“NNT02 WONDERLAND PACKAGE” 3วัน 2คืน
เที่ยวน่ านสุ ขใจ เมืองปัว หมู่บ้านสะปัน บ่ อเกลือโบราณ
นมัสการพระบรมธาตุแช่ แห้ ง เสาหลักเมืองน่ าน จิตกรรมกระซิบรักบรรลือโลกวัดภูมินทร์

วันที่แรก
......... น.

เที่ยง
จากนั้น

จากนั้น

รับสนามบินน่ าน – น่ าน – วัดพระธาตุเขาน้ อย – อุโมงค์ลลี าวดี – วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น –
ศาลหลักเมืองน่ าน – วัดมิ่งเมือง – ถนนคนเดิน
ถึง สนามบินจังหวัดน่ าน รถตู้ปรับอากาศรอรับ ยินดีตอ้ นรับทุกท่านสู่เมืองน่าน
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้ อย ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย สู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 240 เมตร
ตามประวัติ พระธาตองค์น้ ีสร้างโดยมหเสี รองของพญาภูเข็ง เจ้าผูค้ รองนครน่าน เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 20
จนกระทัง่ มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุ ริยพงษ์ผริ ตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า
องค์พระธาตุเป็ นเจดียก์ ่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
จึงทาให้ที่นี่เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ชาวน่านและนักท่องเที่ยว เดินทางมาสักการะ อยู่เป็ นประจา นอกจาก
พระธาตุแล้ว ยังมีพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุต มมงค
มนัน ทบุ รี ศรี เมืองน่ าน ปางประทานพรบนฐานดอกบัว สู ง 9 เมตร
ประดิษฐานอยู่ตรงจุดลานปูน ตรงจุดนี้ท่านสามารถชมวิวเมืองน่านทั้ง
เมือ งแบบ 360 องศา ชมวิ ว ภู เขาที่ โ อบล้อ มเมือ งทั้งเมื อ ง สวยงาม
อลังการมากทีเดียว
 รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองน่าน ชม อุโมงค์ ลีลาวดี อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ เก็บภาพประทับใจใต้ซุ้มต้น
ลีลาวดีหรื อต้นลัน่ ทมอยู่บริ เวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่านที่ข้ ึนเป็ นแถวเรี ยงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง
เข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ตน้ ไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม เป็ นอีก หนึ่ งจุด
ถ่ายรู ปที่นกั ท่องเที่ยวต้องไม่พลาด
นาท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เป็ นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน
อายุกว่า 400 ปี ความสวยงามแปลกตาของวัดนี้คือ เป็ นวัดที่สร้าง
ทรงจัตุรัสมุข หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลัง
พญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว โบสถ์และวิหารสร้างเป็ นอาคารหลัง
เดี ยวกัน ด้านในประดิ ษ ฐานพระพุ ทธรู ปขนาดใหญ่ 4 องค์
หัน หน้าออกด้านประตูท้ ัง 4 ทิศ อีก หนึ่ งสิ่ งที่ นับได้ว่าเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ข องเมื องน่ านคือ จิ ต รกรรม ปู่ ม่ านย่ าม่ าน หรื อ
หนุ่มกระซิบ แบบฉบับดั้งเดิมที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ หลายคนรู ้จกั
กันในชื่อ ภาพกระซิบรักบันลือโลก
น าท่ านเดิ น ทางสู่ วัด ศรี พั น ต้ น สร้างโดยพญาพัน ต้น เจ้าผู ้
ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ. 1960 - 1969 ) ชื่อวัดตรงกับนามผูส้ ร้าง คือ
พญาพันต้น บางสมัยเรี ยกว่า วัดสลีพนั ต้น (คาว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์ ) ซึ่งในอดีตมีตน้ โพธิ์ใหญ่อยู่ดา้ นทิศ
เหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบนั ถูกโค่นเพื่อตัดเป็ นถนนแล้ว วัดศรี พนั ต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มา
เมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็ นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็ นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่าน
ที่มีจิต รกรรมปูน ปั้ นที่ สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ด เศียร เฝ้าบัน ได หน้าวิหารวัด สี ทองเหลืองอร่ าม
สวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์
สมศักดิ์ หรื อ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การ
กาเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็ นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่

จากนั้น

จากนั้น

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

เย็น

น าท่ านเดิ น ทางสู่ วัด มิ่ง เมื อ ง สัก การะเสาหลัก เมื อ ง ประจ าจังหวัด น่ าน ที่ป ระดิ ษ ฐานในศาลาจตุ รมุ ข
ด้านหน้าพระโอสถของวัด เข้ากราบพระประธานในพระอุโบสถ และชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่แสดงให้เห็น
วิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ความเป็ นมาตั้งแต่เจ้าผูค้ รองเมืองน่านคนแรกจนถึงคนสุดท้าย
ให้ท่านอิสระช้ อปปิ้ งและรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินกาดขวงเมืองน่ าน
ถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน (เปิ ด เฉพาะวัน ศุกร์ -เสาร์ -อาทิตย์ ) บริ เวณถนนผากองด้านข้างวัดภูมินทร์
ที่นี่มีของขายที่น่าสนใจ ส่ วนใหญ่เป็ นของที่ระลึกที่ทาให้นึ กถึงเมืองน่ าน ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมไปถึง
ของอร่ อยของเมืองน่านที่น่าลองลิ้มชิมรส
 นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก โรงแรมน้าทองน่ าน หรื อระดับเทียบเท่ า (ตัวเมืองน่ าน)
(หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะนาให้ลูกค้าท่านที่ 3 ซื้อพักเดี่ยวเพิ่ม )
บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า1081– บ่อเกลือสินเธาว์ โบราณ - จุดชมวิวภูคา 1715 - จุดชมวิวหมู่บ้านสะปัน - ถนน
ลอยฟ้า1256 – อาเภอปัว – วัดภูเก็ต - ร้ านกาแฟบ้านไทลื้อ
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อาเภอบ่อเกลือ เส้นทางเป็ นหุบเขาสลับทับซ้อนกันหลายลูก ระหว่างทางจะได้พบกับ ถนน
ลอยฟ้ า ถนนหลวงหมายเลข 1081 UNSEEN อีกแห่งของจังหวัดน่าน ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 38-39 โดยโค้ง
เลข 3 นี้ มีระยะทางประมาณ 300 เมตร เนื่องจากการก่อสร้างถนนที่ลดั เลาะตามแนวธรรมชาติ ทาให้เมื่อขับ
รถมาถึงจุดบริ เวณดังกล่าว จะมองเห็นถนนที่โค้ง คล้ายกับเลข 3 โดดเด่นสวยงาม
 รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ บ่อเกลือโบราณ นาชมวิธีการผลิตเกลือสินเธาว์ เกลือภูเขา แหล่งเดียวของโลก โดยการนา
น้ าที่ต ักขึ้น มาจากใต้ดิน มาต้มจนเหลือแค่เกลือสิ นเธาว์ใช้เวลาต้มประมาณ 6 ชั่วโมง สามารถทาเกลือได้
ตลอดทั้งปี จะยกเว้นช่วงเข้าพรรษาที่งดทาตามความเชื่อของชาวบ้าน ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พ้นื เมืองตาม
อัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่หมู่บา้ นสะปัน หนึ่งในจุดหมายของใครหลายคน ชุมชนเล็ก ๆ แสนสงบ
ที่ต้ งั อย่าท่ามกลางธรรมชาติข องขุน เขา มีลาธารไหลผ่าน และในช่ว งหน้าฝนฤดูทานา ยังสามารถชมวิว
ทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี นาท่านเก็บภาพความประทับใจที่จุดชมวิวหมู่บ้านสะปัน
นาท่านแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้ ไฮไลท์
จของจุด ชมวิ ว 1715 คือ วิว ที่ ส ามารถมองเห็ น แม่ น้ าน่ านและภูเขาที่ซ้ อนกัน เป็ นชั้น ๆ มี ค วามสู งจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางถึง 1715 เมตร น าท่านผ่านชมถนนลอยฟ้ า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีก หนึ่ ง
เส้นทางที่งดงาม เป็ นเส้นทางจากอาเภอบ่อเกลือ สู่อาเภอปัว ช่วงถนนลอยฟ้าตัวภนนจะมีความโค้งและลาด
ชันตามสภาพพื้นที่ถนนคดเคี้ยวเลาะตามไหลเขา เป็ นรู ปตัวเลข 3 วิวสวยเขา วิวทุ่งนา สีเขียวของต้นไม้ตดั
กับท้องฟ้า สวยงามมาก นาท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ชื่อวัดตั้งตามหมู่บา้ นที่ชื่อว่าหมู่บา้ นเก็ต แต่ด้วยวัดทาง
เหนือตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือเรี ยกว่า “ดอย” หรื อ “ภู” จึงเรี ยกกันกันว่า วัดภูเก็ต จุดเด่นของวันคือมี
ระเบีงชมวิวด้านหลังวัดติดกับทุ่งนากว้างพร้อมด้วยฉากหลังเป็ นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา มีพระอุโบสถทรง
ล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็ นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อแสนปั ว หรื อ หลวงพ่อพุ ทธเมตตา ที่
ศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนาทุกท่านมาจิบกาแฟแลบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน ณ ร้ านกาแฟบ้านไทลื้อ อิสระให้
ท่านเลือกซื้อเครื่ องดื่ม เช็คอินถ่ายรู ปร้านเก๋ ๆ ริ มทุ่งนา
อิสระรับประทานอาหารเย็น

 นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก

ชมพู ภูคา รีสอร์ ท หรือระดับเทียบเท่า (พักปัว หรือ ตัวเมืองน่ าน)
(หมายเหตุ : โรงแรมไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน จึงแนะนาให้ลูกค้าท่านที่ 3 ซื้อพักเดี่ยวเพิ่ม )

วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

หากมีเวลา
……… น.

อาเภอปัว-วัดศรีมงคล – วัดพระบรมธาตุแช่ แห้ง –ศูนย์ OTOP จังหวัดน่ าน -ส่ งสนามบินน่ าน
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่ วัด ศรี มงคล (ก๋ ง) ตั้งอยู่ที่ ต าบลยม อาเภอท่ าวังผา จังหวัด น่ าน เป็ นวัด เก่าแก่ที่ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ ก๋ ง ด้านหลังวัดมีลาน
ชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็น ทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรี ยงรายสลับซับซ้อน โดย
บริ เวณลานชมวิว ทางวัดได้จดั ทาเป็ นซุ้ มและจุด ชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศ
ไทยๆ ให้พกั ผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดย
เลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วดั ภูมินทร์
และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณ ฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม
บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็ นที่ต้งั ของ
กระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีขา้ วของเครื่ องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ตวั เมืองน่าน
 รับประทานอาหารกลางวัน (4)
เดิ น ทางถึ ง ตั ว เมื อ งน่ าน สู่ วัด พระบรมธาตุ แ ช่ แห้ ง พระธาตุ
คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัด น่ าน ปูชนี ยสถานที่สาคัญ ของเมือง
น่าน มีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุ งสุ โขทัย องค์
พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุดว้ ยทองเหลืองหมดทั้ง
องค์ เป็ นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา และพระธาตุประจาปี เกิดของคนปี เถาะ ชาวล้านนา
เชื่อว่า หากได้ไป “ชุธาตุ” หรื อนมัสการพระธาตุประจาปี เกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆทัว่ จังหวัด
น่าน ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดน่าน สมควรแก่เวลา นาท่านสู่สนามบินจังหวัดน่าน เพื่อเดินทางกลับ
ส่ง สนามบินจังหวัดน่ าน ..................
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

จานวนผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการ
ราคาท่ านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม

9 ท่ าน

4,999

+2,000

8 ท่ าน

5,199

+2,000

7 ท่ าน

5,399

+2,000

6 ท่ าน

5,699

+2,000

5 ท่ าน

5,999

+2,000

หมายเหตุ

ไม่มีไกด์นาเทีย่ ว

ราคานี้สามารถใช้ เดินทางได้ ถงึ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ านั้น
กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว โปรดสอบถามราคาอีกครั้ง
หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตวั แทนบริ ษทั
(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็ นผูบ้ ริ หารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ.
อัตราค่าบริ การนี้รวม
 ค่ารถรับ-ส่ง นาเที่ยวตามรายการ

 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด
ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 กรณี ที่ลูกค้าเป็ นชาวต่างชาติ ต้องชาระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 กรณี เด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี (Infant) ชาระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผูใ้ หญ่
 ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยู่กบ
ั ความพึงพอใจของท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้ บริ การ
ในการจองทัวร์กรุ ณา ชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน หลังจากทาการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชาระตามที่บริ ษทั กาหนด
ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข
และข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
การยกเลิก
** เนื่องจากราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่าน
ออกเดิ น ทางไปกับ คณะแล้ว ท่ านงดการใช้บ ริ ก ารรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่ เดิ น ทางพร้ อมคณะถื อ ว่าท่ านสละสิ ท ธิ์ ไม่ อาจเรี ย กร้ อ ง
ค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้น.

หมายเหตุ
1.บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า ที่บริ ษทั กาหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝ่ ุน ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่น อกเหนื อการควบคุ มของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5.ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูก
ปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงิน
ใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับ
เท่านั้น
10.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

