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เดนิทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2564 

 
           เร่ิมต้นเพยีง 8,900. 

กระซิบรักวยัเก๋า 3 วนั 2 คืน 
โดยสายการบินนกแอร์ (DD) 
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เส้นทางการเดินทาง เชา้ กลางวนั เยน็ 
วนัท่ี 1 สนามบินดอนเมือง-วดัศรีมงคล-วดัภูเก็ต-กาแฟบา้นไทล้ือ-ถนนคน

เดินปัว   

 

- 
 

 
 

วนัท่ี 2 
 

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ถนนลอยฟ้า-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-
หมู่บา้นสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว-์โคง้หมายเลข3-สุดกองคาเฟ่-ถนน
คนเดินน่าน 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
วนัท่ี 3 ดอยเสมอดาว-ผาหัวสิงห์-เสาดินนานอ้ย-อุโมงคลี์ลาวดี – วดั

ภูมินทร์-วดัพระธาตุเขานอ้ย-ศาลหลกัเมือง-วดัศรีพนัตน้-พระธาตุแช่
แหง้ –สนามบินดอนเมือง 
 

   

 

Day 
1 
 

 

กรุงเทพฯ 
- 

น่าน 
 

วันท่ี 1 สนามบินดอนเมือง-วัดศรีมงคล-วัดภูเกต็-กาแฟบ้านไทล้ือ-วัดปรางค์-ถนนคนเดินปัว 

06.45น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 3  ประตู  6 สาย
การบินนกแอร์ 

08.45 น. เดินทางสู่ จงัหวดัน่าน โดยเคร่ืองบิน สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8818 

(ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง และไม่รวมอาหารร้อนบนเคร่ือง)  
คณะเดินทาง เดือน เม.ย. – พ.ค. 64 ไฟท์เดินทางตามรายละเอยีดด้านล่าง 
DD172 DMK-NNT  08.15-09.30 
DD179 NNT-DMK  19.10-20.25 
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10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่าน  
จากนั้นน าท่านขึ้นเดินทางท่องเท่ียวโดยรถตูป้รับอากาศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที่1) 
บ่าย น าท่านเขา้ชม วัดศรีมงคล วดัไทยลา้นนา โดยมีพระครูมงคลรังสี หรือหลวงปู่ ครูบาก๋ง ท่ีเคารพ

ของชาวน่าน เคยไดรั้บนิมนต์มาจ าวดัแห่งน้ีจนมรณภาพ รอบบริเวณวดัมีการตกแต่งโคมไฟ
กระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง ซ่ึงลว้นเป็นขา้วของเคร่ืองใชภู้มิปัญญาชาวบา้น ท่านเขา้สักการะ
พระประธานในวิหารหลวง และน าชมจิตรกรรมฝาผนงัซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นรูปมหาอุทกภยัท่ีเมือง
ยม พ.ศ. 2424 และท่ีโด่ดเด่นคือทศันียภาพหนา้วดัซ่ึงเป็นทุ่งนาอนักวา้งขวางมีพื้นหลงัเป็นดอย
ภูคา 

 น าท่านเขา้ชม วัดภูเก็ต โดยวดัตั้งช่ือตามหมู่บา้นช่ือว่า หมูบา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัตั้งอยู่บนเนินเขา 
ซ่ึงทางเหนือ เรียกวา่ "ดอย" หรือ "ภู" จึงตั้งช่ือวา่ "วดัภูเก็ต" หมายถึง วดับา้นเก็ต วดัท่ีมีภูมิทศัน์
และวิวท่ีสวยงาม โดยจุดเด่นของวดั คือ มีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวดั ติด กบัทุ่งนาท่ีกวา้ง เป็น
ภูเขาวนอุทยานดอยภูคา มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นท่ี
ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  หันพระพกัตร์ไปทางทิศ
ตะวนัออก 

 น าท่านเข้าชิม กาแฟบ้านไทลื้อ อิสระชิมกาแฟ ณ ร้านกาแฟตั้งท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา 
ลกัษณะบา้นแบบไทล้ือ มีมุมให้ท่านไดจิ้บเคร่ืองด่ืม และถ่ายรูป นอกจากนั้นท่านยงัสามารถ
เลือกซ้ือของท่ีระลึก ผา้ทอไทล้ือ ผา้ทอน ้าไหลลายโบราณซ้ือเป็นผลิตภณัฑชุ์มชน 

 จากนั้นน าท่านชม Unseen in Thailand ชมตน้ดิกเดียม ท่ีวัดปรางค์ ตน้ไมท่ี้ลูบเบาๆท่ีล าตน้ ก่ิง
และใบจะสั่นไหวเหมือนจัก๊จ้ี นั่นเอง นอกจากนั้นยงัมีพระธาตุบุญนาค สันนิษฐานว่าภายใน
บรรจุพระธาตุอยูใ่หท้่านไดส้ักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 น าท่านชม ถนนคนเดินปัว  ใหท้่านไดอิ้สระเลือกชม ของท่ีระลึก อาหารและสินคา้ของชาวเมือง
น่าน ถนนคนเดินปัวจะเปิดทุกวนัศุกร์และวนัเสาร์ ภายในถนนนคนเดินมีลานขนัโตกส าหรับไว้
รับประทานอาหาร ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของถนนคนเดินปัว พร้อมมีโชว์จากชาวบ้านท่ีสลับ
หมุนเวียนตลอดทั้งคืน ส่วนสิงท่ีมาถนนคนเดินน้ี ท่ีตอ้งห้ามพลาด คือ ซุ้มร าวงยอ้นยุค ท่ีช่วย
สร้างบรรยากาศใหถ้นนคนเดินแห่งน้ีใหค้ึกคร้ืนและประทบัใจ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่2) 
ท่ีพกั น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 
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Day 
2 

 

 
น่าน 

วันท่ี 2 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ถนนลอยฟ้า 1256-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-หมู่บ้านสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว์-โค้ง
หมายเลข3-สุดกองคาเฟ่-ถนนคนเดินน่าน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ (ม้ือที3่) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มียอดเขาภูคาเป็น

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน จังหวดัน่าน โดยมีความสูง 1,980 เมตรจาก
ระดับน ้ าทะเลปานกลาง พื้ น ท่ี ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน
สลบัซับซ้อนเป็นภูเขาหินปนทราย ตน้ก าเนิดของแม่น ้ าน่านและล า
ธารอีกหลายสายท่ีหล่อเล้ียงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน จุดเด่นท่ี
น่าสนใจคือ ดอกชมพูภูคา ซ่ึงเป็นพนัธ์ไมห้ายากและมีท่ีอุทยานแห่ง
น้ีท่ีเดียวในประเทศซ่ึงจะบานเพียงปีละคร้ังช่วง กุมภาพนัธ์-มีนาคม แลว้ก็จะโรยไป (การชมดอกชมพูภูคาบาน
ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศเท่านั้น) และน าท่านแวะถ่ายรูปและเช็คอินท่ี ถนนลอยฟ้า 1256 สัมผสัธรรมชาติขา้งทางเต็ม
ไปดว้ย ตน้ไมสี้เขียว วิวท่ีมองเห็นภูเขาสลบัซบัซอ้นยาวสุดลูกหูลูกตา ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดพกัชมวิวท่ี
สวยงาม สูงจากระดบัน ้าทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลบัซบัซอ้น อยูถ่นนเส้นทางระหวา่งปัว-บ่อเกลือ 

 น าท่านเขา้ชม หมู่บ้านสะปัน ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีล าธารไหลผ่าน และในช่วง
หนา้ฝนฤดูท านา ยงัสามารถชมวิวทิวทศัน์ของนาขา้วเขียวขจี จากนั้น
น าท่านเข้าชม บ่อเกลือสินเธาว์  แหล่งเกลือท่ีมีความส าคัญมาแต่
โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ส่งเป็นสินค้าออกใน
ภาคเหนือ และแลกเปล่ียนกับสินค้าท่ีชุมชนผลิตไม่ได้ จากกอง
คาราวานจีนฮ่อจากยูนนาน กวางสี และมณฑลอ่ืน ๆ ในจีน โดยใช้
เส้นทาง สิบสองปันนา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที4่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม โค้งหมายเลข 3  เป็นการสร้างถนนท่ีลดัลาะตามแนวธรรมชาติของ
เส้นทางน้ี หน่ึงเส้นทางท่ีสวยงาม และเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในการแวะ
ถ่ายรูป จากนั้นแวะร้านคาเฟ่ประจ าเมืองน่าน ร้านสุดกองดีร้านท่ีเปิดมานาน
กว่า 10 ปี หากมาน่านแลว้ไม่ไดเ้ช็คอินถือว่ามาไม่ถึง ให้ท่านไดจิ้บกาแฟชม
วิวริมน ้าน่านแบบ Slow Life ตามอธัยาศยั ท่ีพกั น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม น ้าทอง น่าน หรือเทียบเท่า 

เย็น อสิระอาหารเย็น  
 น าท่านเขา้ชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ใหท้่านไดอิ้สระเลือกชม ของท่ีระลึก อาหารและสินคา้

ของชาวเมืองน่าน 
 
 
 Day 

3 

 

 
น่าน 

วันท่ี 3 ดอยเสมอดาว-ผาหัวสิงห์-เสาดินนาน้อย-อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุเขาน้อย-ศาลหลักเมือง-วัดศรีพัน
ต้น-พระธาตุแช่แห้ง 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ (ม้ือที5่) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน น าท่านชมวิวธรรมชาติ ณ ดอยเสมอดาว และชมความงาม ผาหัวสิงห์ เป็น

จุดชมทิวทศัน์บนยอดหนา้ผาสูงท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงของประเทศไทย สามารถมองเห็นทิวทศัน์ได ้360 องศา 
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 น าท่านชม เสาดินนาน้อย และคอกเสือ  เป็นปรากฎการณ์
ธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีเกิดจากการทบัถมของดินและเกิดน ้ ากดั
เซาะจนกลายเป็นร้ิวรายท่ีแปลกตา มีลกัษณะเป็นหุบผาและแท่ง
ดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ กนัไป บา้งเป็นแท่ง
แหลม บ้างเป็นแท่งมนกลม  คล้ายกับแพะเมืองผี  ให้ท่านได้
อิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ลลีาวด ีเป็นซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้ลัน่ทม
อยูบ่ริเวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติน่าน 
ท่ีขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอุโมงค์
ตน้ไมท่ี้ยิง่ใหญ่อลงัการ ถือเป็นแลนดม์าร์กท่ีส าคญัอีกท่ีนึง ให้
ท่านไดเ้ก็บภาพ เช็คอิน ชมวิวทิวทศัน์ตลอดสองฝ่ังขา้งทาง  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วัดภูมินทร์ ใหท้่านชม ภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัวดัท่ีสร้างทรงจตุรมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทยท่ีดูคลา้ยตั้งอยู่
บนหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถแ์ละวิหาร สร้างเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ประตูไมท้ ั4 ทิศ แกะสลกัลวดลายงดงาม โดย
ฝีมือช่างเมืองน่าน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือที6่) 
บ่าย น าท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านท่ี วัดพระธาตุเขาน้อย วดัท่ีตั้งอยู่บน

ดอยเขานอ้ย สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกบัพระธาตุแช่
แห้ง เป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัและเก่าแก่แห่งหน่ึงของจงัหวดั
น่าน ด้านบนมีองค์พระธาตุเป็นเจดียก่์ออิฐถือปูนทั้งองค์เป็น
ศิลปะพม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ ให้ท่านนมัสการพระพุทธมหาอุตม
มงคลนนัทบุรีศรีเมืองน่าน อยูเ่ป็นพระพุทธรูปปางลีลาองคใ์หญ่ 

 จากนั้นน าท่านสักการะ ศาลหลกัเมือง อยูใ่นศาลาจตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถ ฐานประดบัดว้ยไมแ้กะลวดลายลงรัก
ปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตร์มีช่ือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
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************************************************************* 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ / เด็ก  
ราคาท่านละ 

 

จอยทวัร์ 
 (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ) 

05-07 มี.ค. 64 8,900.- - 

12-14 มี.ค. 64 8,900.- - 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 64 8,900.- - 

07- 09 พ.ค. 64 8,900.- - 

21-23 พ.ค.  64 8,900.- - 

พกัเดี่ยว เพิม่ 2,000 บาท / ท่าน 
 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น  เป็นวัดท่ีมีความ
งดงามเป็นเอกลกัษณ์ ดว้ยสีทองอร่ามเรืองรองของ
วิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย
นามวา่พระพุทธสลี และมีจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงาม
บอกเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์เมืองน่าน ด้านหน้า
วิหารยงัมีจิตรกรรมปูนป้ันแกะสลักอย่างประณีต 
โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เม่ือวิหารตอ้งแสงแดดก็
มีความระยบิระยบัสวยงาม 

 น าท่านเขา้สักการะ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศกัด์ิสิทธ์ิ คู่บา้นคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจ าปีเถาะ 
ตามปีนกัษตัรของชาวลา้นนา 

 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน 
18.45 น.  น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD8827 

(ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง และไม่รวมอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
 
 

คณะเดินทาง เดือน เม.ย. – พ.ค. 64 ไฟท์เดินทางตามรายละเอยีดด้านล่าง 
DD172 DMK-NNT  08.15-09.30 
DD179 NNT-DMK  19.10-20.25 
 
 

 คณะเดินทาง เดือน เม.ย. – พ.ค. 64 ไฟท์เดินทางตามรายละเอยีดด้านล่าง 
DD172 DMK-NNT  08.15-09.30 
DD179 NNT-DMK  19.10-20.25 

19.50 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพความประทบัใจ 
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หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ) 
    1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
    2. กรุณาปฏิบตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น   
        สุขอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
  3.  กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 

  4.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้
       ร่วมคณะไม่ถึง โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
      -   เดินทางโดยรถตู ้มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน  
      -   เดินทางโดยรถบสั มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามไดจ้ากผูรั้บจองทวัร์ 
  5. ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน   
      ขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
  6. หากท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึงในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถ  
      เรียกร้อค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
  7. มคัคุเทศกพ์นกังานและตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
 

การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 
  1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน 
  2. ช าระค่าทวัร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงิน 
     เขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
  3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อ 
      ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
     การยกเลกิการเดินทาง 
  1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดย หกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมาและเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
  3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
 

** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่า
มัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเพ่ือให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 
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ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถ    
    ตลอดการเดินทาง 
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว 

4. ทางบริษทัขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ 
 

อตัราบริการนีร้วม 

    1.ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการทวัร์ขา้งตน้ ท่ีนัง่บน   
       เคร่ืองเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบิน 
    2. คา่ท่ีพกัท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  จ านวนคืนตามในรายการทวัร์หรือแพคเกจ 

       ขา้งตน้พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
     หมายเหตุ: กรณีห้องพัก 2 ท่านแบบเตียงคู่ เตม็ หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเด่ียว DOUBLE  BED แทน โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DOUBLE BED มาแล้วห้องเตม็หรือไม่มี ขอปรับพัก TWIN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน เตียง
เสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริม ขึน้อยู่กับแบบท่ีพักของ โรงแรมนั้นๆ 
   3.ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

   4.น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
   5.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวไทย 

   6.เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
   7. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  วงเงินท่านละ 
1,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลต่ออบุติัเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

    1.ค่ามินิบาร์ในห้องพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
    2.ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
    4.ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 

    5.ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  
    6.ชาวต่างชาติช าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 
 

 


