ทัวร์ น่าน 3 วัน 2 คืน (โปรแกรม B กึด๊ เติงน่ าน)
มื้ออาหาร
วันแรก

วันที่สอง

วันที่สาม

โปรแกรมทัวร์

B

- รับ : ขนส่งเวียงสา / ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน
อ.เมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรี พนั ต้น
- วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) - วัดภูมินทร์ - ซุม้ ลีลาวดี
- วัดพระธาตุชา้ งค้ าวรวิหาร – วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน
อ.บ่ อเกลือ - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรี พนั ต้น
- วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) - วัดภูมินทร์ - ซุม้ ลีลาวดี
- วัดพระธาตุชา้ งค้ าวรวิหาร – วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน
อ. สั นติสุข - ร้านกาแฟเดอะวิว @ กิ่วม่วง
อ.ท่าวังผา - วัดศรี มงคล (ก๋ ง)
อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
- ส่ง : ขนส่งเวียงสา / ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน

-

L

D

ที่พกั

โฮม
สเตย์

-

-

หมายเหตุ
1.

บริ การนาเที่ยว จ.น่าน โดยคนน่าน / พัก Home Stay ดูแลท่านแบบครอบครัว

2.

รับกรุ๊ ปส่ วนตัว ไม่จอยกับใคร จานวน 1-3 ท่าน / ท่านเดียวก็เที่ยวได้

3.

รวมน้ าดื่มท่านละ 1 ขวดทุกวัน

วันแรก อ.เมือง - วัดพระธาตุเขาน้ อย – วัดศรีพนั ต้ น - วัดมิง่ เมือง ( ศาลหลักเมืองน่ าน ) - วัดภูมินทร์ ซุ้มลีลาวดี วัดพระธาตุช้างคา้ วรวิหาร – วัดพระธาตุแช่ แห้ ง - ถนนคนเดินน่ าน ( เปิ ด ศ.-ส.-อา.)
รับท่าน : ขนส่งเวียงสา / ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน
นาท่านเดินทางสู่ อ.เมืองน่ าน เที่ยวชม ...
- วัดพระธาตุเขาน้ อย
วัดพระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่ บนยอดดอยเขาน้อย เป็ นปูชนี ยสถานที่ สาคัญและเก่าแก่อีกแห่ งหนึ่ งของจังหวัดน่ าน
สันนิ ษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บนดอยเขาน้อยสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ 240
เมตร หน้าวัดมีทางขึ้นเป็ นบันไดนาค 303 ขั้น เมื่อขึ้นไปยืนบนยอดเขาจะมองเป็ นทิวทัศน์ของเมืองน่านได้อย่าง

ชัดเจน

- วัดศรีพนั ต้น
วัดศรี พนั ต้น ชื่อวัดตรงกับนามผูส้ ร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรี ยกว่า วัดสลีพนั ต้น (คาว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์)
ซึ่งในอดีตมีตน้ โพธิ์ใหญ่อยู่ดา้ นทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบนั ถูกโค่นเพื่อตัดเป็ นถนนแล้ว ภายในวัดมีวิหาร
ที่ ส วยงาม ตั้ง เด่ น เป็ นสง่ ามี สี ท องระยิบ ระยับ เป็ นอี ก วัดหนึ่ ง ในจังหวัดน่ านที่ มี จิต รกรรมปู น ปั้ นที่ ส วยงาม
โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สี ทองเหลืองอร่ ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก ดู
อ่อนโยนมีชีวิตชีวา และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกาเนิ ด
เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็ นภาพ เขียนลายเส้นลงสี ธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิง่

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
- วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่ าน )
วัดมิ่งเมือง เป็ นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่ าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็ นวัดร้าง มีเสาหลัก

เมืองที่เป็ นท่อนซุ งขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้ นที่ผนังด้าน
นอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็ นฝี มื อตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก
ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝี มือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบนั และในบริ เวณวัด
ยังเป็ นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่ งอยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสู งประมาณ 3 เมตร
ฐานประดับ ด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิ ดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็ นรู ปพรหมพักตร์ มี ชื่อ เมตตา กรุ ณา มุทิตา
อุเบกขา

- วัดภูมินทร์
วัดภูมินทร์ เดิมชื่อว่าวัด “พรหมมินทร์” สร้างใน พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผูค้ รองนครน่าน
มีความโดดเด่ นกว่าวัดอื่นๆ ตรงที่เป็ นวัดทรงจตุรมุขที่เป็ นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดียป์ ระธานใน
อาคารเดียวกัน ซึ่งกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเป็ นพระอุโบสถทรงจตุรมุขแห่งแรกในประเทศไทย อีกจุดหนึ่งที่น่า
ใจและควรชี้ชวนกันไปชมคือ จิตรกรรมฝาผนังหรื อ “ฮูบแต้ม” มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ เช่น ภาพของ “ปู่
ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็ นคาเรี ยกผูช้ ายผูห้ ญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน

- ซุ้มลีลาวดี

หนึ่งในไฮไลท์ของจังหวัดน่านยังมีอุโมงค์ลีลาวดี หรื อ จาปาลาว ที่ถนนผากองตรงข้ามกับวัดพระธาตุชา้ งค้ า ใกล้
กับวัดภูมินทร์ อุโมงค์ตน้ ไม้ที่กลายเป็ นจุดถ่ายรู ปสุ ดโรแมนติกและได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
เมืองน่ าน โค้งต้อนรับเป็ นซุ้มหน้าอยู่พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ ขึ้นปกคลุมทางเดินสองข้างทาง ทาให้บรรยากาศ
สงบร่ มเย็น

- วัดพระธาตุช้างคา้ วรวิหาร
วัดพระธาตุชา้ งค้ าวรวิหาร เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุไว้ภายใน นับเป็ น ปูชนี ยสถานสาคัญ เป็ นเจดียท์ ี่
ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุ โขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดียช์ า้ งค้ า ซึ่ งเป็ นศิลปสมัยสุ โขทัย อายุประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 20 รอบเจดียม์ ีรูปปั้ นช้างปูนปั้ นเพียงครึ่ งตัว ประดับอยูโ่ ดยรอบ ลักษณะภายในโอ่โถง ด้านหน้ามีสิงห์
คู่ ยืน ตรงเชิ ง บัน ใดด้านละตัว มี ท างเข้า 3 ทาง ประตูก ลาง ท าเป็ นประตูใหญ่ และประตูเล็ก อยู่ด้านซ้าย และ
ด้านขวามีทาง ขึ้นเป็ นประตูเล็ก ๆ ตรงข้ามพระประธาน ด้าน ทิศตะวันออกและตะวันตกอีก 2 ข้าง ทาหลังคาซ้อน
กัน 2 ชั้น มุขลดด้านหน้าและด้านหลัง หน้าบัน ตีดว้ ยแผ่นกระดานเรี ยงต่อกัน แล้วประดับที่ขอบเสาด้านหน้าทุก
ต้นตามลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนาไทย

- วัดพระธาตุแช่ แห้ ง

พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจาปี เกิดปี เถาะ) พระธาตุคู่บา้ นคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี
พญาการเมื องโปรดให้ ส ร้ างขึ้ น เมื่ อปี พ.ศ. 1891 เพื่ อ บรรจุพ ระบรมสารี ริก ธาตุ ที่ ไ ด้ม าจากกรุ งสุ โขทัย เป็ น
โบราณสถาน ที่ งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของล้านนา องค์พระธาตุมีีความสู ง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุดว้ ยทองเหลืองอร่ าม

ค่า

- ถนนคนเดินน่ าน ( เปิ ด ศ.-ส.-อา.)
 รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั : พัก โฮม สเตย์

วันที่สอง อ.บ่ อเกลือ - ถนนลอยฟ้า 1256 - จุดชมวิว 1715 -บ่ อเกลือสิ นเธาว์ภูเขา - จุดชมวิวบ้ านสะปัน น้าตกสะปัน วัดพระเจ้ าทันใจ อ. สั นติสุข - ร้ านกาแฟเดอะวิว @ กิว่ ม่ วง
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า
นาท่านเดินทางสู่ อ.บ่ อเกลือ
- ถนนลอยฟ้า 1256 - จุดชมวิว 1715
จุดชมวิว 1715 / 1715 คือระดับความสู งจากน้ าทะเล ณ จุดชมพระอาทิตย์ข้ นึ และพระอาทิตย์ตก สามารถชมทะเล
หมอก ดูนกได้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
-บ่ อเกลือสิ นเธาว์ ภูเขา
บ่อเกลือ มีชื่อเสี ยงในด้านการทาเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสิ นเธาว์เพื่อบริ โภคและจาหน่ายเป็ นรายได้
อีกทางหนึ่ ง บ่อเกลือนี้ มีมาแต่โบราณ ซึ่งมีบ่อเกลือสาธารณะอยู่ 2 บ่อ ชาวบ้านจะเรี ยกว่า บ่อเหนือ และบ่อใต้ บ่อ
เหนื ออยู่ริมแม่น้ าบางส่ วนบ่อใต้ห่างออก ไปราว 500 เมตรติดเชิงเขาท้ายหมู่บา้ น และด้วยอาเภอบ่อเกลือ มีภูมิ
ทัศน์ที่ สวยงาม โอบล้อมด้วย ขุนเขาเขียวขจี บ่อเกลือจึงเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวของจังหวัดน่ าน ที่ รอคอยนักเดิ น
ทางเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาตและตานานการทาเกลือบนที่สูง

- จุดชมวิวบ้ านสะปัน
- น้าตกสะปัน
น้ าตกสะปั น ตัวน้ าตกสะปั นเป็ นน้ าตกขนาดกลางที่มีน้ าไหลตกตลอดทั้งปี มีอยู่ดว้ ยกัน 3 ชั้นใหญ่ๆ แต่ละชั้นมี
ความสู งไม่มาก ประมาณ 3-6 เมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของจังหวัดน่าน สภาพป่ าไม้บริ เวณน้ าตก มีความร่ ม
รื่ นร่ มเย็น สมบูรณ์สวยงาม

- วัดพระเจ้ าทันใจ

- ร้ านกาแฟเดอะวิว @ กิว่ ม่วง

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางกลับสู่ที่พกั : พัก โฮม สเตย์

วันที่สาม อ.ท่ าวังผา - วัดศรีมงคล (ก๋ง) - อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้ านกาแฟบ้ านไทลื้อ
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า
นาท่านเดินทางสู่ อ.ท่าวังผา
- วัดศรีมงคล (ก๋ง)
วัดศรี มงคล (ก๋ ง) เป็ นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้
คือ หลวงปู่ ก๋ ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทศั นียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรี ยง
รายสลับซับซ้อน โดยบริ เวณลานชมวิว ทางวัดได้จดั ทาเป็ นซุม้ และจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟ
บรรยากาศไทยๆ ให้พกั ผ่อนหย่อนใจ บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่
ในอดีต ด้านหน้ายังเป็ นที่ต้ งั ของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีขา้ วของเครื่ องใช้โบราณ สามารถ
เข้าไปชมและถ่ายภาพได้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ อ.ปัว
- วัดภูเก็ต
วัดภูเก็ต ที่มาของชื่ อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนิ นเขา ซึ่ งทางภาคเหนื อ เรี ยกว่า “ภู” ส่ วนคาว่า “เก็ต” มาจากวัด
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่บา้ นเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” ตามลักษณะที่ต้ งั เป็ นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวย เนื่ องจากตั้งอยูบ่ น
เนิ นเขาจึ งเห็ นวิวในมุ มสู ง เห็ นวิวได้กว้าง ลานชมวิวของวัดจะเห็ นทุ่ งนา ร้ านตูบ นาไทลื้ อ ส่ วนด้านหลังเป็ น
อุทยานดอยภูคา มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็ นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปั ว
หรื อ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก

- ร้ านกาแฟบ้ านไทลื้อ
ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็ นร้านกาแฟของร้านลาดวนผ้าทอ ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ าไหล ลาย
โบราณ ชื่อดังแห่ งปั ว มีมุมนัง่ ดื่มกาแฟเป็ นกระท่อมมุงด้วยหลังคาจาก ตั้งอยู่ริมนาข้าวเห็นวิวภูเขา สามารถเลือก
นัง่ พักผ่อนตามใจชอบ มีทางเดินไม้ทอดยาวเชื่อมถึงกันหมดทุกหลัง ระหว่างทางเดินก็จะได้เห็นผ้าทอไทลื้อหลาก
สี สันที่ประดับไว้

ส่ งท่าน : ขนส่ งเวียงสา / ขนส่ งน่ าน / สนามบินน่ าน...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็ น
สาคัญ

สิ่ งที่ควรนาติดตัวไปด้ วย - กล้องถ่ายรู ป, เสื้ อกันหนาว, อุปกรณ์กนั แดด หมวก แว่นตา, รองเท้าสวม
ใส่ สบาย, ยาประจาตัว, ไฟฉาย
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่ วงภาวะโควิด 19
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริ ษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว ทัวร์ น่าน 3 วัน 2 คืน โปรแกรม B กึด๊ เติงน่ าน
เดินทางได้ทกุ วัน เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2564
ราคาสาหรับ ลูกค้า 1 ท่าน ท่ าน ราคาสาหรับ ลูกค้า 2 ท่าน ท่ านละ ราคาสาหรับ ลูกค้า 3 ท่าน ท่ าน
ละ (บาท)
(บาท)
ละ (บาท)

4,990.-

3,590.-

2,990.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ราคานี้ รวมทิปไกค์และคนขับรถ
2. รวมค่าเข้าชมสถานที่และอาหารตามระบุในรายการ
3. ที่พกั แบบ โฮม สเตย์ จานวน 2 คืน
4. ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุตา่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ มุ ครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทา
ร้ าย)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าเดินทาง (ตัว๋ เครื่ องบิน, รถไฟ, รถบัส) จาก.......ถึงน่าน
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว) หรื อเช่าจักรยานยนต์ เป็ นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้า
ก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการชาระเงิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
วิธีการจอง
1. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผูจ้ อง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล์) ส่ งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรื อ ไลน์
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
3. ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั่ เสร็ จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชาระตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่
ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไข
การยกเลิก

การยกเลิกการเดินทาง
1. ขอสงวนสิ ทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็ นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทางผูจ้ ดั จะไม่มีการคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 1-3 ท่านขึ้นไป
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึ่ง
บริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
3. ขอสงวนสิ ทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
สูญหายในทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
4. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับ
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริ ษทั ขนส่ง ผูเ้ ดินทางไม่
สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั
จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
6. ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้แจงของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนินต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ

