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เสนห่ห์า.....เมอืงนา่น 

ก าหนดการเดนิทาง ： พฤศจกิายน 64 – มนีาคม 65 

                            เร ิม่ตน้      9,900.- 
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เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น 
วนัท่ี 1 สนามบนิดอนเมือง-วดัศรีมงคล-วดัภเูก็ต-กาแฟบา้นไทลือ้-ถนนคน

เดนิปัว   

 

- 
  

วนัท่ี 2 
 

อทุยานแหง่ชาติดอยภคูา-ถนนลอยฟ้า-ชมวิวจดุชมวิวดอยภคูา 
1715-หมูบ่า้นสะปัน-บอ่เกลือสินเธาว-์โคง้หมายเลข3-สดุกองดีคา
เฟ่-ถนนคนเดนินา่น 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

วนัท่ี 3 ดอยเสมอดาว-ผาหวัสิงห-์เสาดนินานอ้ย-อโุมงคลี์ลาวดี – วดั
ภมูินทร-์วดัพระธาตเุขานอ้ย-ศาลหลกัเมือง-วดัศรีพนัตน้-พระธาตุ
แชแ่หง้ –สนามบนิดอนเมือง 
 

   

Day 
1 
 

 

กรุงเทพฯ 
- 

น่าน 
 

วันที ่1 สนามบินดอนเมือง-วัดศรีมงคล-วัดภูเก็ต-กาแฟบ้านไทลือ้-วัดปรางค-์ถนนคนเดนิปัว 

06.30น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3  ประต ู 6 
สายการบนินกแอร ์

08.35 น. เดนิทางสู ่จงัหวดันา่น โดยเครื่องบนิ สายการบินนกแอร ์เทีย่วบินที ่DD170 
(ไม่รวมน า้หนักกระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง และไม่รวมอาหารร้อนบนเคร่ือง)  

09.40 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานน่าน  
จากนัน้นาํทา่นขึน้เดนิทางทอ่งเท่ียวโดยรถตูป้รบัอากาศ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 
บ่าย นาํท่านเขา้ชม วัดศรีมงคล วัดไทยล้านนา โดยมีพระครูมงคลรังสี หรือหลวงปู่ ครูบาก๋ง ท่ี

เคารพของชาวน่าน เคยไดร้บันิมนตม์าจาํวัดแห่งนีจ้นมรณภาพ รอบบริเวณวดัมีการตกแต่ง
โคมไฟกระดาษสา รม่กระดาษสา ตงุ ซึ่งลว้นเป็นขา้วของเครื่องใชภู้มิปัญญาชาวบา้น ท่านเขา้
สกัการะพระประธานในวิหารหลวง และนาํชมจิตรกรรมฝาผนงัซึ่งส่วนหนึ่งเป็นรูปมหาอทุกภยั
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ท่ีเมืองยม พ.ศ. 2424 และท่ีโดด่เดน่คือทศันียภาพหนา้วดัซึ่งเป็นทุ่งนาอนักวา้งขวางมีพืน้หลงั
เป็นดอยภคูา 

 นาํท่านเขา้ชม วัดภูเก็ต โดยวดัตัง้ช่ือตามหมู่บา้นช่ือว่า หมูบา้นเก็ต แต่ดว้ยวดัตัง้อยู่บนเนิน
เขา ซึ่งทางเหนือ เรียกวา่ "ดอย" หรือ "ภู" จึงตัง้ช่ือว่า "วดัภูเก็ต" หมายถึง วดับา้นเก็ต วดัท่ีมีภูมิ
ทศันแ์ละวิวท่ีสวยงาม โดยจดุเด่นของวดั คือ มีระเบียงชมวิวดา้นหลงัวดั ติด กบัทุ่งนาท่ีกวา้ง 
เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา มีอุโบสถทรงลา้นนาประยุกต ์จิตรกรรม ฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ี
ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพทุธเมตตา" ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ หนัพระพกัตรไ์ปทางทิศ
ตะวนัออก 

 นาํท่านเขา้ชิม กาแฟบ้านไทลือ้ อิสระชิมกาแฟ ณ รา้นกาแฟตัง้ท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา 
ลกัษณะบา้นแบบไทลือ้ มีมุมใหท้่านไดจ้ิบเครื่องด่ืม และถ่ายรูป นอกจากนัน้ท่านยงัสามารถ
เลือกซือ้ของท่ีระลกึ ผา้ทอไทลือ้ ผา้ทอนํา้ไหลลายโบราณซือ้เป็นผลิตภณัฑช์มุชน 

 จากนัน้นาํท่านชม Unseen in Thailand ชมตน้ดิกเดียม ท่ีวัดปรางค ์ตน้ไมท่ี้ลบูเบาๆท่ีลาํตน้ 
ก่ิงและใบจะสั่นไหวเหมือนจั๊กจี ้นั่นเอง นอกจากนัน้ยงัมีพระธาตบุญุนาค สนันิษฐานว่าภายใน
บรรจพุระธาตอุยูใ่หท้า่นไดส้กัการะเพื่อความเป็นสิรมิงคล 

 นาํท่านชม ถนนคนเดินปัว  ให้ท่านได้อิสระเลือกชม ของท่ีระลึก อาหารและสินค้าของ
ชาวเมืองนา่น ถนนคนเดินปัวจะเปิดทกุวนัศกุรแ์ละวนัเสาร ์ ภายในถนนนคนเดินมีลานขนัโตก
สาํหรบัไวร้บัประทานอาหาร ท่ีเป็นเอกลกัษณข์องถนนคนเดินปัว พรอ้มมีโชวจ์ากชาวบา้นท่ี
สลบัหมนุเวียนตลอดทัง้คืน ส่วนสิงท่ีมาถนนคนเดินนี ้ท่ีตอ้งหา้มพลาด คือ ซุม้ราํวงยอ้นยุค ท่ี
ชว่ยสรา้งบรรยากาศใหถ้นนคนเดินแหง่นีใ้หค้กึครืน้และประทบัใจ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที2่) 
ทีพั่ก น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก ณ โรงแรมอูปแก้ว รีสอรท์ หรือเทยีบเท่า 
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Day 
2 

 

 
น่าน 

วันที ่2 อุทยานแห่งชาตดิอยภูคา-ถนนลอยฟ้า 1256-ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715-หมู่บ้านสะปัน-บ่อ
เกลือสินเธาว-์โค้งหมายเลข3-สุดกองคาเฟ่-ถนนคนเดนิน่าน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที3่) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํทา่นออกเดนิทางสู ่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มียอด

เขาภคูาเป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุใน จงัหวดัน่าน โดยมีความ
สูง 1,980 เมตรจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง พืน้ท่ีส่วน
ใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนเป็นภูเขาหินปน
ทราย ตน้กาํเนิดของแมน่ํา้นา่นและลาํธารอีกหลายสายท่ี
หล่อเลีย้งชีวิตของชาวจงัหวดัน่าน จุดเด่นที่น่าสนใจคือ 
ดอกชมพูภูคา ซ่ึงเป็นพนัธ์ไมห้ายากและมีที่อุทยานแห่งนีท้ี่เดียวในประเทศซ่ึงจะบานเพียงปีละครัง้ช่วง 
กุมภาพนัธ์-มีนาคม แลว้ก็จะโรยไป (การชมดอกชมพูภูคาบานขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเท่านัน้) และนาํท่าน
แวะถ่ายรูปและเช็คอินท่ี ถนนลอยฟ้า 1256 สมัผสัธรรมชาติขา้งทางเต็มไปดว้ย ตน้ไมสี้เขียว วิวท่ีมองเห็น
ภูเขาสลับซับซ้อนยาวสุดลูกหูลูกตา ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 จุดพักชมวิวท่ีสวยงาม สูงจาก
ระดบันํา้ทะเล 1715 เมตร มองเห็นภเูขาสลบัซบัซอ้น อยูถ่นนเสน้ทางระหวา่งปัว-บอ่เกลือ 

 
 
 
 

นาํท่านเขา้ชม หมู่บ้านสะปัน ชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขนุเขา มีลาํธารไหลผ่าน และ
ในช่วงหนา้ฝนฤดูทาํนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศนข์องนาขา้ว
เขียวขจี จากนัน้นาํทา่นเขา้ชม บ่อเกลือสินเธาว ์แหล่งเกลือท่ี
มีความสาํคัญมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาด
ใหญ่ ส่งเป็นสินคา้ออกในภาคเหนือ และแลกเปล่ียนกบัสินค้า
ท่ีชมุชนผลิตไม่ได ้จากกองคาราวานจีนฮ่อจากยนูนาน กวางสี 
และมณฑลอ่ืน ๆ ในจีน โดยใชเ้สน้ทาง สิบสองปันนา 

 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) 
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นาํท่านชม โค้งหมายเลข 3  เป็นการสรา้งถนนท่ีลดัลาะตามแนวธรรมชาติของเสน้ทางนี ้หนึ่งเสน้ทางท่ี
สวยงาม และเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในการแวะถ่ายรูป จากนัน้แวะ
รา้นคาเฟ่ประจาํเมืองน่าน ร้านสุดกองดีรา้นท่ีเปิดมานานกว่า 10 ปี 
หากมาน่านแล้วไม่ไดเ้ช็คอินถือว่ามาไม่ถึง ให้ท่านไดจ้ิบกาแฟชมวิว
รมินํา้นา่นแบบ Slow Life ตามอธัยาศยั ทีพั่ก น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก ณ โรงแรม น า้ทอง น่าน หรือเทยีบเท่า 

เยน็ อิสระอาหารเยน็  
 นาํท่านเข้าชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ให้ท่านไดอิ้สระเลือกชม ของท่ีระลึก 

อาหารและสินคา้ของชาวเมืองนา่น ถนนคนเดนินา่นจะเปิดทกุวนัศกุร-์วนัอาทิตย ์
 
 Day 

3 

 
 

 

น่าน 
 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที5่) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน นาํท่านชมวิวธรรมชาติ ณ ดอยเสมอดาว และชมความงาม 

ผาหัวสิงห ์เป็นจุดชมทิวทัศนบ์นยอดหนา้ผาสูงท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถมองเห็น
ทิวทศันไ์ด ้360 องศา 

 นํา ท่ า น ช ม เสาดินนา น้อย  และคอก เสือ  เ ป็ น
ปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีเกิดจากการทับถม
ของดนิและเกิดนํา้กดัเซาะจนกลายเป็นริว้รายท่ีแปลกตา 
มีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรงัสีแดงปน
สม้ รูปทรงตา่ง ๆ กนัไป บา้งเป็นแท่งแหลม บา้งเป็นแท่ง
มนกลม  คลา้ยกับแพะเมืองผี ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 
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 นาํทา่นเดนิทางสู ่อุโมงคล์ีลาวดี เป็นซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้
ลั่นทมอยู่บรเิวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑแ์หง่ชาตนิา่น 
ท่ีขึน้เป็นแถวเรียงรายแผข่ยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากนั ราวกบัอโุมงค์
ตน้ไมท่ี้ยิ่งใหญ่อลงัการ ถือเป็นแลนดม์ารก์ท่ีสาํคญัอีกท่ีนงึ ให้
ทา่นไดเ้ก็บภาพ เช็คอิน ชมวิวทิวทศันต์ลอดสองฝ่ังขา้งทาง  
จากนัน้นาํทา่นเดนิทางสู่วัดภูมินทร ์ใหท้่านชม ภาพจิตรกรรม
ฝาผนงัวดัท่ีสรา้งทรงจตรุมขุหนึ่งเดียวในประเทศไทยท่ีดคูลา้ยตัง้อยู่บนหลงัพญานาค 2 ตวั โบสถแ์ละวิหาร 
สรา้งเป็นอาคารหลงัเดียวกนั ประตไูมท้ัง้ 4 ทิศ แกะสลกัลวดลายงดงาม โดยฝีมือชา่งเมืองนา่น กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) 

บ่าย นาํท่านขึน้ชมวิวเมืองน่านท่ี วัดพระธาตุเขาน้อย วดัท่ีตัง้
อยู่บนดอยเขาน้อย สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราว
เดียวกับพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานท่ีสาํคัญและ
เก่าแก่แห่งหนึ่งของจงัหวดัน่าน ดา้นบนมีองคพ์ระธาตเุป็น
เจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา 
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององคส์มเด็จพระสัมมาสัม
พทุธเจา้อยู่ ใหท้่านนมสัการพระพุทธมหาอุตมมงคลนนัท
บรุีศรีเมืองนา่น อยูเ่ป็นพระพทุธรูปปางลีลาองคใ์หญ่  จากนัน้นาํท่านสักการะ ศาลหลักเมือง อยู่ในศาลาจตุรมุขดา้นหนา้พระอุโบสถ ฐานประดบัดว้ยไมแ้กะ
ลวดลายลงรกัปิดทอง ยอดเสาแกะสลกัเป็นรูปพรหมพกัตรมี์ช่ือ เมตตา กรุณา มทุิตา และอเุบกขา 

 นาํท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น เป็นวัดท่ีมี
ความงดงามเป็นเอกลกัษณ ์ดว้ยสีทองอร่าม
เรื องรองของวิหาร  ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่าพระพุทธสลี 
และมีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามบอกเล่า
เรื่องราวประวัติศาสตรเ์มืองน่าน ด้านหน้า
วิหารยังมีจิตรกรรมปูนป้ันแกะสลักอย่าง
ประณีต โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เม่ือ

วิหารตอ้งแสงแดดก็มีความระยิบระยบัสวยงาม 

 นาํท่านเขา้สักการะ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธ์ิ คู่บา้นคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุ
ประจาํปีเถาะ ตามปีนกัษัตรของชาวลา้นนา 

 นาํทา่นเดนิทางสู ่สนามบินน่าน 
17.40 น.  นาํทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเครื่องบนิ สายการบินนกแอร ์เทีย่วบินที ่DD177 

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

18.50 น. เดนิทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
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************************************************************* 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ / เด็ก  

ราคาท่านละ 
 

จอยทวัร ์
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบนิ 

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

21-23 , 28-30 ม.ค. 65 / 11-13 ,18-20 ,25-27 
ก.พ. 65 

10,900.- - 

19-21 , 26-28 พ.ย. 64 / 17-19 , 24-26 ธ.ค. 64 11,900.- - 

31 ธ.ค. 64 – 2 ม.ค. 65 / 1-3 ม.ค. 65 13,900.- - 

พักเดีย่ว เพิม่ 2,000 บาท / ท่าน 
 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
    1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดก่อนทาํการจอง 
    2. กรุณาปฏิบตัตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะนาํ เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียวปลอดภยัดา้น   
        สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
  3.  กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
  4.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผู ้
       รว่มคณะไมถ่ึง โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 
      -   เดนิทางโดยรถตู ้มีจาํนวนผูเ้ดนิทางไมถ่ึง 6 ทา่น  
      -   เดนิทางโดยรถบสั มีจาํนวนผูเ้ดินทางไมถ่ึง 15-20 ทา่น สอบถามไดจ้ากผูร้บัจองทวัร ์
  5. กาํหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน   
      ขณะนัน้ โดยคาํนงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
  6. หากทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่งในรายการ หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถ  
      เรียกรอ้คา่บรกิารคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
  7. มคัคเุทศกพ์นกังานและตวัแทนบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯนอกจากมีเอกสารลง 
      นามโดยผูมี้อาํนาจของบรษิัทฯกาํกบัเทา่นัน้ 
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การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
  1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของทา่น 
  2. ชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจงึจะถือวา่ไดท้าํการสาํรองท่ีนั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอนเงิน 
     เขา้ทางธนาคารของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด 
  3. กรุณาสง่สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดนิทาง 7 วนั เพ่ือ 
      ใชส้าํหรบัการทาํเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
     การยกเลิกการเดนิทาง 
  1. ยกเลิกการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดย หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ 
  2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ชาํระมาและเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
  3. ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จาํนวน 
 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ ทางบริษัทคนืเงนิคา่ทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึน้จริง(ถา้มี) 
อาทเิช่น คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
***โปรแกรมทวัร์อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์นิเปลีย่นแปลง โดยมิได้
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วครบตามโปรแกรม และค านงึถงึผลประโยนช์ของทา่นเป็นหลกั*** 
 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ 
1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษิัทจะมีมาตรการ วดัไข ้และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งนํา้บนรถ    
    ตลอดการเดนิทาง 
3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. ทางบรษิัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ 
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อัตราบริการนีร้วม 
    1.คา่บตัรโดยสารเครื่องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษีสนามบนิ  ตามเสน้ทางท่ีระบใุนรายการทวัรข์า้งตน้ ท่ีนั่งบน   
       เครื่องเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสายการบนิ 
    2. คา่ท่ีพกัท่ีระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั  จาํนวนคืนตามในรายการทวัรห์รือแพคเกจ 
       ขา้งตน้พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น   
     หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพกั 2 ทา่นแบบเตยีงคูเ่ตม็ หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรบัพกัแบบเตียงเดีย่ว DOUBLE  BED แทน 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ กรณีระบพุกัหอ้ง DOUBLE BED มาแลว้หอ้งเต็มหรือไม่มี ขอปรบัพกั TWIN แทน 
กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น เตยีงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟกูทีน่อนเสริม ขึน้อยู่กบัแบบทีพ่กัของ โรงแรมนัน้ๆ 
   3.คา่อาหารตามท่ีระบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
   4.นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด 
   5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบสุาํหรบันกัทอ่งเท่ียวไทย 
   6.เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
   7. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครอง กรณีเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  
วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
    1.คา่มินิบารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด เป็นตน้ 
    2.คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
    3.คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
    4.คา่อาหารสาํหรบัทา่นท่ีทานเจ มงัสวิรตัิ และหรืออาหารสาํหรบัมสุลิม 
    5.คา่ทิปไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
    6.ชาวตา่งชาตชิาํระเพิ่มท่านละ 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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