ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ... ไปน่านกันเต๊อะ
3วัน2คืน
11 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 (สงกรานต์)
12 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 (สงกรานต์)
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3วัน2คืน (สงกรานต์) (DD)

เริ่มต้นเพียง

10,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-วัดศรีมงคล-วัดภูเก็ต-กาแฟบ้านไทลือ้ -ถนนคน
เดินปัว
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ถนนลอยฟ้า-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา
1715-หมูบ่ า้ นสะปัน-บ่อเกลือสินเธาว์-โค้งหมายเลข3-สุดกองคาเฟ่ ถนนคนเดินน่าน
วันที่ 3
ดอยเสมอดาว-ผาหัวสิงห์-เสาดินนาน้อย-อุโมงค์ลีลาวดี – วัด
ภูมินทร์-วัดพระธาตุเขาน้อย-ศาลหลักเมือง-วัดศรีพนั ต้น-พระธาตุ
แช่แห้ง –สนามบินดอนเมือง

เช้า

กลางวัน

เย็น

















-

Day
1
กรุ งเทพฯ
น่าน
วันที่ 1
06.45น.
08.45 น.

สนามบินดอนเมือง-วัดศรีมงคล-วัดภูเก็ต-กาแฟบ้านไทลือ้ -วัดปรางค์-ถนนคนเดินปั ว
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 6
สายการบินนกแอร์
เดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD8818
(ไม่รวมนา้ หนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และไม่รวมอาหารร้อนบนเครื่อง)
คณะเดินทาง เดือน เม.ย. – พ.ค. 64 ไฟท์เดินทางตามรายละเอียดด้านล่าง
DD172 DMK-NNT 08.15-09.30
DD179 NNT-DMK 19.10-20.25
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10.00 น.
กลางวัน
บ่าย

เย็น
่ ัก
ทีพ

เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่าน
จากนัน้ นาท่านขึน้ เดินทางท่องเที่ยวโดยรถตูป้ รับอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที1่ )
นาท่านเข้าชม วั ด ศรีม งคล วัด ไทยล้านนา โดยมี พ ระครู ม งคลรังสี หรือหลวงปู่ ครู บ าก๋ง ที่
เคารพของชาวน่าน เคยได้รบั นิมนต์มาจาวัดแห่งนีจ้ นมรณภาพ รอบบริเวณวัดมีการตกแต่ง
โคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง ซึ่งล้วนเป็ นข้าวของเครื่องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ท่านเข้า
สักการะพระประธานในวิหารหลวง และนาชมจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นรูปมหาอุทกภัย
ที่เมืองยม พ.ศ. 2424 และที่โด่ดเด่นคือทัศนียภาพหน้าวัดซึ่งเป็ นทุ่งนาอั นกว้างขวางมีพืน้ หลัง
เป็ นดอยภูคา
นาท่านเข้าชม วัดภูเก็ต โดยวัดตัง้ ชื่อตามหมู่บา้ นชื่อว่า หมูบา้ นเก็ต แต่ดว้ ยวัดตัง้ อยู่บนเนิน
เขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภู" จึงตัง้ ชื่อว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ต วัดที่มีภู มิ
ทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติด กับทุ่งนาที่กว้าง
เป็ นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็ นที่
ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปั ว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ หันพระพักตร์ไปทางทิศ
ตะวันออก
นาท่านเข้าชิม กาแฟบ้ านไทลือ้ อิสระชิมกาแฟ ณ ร้านกาแฟตัง้ ท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา
ลักษณะบ้านแบบไทลือ้ มีมุมให้ท่านได้จิบเครื่องดื่ม และถ่ายรูป นอกจากนัน้ ท่านยังสามารถ
เลือกซือ้ ของที่ระลึก ผ้าทอไทลือ้ ผ้าทอนา้ ไหลลายโบราณซือ้ เป็ นผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
จากนัน้ นาท่านชม Unseen in Thailand ชมต้นดิกเดียม ที่ วัดปรางค์ ต้นไม้ท่ีลูบเบาๆที่ลาต้น
กิ่งและใบจะสั่นไหวเหมือนจั๊กจี ้ นั่นเอง นอกจากนัน้ ยังมีพระธาตุบญ
ุ นาค สันนิษฐานว่าภายใน
บรรจุพระธาตุอยูใ่ ห้ทา่ นได้สกั การะเพื่อความเป็ นสิรมิ งคล
น าท่า นชม ถนนคนเดิ น ปั ว ให้ท่า นได้อิ ส ระเลื อ กชม ของที่ ระลึก อาหารและสิ น ค้า ของ
ชาวเมืองน่าน ถนนคนเดินปั วจะเปิ ดทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ภายในถนนนคนเดินมีลานขันโตก
สาหรับไว้รบั ประทานอาหาร ที่เป็ นเอกลักษณ์ของถนนคนเดินปั ว พร้อมมีโชว์จากชาวบ้านที่
สลับหมุนเวียนตลอดทัง้ คืน ส่วนสิงที่มาถนนคนเดิ นนี ้ ที่ตอ้ งห้ามพลาด คือ ซุม้ ราวงย้อนยุค ที่
ช่วยสร้างบรรยากาศให้ถนนคนเดินแห่งนีใ้ ห้คกึ ครืน้ และประทับใจ
รับประทานอาหารเย็น (มือ้ ที2่ )
นาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก ณ โรงแรมอูปแก้ว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
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Day
2
น่าน
วันที่ 2
เช้า

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-ถนนลอยฟ้ า 1256-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-หมู่บ้านสะปั น-บ่อ
เกลือสินเธาว์-โค้งหมายเลข3-สุดกองคาเฟ่ -ถนนคนเดินน่าน
รับประทานอาหารเช้า (มือ้ ที3่ ) ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มียอด
เขาภูคาเป็ นยอดเขาที่สงู ที่สดุ ใน จังหวัดน่าน โดยมีความ
สูง 1,980 เมตรจากระดับนา้ ทะเลปานกลาง พื น้ ที่ส่วน
ใหญ่ เป็ น เทื อ กเขาสูง ชัน สลับ ซับ ซ้อ นเป็ น ภู เขาหิ น ปน
ทราย ต้นกาเนิดของแม่นา้ น่านและลาธารอีกหลายสายที่
หล่อเลีย้ งชีวิตของชาวจังหวัดน่าน จุดเด่นที่น่าสนใจคือ
ดอกชมพูภูคา ซึ่งเป็ นพันธ์ไม้หายากและมีท่ีอุทยานแห่งนี ท้ ่ีเดียวในประเทศซึ่งจะบานเพียงปี ละครัง้ ช่วง
กุมภาพันธ์-มีนาคม แล้วก็จะโรยไป (การชมดอกชมพูภูคาบานขึน้ อยู่กับสภาพอากาศเท่านัน้ ) และนาท่าน
แวะถ่ายรูปและเช็คอินที่ ถนนลอยฟ้ า 1256 สัมผัสธรรมชาติขา้ งทางเต็มไปด้วย ต้นไม้สีเขียว วิวที่มองเห็น
ภูเขาสลับ ซับ ซ้อ นยาวสุด ลูก หูลูก ตา ชมวิ ว จุ ด ชมวิ ว ดอยภู ค า 1715 จุด พัก ชมวิว ที่ ส วยงาม สูง จาก
ระดับนา้ ทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน อยูถ่ นนเส้นทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ
นาท่านเข้าชม หมู่บ้านสะปั น ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลาธารไหลผ่าน และ
ในช่วงหน้าฝนฤดูทานา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าว
เขียวขจี จากนัน้ นาท่านเข้าชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งเกลือที่
มี ความส าคัญ มาแต่โบราณ เมื องน่านเป็ นแหล่งเกลื อขนาด
ใหญ่ ส่งเป็ นสินค้าออกในภาคเหนือ และแลกเปลี่ยนกับสินค้า
ที่ชมุ ชนผลิตไม่ได้ จากกองคาราวานจีนฮ่อจากยูนนาน กวางสี
และมณฑลอื่น ๆ ในจีน โดยใช้เส้นทาง สิบสองปันนา
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ ที4่ )
นาท่านชม โค้งหมายเลข 3 เป็ นการสร้างถนนที่ลัดลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี ้ หนึ่งเส้นทางที่
สวยงาม และเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรูป จากนัน้ แวะ
ร้านคาเฟ่ ประจ าเมื องน่าน ร้า นสุ ดกองดี รา้ นที่ เปิ ดมานานกว่า 10 ปี
หากมาน่านแล้วไม่ได้เช็ ค อินถื อว่ามาไม่ถึง ให้ท่านได้จิ บ กาแฟชมวิว
่ี Slow
นริมาท่
าสู่ทพ
ัก ณLife
โรงแรม
า้ ทอง
นา้ าน่นเข้
านแบบ
ตามอัธนยาศั
ย น่าน หรือเทียบเท่า
อิสระอาหารเย็น
นาท่านเข้าชม ถนนคนเดิน เมื องน่ าน หรือ กาดข่ ว งเมื อ งน่ าน ให้ท่านได้อิสระเลื อกชม ของที่ ระลึก
อาหารและสินค้าของชาวเมืองน่าน

่ ัก
ทีพ
เย็น

Day
3
น่าน
วันที่ 3

ดอยเสมอดาว-ผาหั ว สิ ง ห์-เสาดิ น นาน้ อ ย-อุ โมงค์ลี ล าวดี – วั ด ภู มิ น ทร์-วั ด พระธาตุ เขาน้ อ ยศาลหลักเมือง-วัดศรีพันต้น-พระธาตุแช่แห้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (มือ้ ที5่ ) ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน นาท่านชมวิวธรรมชาติ ณ ดอยเสมอดาว และชมความงาม
ผาหัวสิงห์ เป็ นจุดชมทิวทัศน์บนยอดหน้าผาสูงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ได้ 360 องศา
น าท่ าน ชม เส าดิ น น าน้ อ ย แ ล ะค อ ก เสื อ เป็ น
ปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ี สวยงามที่ เกิ ดจากการทับถม
ของดินและเกิดนา้ กัดเซาะจนกลายเป็ นริว้ รายที่แปลกตา
มีลักษณะเป็ นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปน
ส้ม รูปทรงต่าง ๆ กันไป บ้างเป็ นแท่งแหลม บ้างเป็ นแท่ง
มนกลม คล้ายกับ แพะเมื องผี ให้ท่านได้อิ ส ระถ่ ายรู ป
ตามอัธยาศัย
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กลางวัน
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ลีลาวดี เป็ นซุม้ ต้นลีลาวดีหรือต้น
ลั่นทมอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินา่ น
ที่ขนึ ้ เป็ นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์
ต้นไม้ท่ีย่งิ ใหญ่อลังการ ถือเป็ นแลนด์มาร์กที่สาคัญอีกที่นงึ ให้
ท่านได้เก็บภาพ เช็คอิน ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองฝั่งข้างทาง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่วัดภูมินทร์ ให้ท่านชม ภาพจิตรกรรม
ฝาผนังวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดคู ล้ายตัง้ อยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหาร
งเป็ นอาคารหลังเดียวกั
รัสร้บาประทานอาหารกลางวั
น น(มืประตู
อ้ ที6่ ไ) ม้ทงั้ 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝี มือช่างเมืองน่าน
นาท่านขึน้ ชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดที่ตงั้
อยู่ บ นดอยเขาน้ อ ย สั น นิ ษ ฐานว่ า มี อ ายุ รุ่น ราวคราว
เดี ย วกับ พระธาตุแ ช่ แ ห้ง เป็ นปูช นี ย สถานที่ ส าคัญ และ
เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน ด้านบนมีองค์พระธาตุเป็ น
เจดี ย ์ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น ทั้ ง องค์เ ป็ นศิ ล ปะพม่ า ผสมล้า นนา
ภายในบรรจุพ ระเกศาธาตุขององค์สมเด็จ พระสัม มาสัม
พุทธเจ้าอยู่ ให้ท่านนมัสการพระพุทธมหาอุตมมงคลนันท
บุรีศรีเน้มืนองน่
ป็ นพระพุ
ทธรูปกปางลี
ใหญ่ รมุขด้านหน้าพระอุโบสถ ฐานประดับด้วยไม้แกะ
จากนั
าท่าานนสัอยูกเ่การะ
ศาลหลั
เมืองลาองค์
อยู่ในศาลาจตุ
ลวดลายลงรักปิ ดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็ นรูปพรหมพักตร์มีช่ือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
น าท่า นเดิน ทางสู่ วั ด ศรี พั น ต้ น เป็ น วัด ที่ มี
ความงดงามเป็ นเอกลักษณ์ ด้วยสีทองอร่าม
เรื อ งรองของวิ ห าร ภ ายในป ระดิ ษ ฐาน
พระพุทธรู ปปางมารวิชัยนามว่าพระพุทธสลี
และมี จิ ต รกรรมฝาผนัง อัน งดงามบอกเล่ า
เรื่อ งราวประวัติ ศ าสตร์เมื อ งน่ า น ด้า นหน้า
วิ ห ารยั ง มี จิ ต รกรรมปู น ปั้ น แกะสลั ก อย่ า ง
ประณี ต โดยเฉพาะพญานาคเจ็ ด เศียร เมื่ อ
วิหารต้องแสงแดดก็มีความระยิบระยับสวยงาม

18.45 น.

นาท่านเข้าสักการะ พระธาตุ แช่ แห้ ง ปูช นี ยสถานศักดิ์สิ ท ธิ์ คู่บ ้านคู่เมื องน่านมาช้านาน เป็ น พระธาตุ
ประจาปี เถาะ ตามปี นกั ษัตรของชาวล้านนา
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน
นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD8827
(ไม่รวมนา้ หนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง และไม่รวมอาหารร้อนบนเครื่อง)

คณะเดินทาง เดือน เม.ย. – พ.ค. 64 ไฟท์เดินทางตามรายละเอียดด้านล่าง
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DD179 NNT-DMK 19.10-20.25

19.50 น.

คณะเดินทาง เดือน เม.ย. – พ.ค. 64 ไฟท์เดินทางตามรายละเอียดด้านล่าง
DD172 DMK-NNT 08.15-09.30
DD179 NNT-DMK 19.10-20.25
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
*************************************************************
อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
11 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64
12 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64
พักเดีย่ ว

ผูใ้ หญ่ / เด็ก
จอยทัวร์
ราคาท่านละ
(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )
10,900.10,900.เพิม่ 2,000 บาท / ท่าน

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั ตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้
ร่วมคณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
- เดินทางโดยรถตู้ มีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน
- เดินทางโดยรถบัส มีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามได้จากผูร้ บั จองทัวร์
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน
ขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
6. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ
เรียกร้อค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
7. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯกากับเท่านัน้
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การจองทัวร์และสารองที่น่ัง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ทงั้ หมด เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่น่งั เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงิน
เข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อ
ใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกู ค้าชาระมาและเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยดึ เงินเต็มจานวน
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
อาทิเช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอืน่ ๆ
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บนิ เปลีย่ นแปลง โดยมิได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพือ่ ให้ทา่ นได้เทีย่ วครบตามโปรแกรม และคานึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็ นหลัก***
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้ บนรถ
ตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยูบ่ นรถ
อัตราบริการนีร้ วม
1.ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์ขา้ งต้น ที่น่งั บน
เครื่องเป็ นไปตามข้อกาหนดของสายการบิน
2. ค่าที่พกั ที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน จานวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจ
ข้างต้นพักห้องละ 2-3 ท่าน
หมายเหตุ: กรณีหอ้ งพัก 2 ท่านแบบเตียงคูเ่ ต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดีย่ ว DOUBLE BED แทน
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพกั ห้อง DOUBLE BED มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มี ขอปรับพัก TWIN แทน
กรณีหอ้ งพัก 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็ นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟูกทีน่ อนเสริม ขึน้ อยู่กบั แบบทีพ่ กั ของ โรงแรมนัน้ ๆ
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4.นา้ ดื่มวันละ 1 ขวด
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสาหรับนักท่องเที่ยวไทย
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6.เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่รวม
1.ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต้น
2.ค่าใช้จา่ ยและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4.ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรตั ิ และหรืออาหารสาหรับมุสลิม
5.ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
6.ชาวต่างชาติชาระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936
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