่ 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 



 

 
 

 

วนัทีส่อง: ปวั – บอ่เกลอื – ถนนลอยฟ้า - จดุชมววิ1715 – หมูบ่า้นสะปนั – น า้ตกสะปนั –  

                      บอ่เกลอืสนิเธาว ์     อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั มือ้ที3่ 

 น าทา่นเดนิทาง สู ่อ.บอ่เกลอื ดว้ยถนนลอยฟ้า จากปัว-บอ่เกลอื เหนือเทอืกดอยขนุเขาที ่สลับซบัซอ้น

ทางฝ่ังทศิตะวันออกของทางภาคเหนือ หรอื ทีเ่รยีกวา่ เทอืกเขาหลวงพระบาง (ใช ้ระย ะ เวล า ใน ก า ร

เดนิทาง1ชัว่โมง) แวะถา่ยรูปที ่จดุชมววิ 1715 อทุยานแหง่ชาตดิอยภคูา เป็นจุดชมววิพระอาทติยข์ึน้-

ตก และชมทะเลหมอก ทีส่วยอกีแหง่หนึง่ของน่าน จากนัน้เดนิทาง ต่อสู่ หมู่บ ้านสะปัน หมู่บา้นเล็กๆ

กลางหุบเขามเีพียงถนนเสน้เล็กๆตขีนานเทยีบกับล าธารน ้าไหล ที่ฉากหลังเป็นภูเขาลูกใหญ่และมไีอ

หมอกปกคลุม มุมเด็ดของหมู่บา้นก็คอืสะพานมกีันอยู่สองจุด คอื สะพานปูนกลางหมู่บา้น  และ สะพาน

แขวนทา้ยหมูบ่า้น ทีร่อบๆ เป็นทุง่นาสเีขยีวรับรองวา่ถา่ยมมุไหนก็สวย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร มือ้ที4่ 

เดนิทางสู่ น า้ตกสะปัน เป็นน ้าตกขนาดกลาง ม ี3 ชัน้ใหญ่ ความสูงของน ้าตกชัน้ที่ 1, 2, และ 3 สูง

ประมาณ 3, 5, 6, เมตร ตามล าดับ มีน ้าไหลตกตลอดทัง้ปี เป็นน ้าตกที่มคีวามสวยงามตามธรรมชาต ิ

สภาพป่าไมบ้รเิวณน ้าตกมีความร่มรื่นร่มเย็น สมบูรณ์สวยงามมาก อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

จากนัน้น าท่านชม บอ่เกลอืสนิเธาว ์แหล่งชมุชนทีม่กีารท าบ่อเกลอืมาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบา้นจะ

ตักน ้าเกลอืจากบอ่ใตด้นิแลว้ใหไ้หลมาตามรางทอ่ไมไ้ผ่ เพื่อที่จะน าน ้ าเกลือมาตม้ใหเ้หลือแต่ เม็ด

เกลอืเรยีกวา่ "เกลอืภเูขา" ซึง่ชาวบา้นจะน ามาบรโิภค และกรอกใสถ่งุเล็ก ๆ แบง่ขายใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว 

ซึง่ก็จะมกีารเพิม่ไอโอดนีใหด้ว้ย สามารถน ามาขัดผวิและ ท าอาหารไดอ้ยา่งปลอดภัย  

 

  

 

 

 

 
 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร มือ้ที5่ 

  พกัที:่ อุน่ไอมาง โฮมสเตย ์หรอืเทยีบเทา่ 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม: บอ่เกลอื - อ.เมอืงนา่น – วดัพระธาตแุชแ่หง้ – วดัมิง่เมอืง – ทา่อากาศยา่นนา่น - กรงุเทพฯ           

     อาหาร เชา้, เทีย่ง 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั มือ้ที6่ 

น าท่านเดนิทางกลับสู ่อ.เมอืงนา่น (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง2ชั่วโมง) ถงึอ.เมอืงน่าน น าท่านกราบ

สักการะ วดัพระธาตุแช่แหง้ พระธาตุประจ าปีเถาะ(กระต่าย) ทางขึน้สู่ องคพ์ระธาตุเป็นตัวพญานาค 

หนา้บันไดเหนือประตูทางเขา้พระวหิารเป็นปูนป้ันลายนาค

เกีย้ว ถอืเป็นเอกลักษณ์ศลิปกรรมน่าน 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร มือ้ที7่ 

บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่ วดัมิง่เมอืง มีสถาปัตยกรรมลา้นนาที่

เด่นชัด และสวยงามเป็นอย่างมาก ซึง่แต่เดมิทีนั้นวัดมิง่

เมืองเป็นวัดรา้ง แต่มีเสาหลักเมอืงขนาดใหญ่ ต่อมาจงึมี

การสถาปนาวัดขึน้มาใหม่ และไดม้ีการสรา้งพระอุโบสถ

หลังใหม่มคีวามเป็นลา้นนาแบบร่วมสมัยอย่างทีเ่ห็นกันใน



 

 
 

 

 ปัจจุบันน้ีไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานน่านเพือ่เช็คอนิเดนิทางกลับ 

 

16.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD3557 

17.25น.     เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 
 

 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

• ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
• โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
• บรกิารหนา้กากอนามัยชนดิผา้-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขการจอง 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

 
อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
• คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้น้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกันทั่วไป 
 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่บรกิารเตยีงเสรมิ 700 บาท /ตอ่คนื 
• คา่ใชจ่้ายและคา่อาหารทีน่อกเหน่ือยจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 



 

 
 

 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 6 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนือ 
• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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