
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรน่์าน ปัว สะปัน 3 วัน 2 คืน 
ก าหนดการเดนิทาง 21-23 มกราคม 2565 

                                      เร่ิมต้น 10,900.- 
 รายละเอยีดการเดินทาง เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ี 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบนินา่น-พระธาตแุช่แหง้-วดัศรมีงคล-วดั
ภเูก็ต-กาแฟบา้นไทลือ้-ถนนคนเดินปัว   

 

- 
  

วนัท่ี 2 
 

อทุยานแห่งชาติดอยภคูา-ถนนลอยฟ้า-ชมวิวจดุชมวิวดอยภคูา 
1715-หมู่บา้นสะปัน-บอ่เกลอืสินเธาว-์โคง้หมายเลข3-สดุกองดีคา
เฟ่-ถนนคนเดนินา่น 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

วนัท่ี 3 ดอยเสมอดาว-ผาหวัสิงห-์เสาดินนานอ้ย-อโุมงคล์ีลาวดี – วดั
ภมูินทร-์วดัพระธาตเุขานอ้ย-ศาลหลกัเมือง-วดัศรพีนัตน้–สนามบนิ
ดอนเมือง 
  

   



 
 
 
 

 

Day 
1 
 

 

น่าน 

วันที ่1 
สนามบนิดอนเมือง-พระธาตุแช่แหง้-วัดศรีมงคล-วัดภเูก็ต-กาแฟบ้านไทลือ้-วัดปรางค-์
ถนนคนเดินปัว 

05.30น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคารเ์ตอรเ์ชคอิน
สายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

07.30 น. เดินทางสู ่จงัหวดัน่าน โดยเครื่องบิน สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD3554  
(ไม่รวมน า้หนักกระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง และไม่รวมอาหารร้อนบนเคร่ือง)  

08.50 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานน่าน  
จากนัน้น าท่านขึน้เดินทางท่องเที่ยวโดยรถตูป้รบัอากาศ 

 น าท่านเขา้สกัการะ พระธาตุแช่แห้ง ปชูนียสถานศกัดิ์สิทธ์ิ คู่บา้นคู่เมืองน่านมาชา้นาน เป็น
พระธาตปุระจ าปีเถาะ ตามปีนกัษัตรของชาวลา้นนา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่1) 
บ่าย น าท่านเขา้ชม วัดศรีมงคล วัดไทยลา้นนา โดยมีพระครูมงคลรงัสี หรือหลวงปู่ ครูบาก๋ง ที่

เคารพของชาวน่าน เคยไดร้บันิมนตม์าจ าวดัแห่งนีจ้นมรณภาพ รอบบริเวณวดัมีการตกแต่ง
โคมไฟกระดาษสา รม่กระดาษสา ตงุ ซึ่งลว้นเป็นขา้วของเครื่องใชภ้มูิปัญญาชาวบา้น ท่านเขา้
สกัการะพระประธานในวิหารหลวง และน าชมจิตรกรรมฝาผนงัซึ่งสว่นหนึ่งเป็นรูปมหาอทุกภยั
ที่เมืองยม พ.ศ. 2424 และที่โด่ดเด่นคือทศันียภาพหนา้วดัซึ่งเป็นทุ่งนาอนักวา้งขวางมีพืน้หลงั
เป็นดอยภคูา 

 
 

น าท่านเขา้ชม วัดภูเก็ต โดยวดัตัง้ช่ือตามหมู่บา้นช่ือว่า หมบูา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัตัง้อยู่บนเนิน
เขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภ"ู จึงตัง้ช่ือว่า "วดัภเูก็ต" หมายถึง วดับา้นเก็ต วดัที่มีภมูิ



 
 
 
 

 

 
 
 

 

ทศันแ์ละวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวดั คือ มีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวดั ติด กบัทุ่งนาที่กวา้ง 
เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา มีอุโบสถทรงลา้นนาประยุกต ์จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่
ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพทุธเมตตา" ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ หนัพระพกัตรไ์ปทางทิศ
ตะวนัออก 

  น าท่านเขา้ชิม กาแฟบ้านไทลือ้ อิสระชิมกาแฟ ณ รา้นกาแฟตัง้ท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา 
ลกัษณะบา้นแบบไทลือ้ มีมมุใหท้่านไดจ้ิบเครื่องดื่ม และถ่ายรูป นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถ
เลือกซือ้ของท่ีระลกึ ผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอน า้ไหลลายโบราณซือ้เป็นผลิตภณัฑช์มุชน 

 จากนัน้น าท่านชม Unseen in Thailand ชมตน้ดิกเดียม ที่วัดปรางค ์ตน้ไมท้ี่ลบูเบาๆที่ล  าตน้ 
กิ่งและใบจะสั่นไหวเหมือนจั๊กจี ้นั่นเอง นอกจากนัน้ยงัมีพระธาตบุญุนาค สนันิษฐานว่าภายใน
บรรจพุระธาตอุยู่ใหท้่านไดส้กัการะเพื่อความเป็นสิรมิงคล 

 น าท่านชม ถนนคนเดินปัว  ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของที่ระลึก อาหารและสินค้าของ
ชาวเมืองน่าน ถนนคนเดินปัวจะเปิดทกุวนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ ภายในถนนนคนเดินมีลานขนัโตก
ส าหรบัไวร้บัประทานอาหาร ที่เป็นเอกลกัษณ์ของถนนคนเดินปัว พรอ้มมีโชวจ์ากชาวบา้นที่
สลบัหมนุเวียนตลอดทัง้คืน ส่วนสิงที่มาถนนคนเดินนี ้ที่ตอ้งหา้มพลาด คือ ซุม้ร  าวงยอ้นยคุ ที่
ช่วยสรา้งบรรยากาศใหถ้นนคนเดินแห่งนีใ้หค้กึครืน้และประทบัใจ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที2่) 
ทีพ่ัก น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก ณ โรงแรมอูปแก้ว รีสอรท์ หรือเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

Day 
2 

 

 
น่าน 

วันที ่2 อุทยานแหง่ชาตดิอยภคูา-ถนนลอยฟ้า 1256-ชมววิจุดชมวิวดอยภคูา 1715-หมู่บ้านสะปัน-บ่อ
เกลือสินเธาว-์โค้งหมายเลข3-สุดกองคาเฟ่-ถนนคนเดนิน่าน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที3่) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาตดิอยภคูา มียอด

เขาภคูาเป็นยอดเขาที่สงูที่สดุใน จงัหวดัน่าน โดยมีความ
สูง 1,980 เมตรจากระดับน า้ทะเลปานกลาง พืน้ที่ส่วน
ใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนเป็นภูเขาหินปน
ทราย ตน้ก าเนิดของแม่น า้น่านและล าธารอีกหลายสายที่
หล่อเลี ้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน และน าท่านแวะ
ถ่ายรูปและเช็คอินที่ ถนนลอยฟ้า 1256 สมัผสัธรรมชาติขา้งทางเต็มไปดว้ย ตน้ไมส้ีเขียว วิวที่มองเห็นภเูขา
สลบัซบัซอ้นยาวสดุลกูหลูกูตา ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 จดุพกัชมวิวที่สวยงาม สงูจากระดบัน า้ทะเล 
1715 เมตร มองเห็นภเูขาสลบัซบัซอ้น อยู่ถนนเสน้ทางระหวา่งปัว-บอ่เกลือ 



 
 
 
 

 

 น าท่านเขา้ชม หมู่บ้านสะปัน ชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขนุเขา มีล าธารไหลผ่าน และ
ในช่วงหนา้ฝนฤดูท านา ยังสามารถชมวิวทิวทัศนข์องนาขา้ว
เขียวขจี จากนัน้น าท่านเขา้ชม บ่อเกลือสินเธาว ์แหลง่เกลือที่
มีความส าคัญมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาด
ใหญ่ ส่งเป็นสินคา้ออกในภาคเหนือ และแลกเปลี่ยนกบัสินคา้
ที่ชมุชนผลิตไม่ได ้จากกองคาราวานจีนฮ่อจากยนูนาน กวางสี 
และมณฑลอื่น ๆ ในจีน โดยใชเ้สน้ทาง สิบสองปันนา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม โค้งหมายเลข 3  เป็นการสรา้งถนนที่ลดัลาะตามแนวธรรมชาติของเสน้ทางนี ้หนึ่งเสน้ทางที่
สวยงาม และเป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูป จากนัน้แวะ
รา้นคาเฟ่ประจ าเมืองน่าน ร้านสุดกองดีรา้นที่เปิดมานานกว่า 10 ปี 
หากมาน่านแลว้ไม่ได้เช็คอินถือว่ามาไม่ถึง ให้ท่านไดจ้ิบกาแฟชมวิว
รมิน า้น่านแบบ Slow Life ตามอธัยาศยั ทีพ่ัก น าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก ณ โรงแรม น า้ทอง น่าน หรือเทยีบเทา่ 

เยน็ อิสระอาหารเยน็  
 น าท่านเขา้ชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ให้ท่านไดอ้ิสระเลือกชม ของที่ระลึก 

อาหารและสินคา้ของชาวเมืองน่าน ถนนคนเดินน่านจะเปิดทกุวนัศกุร-์วนัอาทิตย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 
3 

 
 

 

น่าน 
 

วันที ่3 ดอยเสมอดาว-ผาหัวสิงห์-เสาดินนาน้อย-อุโมงค์ลีลาวดี – วัดภูมินทร์-วัดพระธาตุเขาน้อย-
ศาลหลักเมือง-วัดศรีพันต้น 



 
 
 
 

 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที5่) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน น าท่านชมวิวธรรมชาติ ณ ดอยเสมอดาว และชมความงาม 

ผาหัวสิงห  ์เป็นจุดชมทิวทัศนบ์นยอดหนา้ผาสูงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถมองเห็น
ทิวทศันไ์ด ้360 องศา 

 น าท่ านชม เส าดิ นน าน้ อย  และคอก เสื อ  เป็ น
ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่สวยงามที่เกิดจากการทับถม
ของดินและเกิดน า้กดัเซาะจนกลายเป็นริว้รายที่แปลกตา 
มีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรงัสีแดงปน
สม้ รูปทรงต่าง ๆ กนัไป บา้งเป็นแท่งแหลม บา้งเป็นแท่ง
มนกลม  คล้ายกับแพะเมืองผี  ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู ่อุโมงคล์ีลาวด ีเป็นซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้
ลั่นทมอยู่บรเิวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑแ์หง่ชาตินา่น 
ที่ขึน้เป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอโุมงค์
ตน้ไมท้ี่ยิ่งใหญ่อลงัการ ถือเป็นแลนดม์ารก์ที่ส  าคญัอีกที่นงึ ให้
ท่านไดเ้ก็บภาพ เช็คอนิ ชมวิวทวิทศันต์ลอดสองฝ่ังขา้งทาง  
จากนัน้น าท่านเดินทางสูว่ัดภมิูนทร ์ใหท้่านชม ภาพจิตรกรรม
ฝาผนงัวดัที่สรา้งทรงจตรุมขุหนึง่เดียวในประเทศไทยท่ีดคูลา้ยตัง้อยู่บนหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถแ์ละวิหาร 
สรา้งเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ประตไูมท้ัง้ 4 ทิศ แกะสลกัลวดลายงดงาม โดยฝีมือชา่งเมืองน่าน กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 

บ่าย น าท่านขึน้ชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย วดัที่ตัง้
อยู่บนดอยเขาน้อย สันนิษฐานว่ามีอายุ รุ่นราวคราว
เดียวกับพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานที่ส  าคัญและ
เก่าแก่แห่งหนึ่งของจงัหวดัน่าน ดา้นบนมีองคพ์ระธาตเุป็น
เจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา 
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พทุธเจา้อยู่ ใหท้่านนมสัการพระพุทธมหาอตุมมงคลนนัท
บรุีศรเีมืองน่าน อยู่เป็นพระพทุธรูปปางลีลาองคใ์หญ่  จากนั้นน าท่านสักการะ ศาลหลักเมือง อยู่ในศาลาจตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถ ฐานประดับดว้ยไมแ้กะ
ลวดลายลงรกัปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตรมี์ช่ือ เมตตา กรุณา มทุิตา และอเุบกขา 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น เป็นวัดที่มี
ความงดงามเป็นเอกลกัษณ ์ดว้ยสีทองอร่าม
เรืองรองของวิห าร ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่าพระพุทธสลี 
และมีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามบอกเล่า
เรื่องราวประวัติศาสตรเ์มืองน่าน ด้านหน้า
วิหารยังมีจิตรกรรมปูนป้ันแกะสลักอย่าง
ประณีต โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เม่ือ

วิหารตอ้งแสงแดดก็มีความระยิบระยบัสวยงาม 

 น าท่านเดินทางสู ่สนามบนิน่าน 
16.55 น.  น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD3557 

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

18.05 น. เดินทางกลบัถึง ทา่อากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 



 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ / เด็ก  

ราคาทา่นละ 
 

จอยทวัร ์
 (ไมร่วมตั๋วเครื่องบิน 

) 21 – 23 ม.ค. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10,900.- - 

พักเดีย่ว เพิม่ 2,000 บาท / ทา่น 
 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกขอ้หมายเหตุ) 
    1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
    2. กรุณาปฏิบตัตามที่เจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น   
        สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 
  3.  กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วนั 
  4.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้
       รว่มคณะไม่ถึง โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 
      -   เดินทางโดยรถตู ้มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน  
      -   เดินทางโดยรถบสั มีจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามไดจ้ากผูร้บัจองทวัร ์
  5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน   
      ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
  6. หากท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่งในรายการ หรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ  
      เรียกรอ้คา่บรกิารคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
  7. มคัคเุทศกพ์นกังานและตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทฯก ากบัเท่านัน้ 
 
การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ั่ง 
  1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส  าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของทา่น 
  2. ช าระค่าทวัรท์ัง้หมด เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจงึจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอนเงนิ 
     เขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอียด 
  3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพื่อ 



 
 
 
 

 

      ใชส้  าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง 
 
     การยกเลิกการเดนิทาง 
  1. ยกเลิกการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดย หกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
  2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 70% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมาและเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
  3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 
 
** กรณมีเีหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิัททวัร ์ทางบรษิทัคนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ่้ายทีเ่กิดขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
อาทเิชน่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
***โปรแกรมทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์นิเปลีย่นแปลง โดยมไิด้
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และค านงึถงึผลประโยนชข์องทา่นเป็นหลกั*** 
 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษัิทจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ    
    ตลอดการเดินทาง 
3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. ทางบรษัิทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งที่อยู่บนรถ 
 
อัตราบริการนีร้วม 
    1.ค่าบตัรโดยสารเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบิน  ตามเสน้ทางท่ีระบใุนรายการทวัรข์า้งตน้ ที่นั่งบน   
       เครื่องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบิน 
    2. คา่ที่พกัท่ีระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั  จ านวนคืนตามในรายการทวัรห์รอืแพคเกจ 
       ขา้งตน้พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน   
     หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกั 2 ทา่นแบบเตยีงคูเ่ตม็ หรอืไม่ม ีทางบรษิัทขอปรบัพกัแบบเตยีงเดีย่ว DOUBLE  BED แทน 
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ กรณรีะบพุกัหอ้ง DOUBLE BED มาแลว้หอ้งเตม็หรอืไม่มี ขอปรบัพกั TWIN แทน 
กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น เตยีงเสรมิ อาจจะเป็นแบบ เตยีงสปรงิเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิ ขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของ โรงแรมนัน้ๆ 
   3.ค่าอาหารตามที่ระบใุนโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
   4.น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด 



 
 
 
 

 

   5.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการที่ระบสุ  าหรบันกัทอ่งเที่ยวไทย 
   6.เจา้หนา้ท่ีบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
   7. ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครอง กรณีเสียชีวิต หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลตอ่อบุตัิเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
    1.ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
    2.ค่าใชจ้า่ยและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ
    3.ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
    4.ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ทานเจ มงัสวิรตัิ และหรืออาหารส าหรบัมสุลิม 
    5.ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  
    6.ชาวตา่งชาติช าระเพิ่มทา่นละ 1,000 บาท 
 


