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น่าน - แพร่ 
GREEN JOURNEY 

ฤดูกาลแห่งความสดช่ืนและเขียวขจี 
วันที ่9 – 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 (4 วัน 3 คืน) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความสุขของทริปนี ้
- สมัผสัเสน่หข์อง น่านและแพร่ ในเดือนกันยายน ช่วงเวลาแห่งความสดชื่นเขียวขจีของไรน่าป่าเขา 
- สูดอากาศบริสุทธ์ิและพักค้างคืนท่ามกลางขนุเขาที่อ าเภอบ่อเกลือ ท าสปาเกลือจากเกลือสินเธาวภ์เูขา 

และชิม "ไก่มะแขว่น" ฝีมือเชฟทวน ต านานแห่งบ่อเกลือ 
- เท่ียวอ าเภอปัว ชม สวนโกโก้และลองท าช็อกโกแลตที่ "โกโก้วลัเลย"์ ชมิเมนเูห็ดท่ี "ฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ " 

ชมงานผา้ลายน า้ไหลไทลือ้ท่ี "ล าดวนผา้ทอ" 
- เยือนบ้านนาคูหา จ.แพร่ แหล่งโอโซนอันดบั 7 ของไทย 1 ในเสน้ทางท่องเท่ียวเกษตรสีเขียว เดิน

สะพานไมไ้ผ่ลดักลางทุ่งนาท่ีทอดสู่ "วดันาคหูา" เป็นภาพวิถีชีวิตท่ีสวยงาม 
- ชม "บา้นไมโ้บราณ" หลายหลงัในแพร่ท่ียงัคงความสวยงาม ไหว้พระธาตุ น่ังรถรางชมเมืองและลองท า

WORKSHOP "ย้อมผ้าม่อฮ่อม" ที่บ้านทุ่งโฮ้ง ชม "แพะเมืองผ"ี ส่ิงอศัจรรยท่ี์สรา้งสรรคโ์ดยธรรมชาติ 
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วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – แพร่ – นั่งรถราง ชมเมืองแพร่ – วัดนาคูหา   (1) 

 
08.30 น. พบกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 14-15 เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบินนกแอร ์เจ้าหน้าที่สุขนิยม

ทัวร ์คอยตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นการเช็คอิน 
09.40 น.               ออกเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ ดว้ย สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD 8002 
11.00 น. เดินทางถึง สนามบินแพร่ เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ (นั่งคันละ 7-8 ท่าน) 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขา้วซอยเจ๊เล็ก ตน้ต ารบัขา้วซอยชื่อดงัแห่งเมืองแพร ่
บ่าย  นั่งรถราง ชมเมืองแพร่ เร่ิมตน้จากคุม้เจา้หลวงเมืองแพร ่ ไปยงัศาลหลกัเมือง บา้นวงศบุ์รี บา้นวิชยัราชา บา้น

หนานไชยวงศ ์ผ่านประตชูยั วดัพระบาทม่ิงเมืองวรวิหารและวงเวียนพรหมวิหารส่ี (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) 
15.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ บ้านนาคหูา หมู่บา้นเล็กๆ แหล่งโอโซนอนัดบั 7 

ของประเทศ ชม วัดนาคูหา วดัเก่าแก่ประจ าบา้นคหูา สกัการะ
พระเจา้ตนหลวงโดยมีสะพานไมไ้ผ่ทอดยาวจากองคพ์ระพาดผ่าน
กลางทุ่งนาและหบุเขาที่เงียบสงบ 

17.00 น.  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารรม่ไมใ้หญ่ 
18.00 น.  ออกเดินทางสู่ กาดกองเก่า อิสระเดินเล่นที่ถนนคนเดิน เต็มไป

ดว้ยศิลปะวฒันธรรม ความอบอุ่นและความเป็นตวัตนของเมืองแพร ่ ซึ่งบรรยากาศเป็นตลาดแบบพืน้บา้น ของที่
วางขายภายในตลาดมีทัง้อาหารพืน้เมือง เสือ้ผา้พืน้เมืองของแพร ่มีคณุป้าคณุยายท ากบัขา้วมาขาย เก็บผกัตามรัว้
บา้นมาขาย 

19.30 น.  น าท่านเขา้สู่ที่พกั  โรงแรมเฮือนนานา *** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สองของการเดินทาง วัดพระธาตุช่อแฮ – แพะเมืองผี – บา้นทุ่งโฮ้ง – บา้นทุ่งโฮ้ง – นา่น  (2) 

 
เชา้ตรู ่  ตกับาตรยามเชา้ที่ ตลาดแพร่ชมภูม่ิง ตลาดท่ีก่อตัง้มากว่า 60 ปี เป็น

ศนูยร์วมพ่อคา้แม่คา้ทั่วทัง้จงัหวดัแพร ่และจงัหวดัใกลเ้คียง 
รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

08.00 น.  นมสัการ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิเก่าแก่ คู่บา้นคู่เมือง
จงัหวดัแพรแ่ละเป็นวัดพระธาตปุระจ าปี
เกิดของผูท้ี่เกิดปีขาล 
ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางต่อสู่ วนอุทยานแพะเมอืงผี เป็นพืน้ที่เนินเขาซึ่งสงูกว่า
ส่วนอื่น เกิดจากการพงัทลายโดยการกดัเซาะตามธรรมชาติโดยกระแสน า้เป็นเวลานาน
ท าใหพื้น้ที่บางส่วนเป็นที่สงูต ่าสลบักนัไป หนา้ผาและเสาดินมีรูปทรงแตกต่างกนั 
ก่อใหเ้กิดความสวยงามมากยิ่งขึน้ 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ สวนอาหารฮ่มไม ้ปลายนา 
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13.00 น.  หลงัอาหารเดินทางสู่ บ้านทุ่งโฮ้ง แหล่งช็อปป้ิงสินคา้พืน้เมืองม่อฮ่อม ผา้ยอ้มพืน้เมืองสีกรมท่าที่แสดงถึงความเป็น
เอกลกัษณข์องชาวเมืองแพร ่  ที่โด่งดงัไปทั่วประเทศ จนมีค ากล่าวว่า 
“ใครมาเมืองแพรต่อ้งซือ้ม่อฮ่อม บา้นทุ่งโฮง้” ให้ทา่นได้ทดลองท า 
WORKSHOP ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติด้วยตัวเองที่ศูนยเ์รียนรู้
การย้อมผ้าม่อฮ่อมป้าเหง่ียม  

  จากนัน้ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน (ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

16.00 น.  น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั โรงแรมน่านศรีปันนา *** หรือเทียบเท่า 
จากนัน้เดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย จุดชมวิวที่สวยงามของเมืองน่าน เป็นปชูนียสถานที่ส าคญัและเก่าแก่
อีกแห่งหนึ่งของจงัหวดัน่าน สนันิษฐานว่ามีอายรุุน่ราวคราวเดียวกับพระธาตแุช่แหง้ ตัง้อยู่บนดอยเขานอ้ยสงูจาก
ระดบัน า้ทะเลประมาณ 240 เมตร หนา้วดัมีทางขึน้เป็นบนัไดนาค 303 ขัน้ เม่ือขึน้ไปยืนบนยอดเขาจะมองเป็น
ทิวทศันข์องเมืองน่านไดอ้ย่างชดัเจน 

18.00 น.  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นเฮือนภูคา 
 อิสระเดินเล่นที่ กาดข่วงเมืองน่าน เลือกซือ้อาหารมากมาย ทัง้ 
อาหารพืน้เมือง ผกัผลไม ้ ของที่ระลึกที่ท  าใหน้ึกถึงเมืองน่าน ของ
แฮนดเ์มดต่างๆท่ีหาไดจ้ากที่นี่ในราคาย่อมเยา 

20.00 น.  กลบัเขา้สู่ที่พกั เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วันที่สามของการเดินทาง วัดภูมินทร ์– พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติจังหวัดน่าน – ปัว – บ่อเกลอื   (3) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  
  ออกเดินทางสู่ วัดภูมินทร ์วดัหนึ่งเดียวในไทยที่สรา้งเป็นทรงจตัรุมขุเป็นทัง้มหาเจดีย ์พระวิหาร และพระอโุบสถอยู่

ในที่เดียวกนั ชมความงามของ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง “กระซิบรัก” อนัลือชื่อ ถือเป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญา
ชัน้ยอดของศิลปินสกุลช่างน่าน 

  น าชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติจังหวัดน่าน (พิพิธภณัฑท์ี่มีผูเ้ขา้ชมมากที่สดุของภาคเหนือ  ชมตวัอาคาร
พิพิธภณัฑซ์ึ่งในอดีตเป็น “หอค า” หรือคุม้ของ เจา้สรุิยพงษ์ผริตเดชฯ เจา้ผูค้รองนครน่าน ทรงสรา้งเป็นที่ประทบัเม่ือ 
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พ.ศ. 2446 จึงมีอายคุรบ 100 ปีเต็ม ตัง้แต่ปี 2446 (เม่ือลา้นนารวมเป็นหนึ่งเดียวกบัสยามแลว้ อาคารนีเ้คยใชเ้ป็น
ศาลากลางจงัหวดัน่าน ตัง้แต่ พ.ศ.2475 จนถึง 2517 จงึจดัตัง้เป็นพิพิธภณัฑ)์ ชม “งาชา้งด า” ซึ่งเจา้ผูค้รองนครน่าน
ไดร้บัมาจากเชียงตงุ และกลายเป็นสญัลกัษณข์องจงัหวดัน่านมาตราบจนวนันี้ 

11.00 น.  เดินทางสู่ อ าเภอปัว (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 
12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ีฟารม์เห็ดบา้นหวัน า้ อรอ่ยกบัสารพดัเมนเูห็ด 

ปรุงดว้ยใจ ไม่ใส่ผงชูรส 
บ่าย เดินทางต่อไปยงั ล าดวนผ้าทอ เสน้ทางผา้ทอไทลือ้ จงัหวดัน่าน ผา้ลายน า้ไหล ตน้

ต ารบัดัง้เดิมอยู่ที่บา้นหนองบวั หมู่บา้นชาวไทลือ้เชือ้สายเมืองลา้ โดยเริ่มทอผา้มา
ไม่นอ้ยกว่า 150 ปี ปัจจุบนั ผา้ทอลายน า้ไหล ของบา้นหนองบวั 
ไม่ไดข้ายกนัเฉพาะในชุมชน แต่เป็นสินคา้ภูมิปัญญาที่ท  าขึน้มา
ขายเป็นของฝากของนกัท่องเที่ยวดว้ย 

จากนัน้ชม วัดภูเก็ต วดัแห่งนีเ้ป็นวัดท่ีมีวิวทิวทศันส์วย เนื่องจาก
ตัง้อยู่บนเนินเขาจึงเห็นวิวในมุมสงู เห็นวิวไดก้วา้ง ลานชมวิวของ
วดัจะเห็นทุ่งนา รา้นตบูนาไทลือ้ รา้นกาแฟชื่อดงัของอ าเภอปัว และ
ล าธารอยู่ดา้นล่าง  ส่วนดา้นหลงัเป็น อทุยานดอยภูคา ในตอนเชา้วดันีเ้ป็นจุดชมวิวพระอาทิตยขึ์น้ มีอโุบสถทรง
ลา้นนาประยกุต ์ จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพทุธเมตตา” ที่
ศกัด์ิสิทธ์ิ ผินพระพกัตรไ์ปทางทิศตะวนัออก สมัผัสความแปลกใหม่ของ ต้นไม้ที่มีอารมณขั์นอยู่คู่วัดปรางคแ์ห่ง

อ าเภอปัวมานานนับร้อยปี ดว้ยไมต้น้นีมี้ความแปลกพิสดาร เพียงแค่ลบูเบาๆ บริเวณล าตน้ ทัง้กิ่งกา้นใบของมนั
จะสั่นไหว คลา้ยบอกว่ามนัก าลงัรูสึ้กจั๊กจี๋ 

เดินทางสู่ COCOA VALLEY CAFÉ  จิบช็อกโกแลตอุน่ๆ พรอ้มชมวิวยอดดอยภูคา และชมกรรมวิธีในการผลิต
ช็อกโกแลต ทดลองท า CHOCOLATE BAR ในแบบของตัวเอง เพ่ือน ากลบัไปเป็นของฝาก  
 



 
 

5 
 

จากนัน้ออกเดินทางสู่เดินทางต่อไปยงั อ าเภอบ่อเกลอื (ระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) มีชื่อเสียงในดา้นการท าเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน บ่อเกลือนีมี้มาแต่โบราณและน าไปจ าหน่ายยังกรุง
สโุขทยั เชียงใหม่ เชียงตงุ หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั บ่อเกลือ วิวรีสอรท์ **** รีสอรท์เลก็ๆ ต้ังอยู่ในหุบเขาบรรยากาศส่วนตัวเงียบสงบ 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารปองซา ของโรงแรม ปองชาเป็น
ภาษาถิ่นแปลว่า ทานขา้ว สัมผสักบัทิวทศันอ์นังดงามของแม่น า้มาง นั่งชม
วิวที่ภูเขาแม่น า้ที่ระเบียงอนัแสนสบาย พรอ้มกบัลิม้รสชาติอาหารโดยฝีมือ
คณุทวน อปุระจกัษ์ ผูซ้ึ่งเกิดที่บ่อเกลือและเคยเป็นเชฟฝีมือเยี่ยมท างานที่
โรงแรมชื่อดงัหลายแห่งในกรุงเทพ แต่ก็ไดต้ดัสินใจหวนกลบัมาที่บา้นเกิด
และมาสรา้งบ่อเกลือวิว รีสอรท์ขึน้ ซึ่งบ่อเกลือวิวมีแปลงผกัส่วนตวั ที่ปลกู
ผกัปลอดสารพิษเพ่ือน ามาปรุงเป็นอาหารมากมาย 

 
วันที่ส่ีของการเดินทาง บ่อเกลือ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – โฮงเจ้าฟองค า – น่าน – กรุงเทพฯ  (4) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
09.30 น. น าท่าน ชมวิถีชีวิตของชาวบ่อเกลือ ชมบ่อเกลือสินเธาวเ์ก่าแก่ อายกุว่า 

100 ปี (การตม้เกลือจะเวน้ช่วงเขา้พรรษา) ผ่อนคลายไปกบัการท า สปา
เท้าแช่เกลือภูเขา ที่ร้านรฤกบ่อเกลือ พรอ้มจิบเครื่องดื่มอุ่นๆหลงัท า
สปา (บริการแช่และขดัเทา้โดยเกลือสินเธาวแ์ละสมนุไพร 45 นาที) 
จากนัน้เดินทางกลบัสู่ ตัวเมืองน่าน (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 

13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร GIN 
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สกัการะ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บา้นคู่เมืองของชาวน่าน 
สนันิษฐานว่ามีอายรุาว 600 ปีเป็นพระธาตปุระจ าปีเถาะ น าท่านไหว้
พระธาตุและถวายโคมหม่าเตา้เพ่ือเสริมสิริมงคลแห่งชีวิต 
เดินทางสู่ โฮงเจ้าฟองค า เป็นบา้นของเจา้ลา้นนาไทยฝ่ายเหนือ 
สรา้งขึน้มาเม่ือประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา บา้นพกันีเ้ป็นบา้นของเจา้
ศรีตมุมา หลานของเจา้มหาวงศ ์ซึ่งเป็นเจา้ผูค้รองนครน่าน องคท์ี่ 12 
ของราชวงศต์ิ๋นมหาวงศ ์และไดก้ลายเป็นมรดกตกทอดไปยงัลกูหลานเชือ้สายเจา้ผูค้รองนครน่านคือ เจา้ฟองค า  
นอกจากการชมความเก่าแก่ของโฮงที่ถกูอนรุกัษ์ไวอ้ย่างดีแลว้ ยงัเปิดโฮง
ส าหรบัเรียนรูเ้ร่ืองการทอผา้พืน้เมืองอีกดว้ย โดยจะมีการสอนการทอผา้ฝ้าย
ดว้ยวิธีพืน้บา้น เร่ิมตัง้แต่การปลกูฝา้ย การผลิตเสน้ดา้ยโดยภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น การยอ้มสีธรรมชาติ รวมทัง้การทอผา้ดว้ยวิธีพืน้บา้น 
จากนัน้แวะชิม ขนมหวานป้านิ่ม รา้นขนมหวานแสนอรอ่ยคู่เมืองน่าน และ
เลือกซือ้ของฝากพืน้เมืองก่อนกลบั 

19.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดว้ย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD 3559 

20.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

Happiness is here and now 
 

 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศ ในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
ค่าที่พกั 3 คืน ระดบั 3-4 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมเวิรค์ชอป ที่ระบุในรายการ 

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

Happy price 
(ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 

ขั้นต ่า 
จ านวน 8 ท่าน/1 รถตู้ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  16,500 บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ  2,500 บาท 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ทศันาจร สายการบินนกแอรแ์ละสายการบินไทยแอรเ์อเชีย  
    เสน้ทาง ดอนเมือง-แพร/่/น่าน-ดอนเมือง 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์
ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นีจ้ะ
รกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บั
การยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของ
กรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

บริษัท สุขนิยมทัวร ์จ ากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบั
การเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หากมี
เหตุจ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเข้า
ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 


