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เสนห่ห์า.....เมอืงนา่น 

ก าหนดการเดนิทาง ： มกราคม – มนีาคม 65 

                            เร ิม่ตน้      9,900.- 
เสน้ทางการเดินทาง เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ี 1 สนามบินดอนเมือง-พระธาตแุช่แหง้-วดัศรีมงคล-วดัภเูก็ต-กาแฟ
บา้นไทลือ้-ถนนคนเดินปัว   

 

- 
  

วนัท่ี 2 
 

อทุยานแห่งชาติดอยภคูา-ถนนลอยฟ้า-ชมวิวจดุชมวิวดอยภคูา 
1715-หมู่บา้นสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว-์โคง้หมายเลข3-สดุกองดีคา
เฟ่-ถนนคนเดินน่าน 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

วนัท่ี 3 ดอยเสมอดาว-ผาหวัสิงห-์เสาดินนานอ้ย-อโุมงคลี์ลาวดี – วดั
ภมูินทร-์วดัพระธาตเุขานอ้ย-ศาลหลกัเมือง-วดัศรีพนัตน้–สนามบิน
ดอนเมือง 
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Day 
1 
 

 

กรุงเทพฯ 
- 

น่าน 
 

วันที่ 1 
สนามบินดอนเมือง-พระธาตุแช่แหง้-วัดศรีมงคล-วัดภูเก็ต-กาแฟบ้านไทลือ้-วัดปรางค-์
ถนนคนเดินปัว 

06.30น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3  ประต ู 6 
สายการบินนกแอร ์

08.35 น. เดินทางสู่ จงัหวดัน่าน โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD170 
(ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง และไม่รวมอาหารร้อนบนเคร่ือง)  

09.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่าน  
จากนัน้น าท่านขึน้เดินทางท่องเท่ียวโดยรถตูป้รบัอากาศ 

 น าท่านเขา้สักการะ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักด์ิสิทธิ์ คู่บา้นคู่เมืองน่านมาชา้นาน เป็น
พระธาตปุระจ าปีเถาะ ตามปีนกัษัตรของชาวลา้นนา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่1) 
บ่าย น าท่านเขา้ชม วัดศรีมงคล วดัไทยลา้นนา โดยมีพระครูมงคลรงัสี หรือหลวงปู่ ครูบาก๋ง ท่ีเคารพ

ของชาวน่าน เคยไดร้บันิมนตม์าจ าวัดแห่งนีจ้นมรณภาพ รอบบริเวณวัดมีการตกแต่งโคมไฟ
กระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง ซึ่งล้วนเป็นข้าวของเครื่องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ท่านเข้า
สกัการะพระประธานในวิหารหลวง และน าชมจิตรกรรมฝาผนงัซึ่งส่วนหน่ึงเป็นรูปมหาอุทกภัย
ท่ีเมืองยม พ.ศ. 2424 และท่ีโด่ดเด่นคือทัศนียภาพหนา้วดัซึ่งเป็นทุ่งนาอนักวา้งขวางมีพืน้หลงั
เป็นดอยภคูา 

 น าท่านเขา้ชม วัดภูเก็ต โดยวัดตัง้ชื่อตามหมู่บา้นชื่อว่า หมูบา้นเก็ต แต่ดว้ยวัดตัง้อยู่บนเนิน
เขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภ"ู จึงตัง้ชื่อว่า "วดัภเูก็ต" หมายถึง วดับา้นเก็ต วดัท่ีมีภูมิ
ทัศนแ์ละวิวท่ีสวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวดา้นหลังวัด ติด กับทุ่งนาท่ีกวา้ง 
เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา มีอุโบสถทรงลา้นนาประยุกต ์จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นท่ี
ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ท่ีศักด์ิสิทธิ์ หันพระพักตรไ์ปทางทิศ
ตะวนัออก 
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  น าท่านเขา้ชิม กาแฟบ้านไทลื้อ อิสระชิมกาแฟ ณ รา้นกาแฟตัง้ท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา 
ลักษณะบา้นแบบไทลือ้ มีมุมใหท่้านไดจ้ิบเครื่องด่ืม และถ่ายรูป นอกจากนั้นท่านยังสามารถ
เลือกซือ้ของท่ีระลึก ผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน า้ไหลลายโบราณซือ้เป็นผลิตภณัฑช์มุชน 

 จากนั้นน าท่านชม Unseen in Thailand ชมตน้ดิกเดียม ท่ีวัดปรางค ์ตน้ไมท่ี้ลูบเบาๆท่ีล าตน้ 
กิ่งและใบจะสั่นไหวเหมือนจั๊กจี ้นั่นเอง นอกจากนัน้ยงัมีพระธาตบุุญนาค สนันิษฐานว่าภายใน
บรรจพุระธาตอุยู่ใหท่้านไดส้กัการะเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 น าท่านชม ถนนคนเดินปัว  ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของท่ีระลึก อาหารและสินค้าของ
ชาวเมืองน่าน ถนนคนเดินปัวจะเปิดทกุวันศกุรแ์ละวันเสาร ์  ภายในถนนนคนเดินมีลานขันโตก
ส าหรบัไวร้บัประทานอาหาร ท่ีเป็นเอกลักษณข์องถนนคนเดินปัว พรอ้มมีโชวจ์ากชาวบา้นท่ี
สลับหมุนเวียนตลอดทัง้คืน ส่วนสิงท่ีมาถนนคนเดินนี ้ท่ีตอ้งหา้มพลาด คือ ซุม้ร  าวงยอ้นยุค ท่ี
ช่วยสรา้งบรรยากาศใหถ้นนคนเดินแห่งนีใ้หคึ้กครืน้และประทบัใจ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที่2) 
ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอูปแก้ว รีสอรท์ หรือเทียบเท่า 

 

Day 
2 

 

 
น่าน 

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาตดิอยภูคา-ถนนลอยฟ้า 1256-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-หมู่บ้านสะปัน-บ่อ
เกลือสินเธาว-์โค้งหมายเลข3-สุดกองคาเฟ่-ถนนคนเดินน่าน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที่3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มียอด

เขาภคูาเป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดใน จงัหวดัน่าน โดยมีความ
สูง 1,980 เมตรจากระดับน า้ทะเลปานกลาง พืน้ท่ีส่วน
ใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนเป็นภูเขาหินปน
ทราย ตน้ก าเนิดของแม่น า้น่านและล าธารอีกหลายสายท่ี
หล่อเลีย้งชีวิตของชาวจังหวัดน่าน จุดเด่นที่น่าสนใจคือ 
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ดอกชมพูภูคา ซึ่งเป็นพนัธ์ไมห้ายากและมีที่อุทยานแห่งนีที้่เดียวในประเทศซึ่งจะบานเพียงปีละครัง้ช่วง  
กุมภาพนัธ์-มีนาคม แลว้ก็จะโรยไป (การชมดอกชมพูภูคาบานขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเท่านัน้) และน าท่าน
แวะถ่ายรูปและเช็คอินท่ี ถนนลอยฟ้า 1256 สัมผัสธรรมชาติข้างทางเต็มไปด้วย ต้นไม้สีเขียว วิวท่ี
มองเห็นภูเขาสลับซับซอ้นยาวสุดลูกหูลูกตา ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดพักชมวิวท่ีสวยงาม สูง
จากระดบัน า้ทะเล 1715 เมตร มองเห็นภเูขาสลบัซบัซอ้น อยู่ถนนเสน้ทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ 

 น าท่านเขา้ชม หมู่บ้านสะปัน ชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขนุเขา มีล าธารไหลผ่าน และ
ในช่วงหนา้ฝนฤดูท านา ยังสามารถชมวิวทิวทัศนข์องนาขา้ว
เขียวขจี จากนั้นน าท่านเข้าชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่ง
เกลือท่ีมีความส าคญัมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือ
ขนาดใหญ่ ส่งเป็นสินคา้ออกในภาคเหนือ และแลกเปล่ียน
กับสินคา้ท่ีชุมชนผลิตไม่ได ้จากกองคาราวานจีนฮ่อจากยนู
นาน กวางสี และมณฑลอื่น ๆ ในจีน โดยใชเ้สน้ทาง สิบสอง

ปันนา กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม โค้งหมายเลข 3  เป็นการสรา้งถนนท่ีลัดลาะตามแนวธรรมชาติของเสน้ทางนี ้หน่ึงเสน้ทางท่ี
สวยงาม และเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวในการแวะถ่ายรูป จากนั้นแวะ
รา้นคาเฟ่ประจ าเมืองน่าน ร้านสุดกองดีรา้นท่ีเปิดมานานกว่า 10 ปี 
หากมาน่านแล้วไม่ได้เช็คอินถือว่ามาไม่ถึง ให้ท่านได้จิบกาแฟชมวิว
ริมน า้น่านแบบ Slow Life ตามอธัยาศยั ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม น ้าทอง น่าน หรือเทียบเท่า 

เย็น อิสระอาหารเย็น  
 น าท่านเขา้ชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกชม ของท่ีระลึก 

อาหารและสินคา้ของชาวเมืองน่าน ถนนคนเดินน่านจะเปิดทกุวนัศกุร-์วนัอาทิตย ์

Day 
3 

 
 

 

น่าน 
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วันที่ 3 ดอยเสมอดาว-ผาหัวสิงห์-เสาดินนาน้อย-อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุเขาน้อย-
ศาลหลักเมือง-วัดศรีพันต้น-พระธาตุแช่แห้ง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที่5) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน น าท่านชมวิวธรรมชาติ ณ ดอยเสมอดาว และชมความงาม 

ผาหัวสิงห ์เป็นจุดชมทิวทัศนบ์นยอดหนา้ผาสูงท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของประเทศไทย สามารถมองเห็น
ทิวทศันไ์ด ้360 องศา 

 น าท่านชมเสาดินนาน้อย และคอกเสือ  เป็น
ปรากฎการณธ์รรมชาติท่ีสวยงามท่ีเกิดจากการทับถม
ของดินและเกิดน า้กัดเซาะจนกลายเป็นริว้รายท่ีแปลก
ตา มีลกัษณะเป็นหบุผาและแท่งดินผสมหินลกูรงัสีแดง
ปนสม้ รูปทรงต่าง ๆ กนัไป บา้งเป็นแท่งแหลม บา้งเป็น
แท่งมนกลม  คล้ายกับแพะเมืองผี  ให้ท่านได้อิสระ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู่ อุโมงคล์ีลาวดี เป็นซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้
ลั่นทมอยู่บริเวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่าน 
ท่ีขึน้เป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบั
อโุมงคต์น้ไมท่ี้ยิ่งใหญ่อลงัการ ถือเป็นแลนดม์ารก์ท่ีส าคญัอีก
ท่ีนึง ใหท่้านไดเ้ก็บภาพ เช็คอิน ชมวิวทิวทศันต์ลอดสองฝ่ังขา้ง
ทาง  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่วัดภูมินทร ์ใหท่้านชม ภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัวดัท่ีสรา้งทรงจตรุมขุหน่ึงเดียวในประเทศไทยท่ีดูคลา้ยตัง้อยู่บนหลงัพญานาค 2 ตวั 
โบสถแ์ละวิหาร สรา้งเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ประตไูมท้ัง้ 4 ทิศ แกะสลกัลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมอืง
น่าน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่6) 
บ่าย น าท่านขึน้ชมวิวเมืองน่านท่ี วัดพระธาตุเขาน้อย วัดท่ีตัง้อยู่บนดอยเขานอ้ย สันนิษฐานว่ามีอายรุุ่นราว

คราวเดียวกบัพระธาตุแช่แหง้ เป็นปูชนียสถานท่ีส าคัญและเก่าแก่แห่งหน่ึงของจงัหวดัน่าน ดา้นบนมีองค์
พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้อยู่ ให้ท่านนมัสการพระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน อยู่เป็น
พระพทุธรูปปางลีลาองคใ์หญ่ 

 จากนั้นน าท่านสักการะ ศาลหลักเมือง อยู่ในศาลาจตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถ ฐานประดับดว้ยไมแ้กะ
ลวดลายลงรกัปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตรม์ีชื่อ เมตตา กรุณา มทิุตา และอเุบกขา 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น เป็นวัดท่ีมีความงดงามเป็นเอกลักษณ ์ดว้ยสีทองอรา่มเรืองรองของวิหาร 
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยันามว่าพระพุทธสลี และมีจิตรกรรมฝาผนังอนังดงามบอกเล่า
เรื่องราวประวัติศาสตรเ์มืองน่าน ดา้นหนา้วิหารยังมีจิตรกรรมปูนป้ันแกะสลักอย่างประณีต โดยเฉพาะ
พญานาคเจ็ดเศียร เมื่อวิหารตอ้งแสงแดดก็มีความระยิบระยบัสวยงาม 
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************************************************************* 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ / เด็ก  

ราคาท่านละ 
 

จอยทวัร ์
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

) 4-6 ,11-13 ,18-20 มี.ค. 65 9,900.- - 

28-30 ม.ค. 65 / 11-13 ,18-20 ,25-27 ก.พ. 65 10,900.- - 

พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท / ท่าน 
 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
    1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
    2. กรุณาปฏิบตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น   
        สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
  3.  กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วนั 
  4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรอืยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้
       รว่มคณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
      -   เดินทางโดยรถตู ้มีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน  
      -   เดินทางโดยรถบสั มีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามไดจ้ากผูร้บัจองทวัร ์
  5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน   
      ขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

  

 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน 
17.40 น.  น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD177 

(ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง และไม่รวมอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
 
 
คณะเดินทาง เดือน เม.ย. – พ.ค. 64 ไฟทเ์ดินทางตามรายละเอียดด้านล่าง 
DD172 DMK-NNT  08.15-09.30 
DD179 NNT-DMK  19.10-20.25 
 
 

18.50 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
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  6. หากท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึงในรายการ หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ  
      เรียกรอ้ค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
  7. มคัคเุทศกพ์นกังานและตวัแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯก ากบัเท่านัน้ 
 
การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
  1. กรุณาแจง้ชื่อ-นามสกุล, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของท่าน 
  2. ช าระค่าทวัรท์ัง้หมด เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ ์โดยการโอนเงิน 
     เขา้ทางธนาคารของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด 
  3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อ 
      ใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทาง 
     
การยกเลิกการเดินทาง 
***เงื่อนไขการยกเลิกทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญัติธุรกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก*์** 
1.แจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
2.แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หกั    ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้
จริง (ถา้มี) 
3.แจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนัของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทัง้หมด 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง(ถา้มี)
อาทิเช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้จริง(ถา้มี) 
อาทิเช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบิน โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
***โปรแกรมทวัร์อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์ินเปลีย่นแปลง โดยมิได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพือ่ใหท่้านไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และค านงึถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลกั*** 
 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ    
    ตลอดการเดินทาง 
3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. ทางบริษัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ 
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อัตราบริการนีร้วม 
    1.ค่าบตัรโดยสารเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการทวัรข์า้งตน้ ท่ีนั่งบน   
       เครื่องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบนิ ไม่รวมน า้หนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
    2. ค่าท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  จ านวนคืนตามในรายการทวัรห์รือแพคเกจ 
       ขา้งตน้พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
     หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกั 2 ท่านแบบเตียงคู่เต็ม หรือไม่ม ีทางบริษัทขอปรบัพกัแบบเตียงเดีย่ว DOUBLE  BED แทน 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ กรณีระบุพกัหอ้ง DOUBLE BED มาแลว้หอ้งเต็มหรือไม่มี ขอปรบัพกั TWIN แทน 
กรณีหอ้งพกั 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟกูทีน่อนเสริม ขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของ โรงแรมนัน้ๆ 
   3.ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
   4.น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด 
   5.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรบันกัท่องเท่ียวไทย 
   6.เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
   7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลต่ออบุติัเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
   8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
    1.ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
    2.ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสขุภาพ 
    4.ค่าอาหารส าหรบัท่านท่ีทานเจ มงัสวิรติั และหรืออาหารส าหรบัมสุลิม 
    5.ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  
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