
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD09-32 กระซิบรักวัยเก๋า  3 วนั 2 คืน (DD)    

รหสัทวัร ์AD09-32 DD 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง กมุภาพนัธ-์มีนาคม 2564 

 

 
เริ่มตน้เพียง 8,900.- 

กระซิบรักวัยเก๋า 3 วัน 2 คืน 
โดยสายการบนินกแอร ์(DD) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD09-32 กระซิบรักวัยเก๋า  3 วนั 2 คืน (DD)    

 
  

Day 
1 

 

 

กรงุเทพฯ 

- 

น่าน 

 

วนัท่ี 1 
สนามบินดอนเมือง-วดัศรีมงคล-วดัภเูกต็-กาแฟบา้นไทลื้อ-วดัปรางค-์ถนนคน

เดินปัว 

06.45น. คณะเดินทางพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3  

ประต ู 6 สายการบินนกแอร์ 

08.45 น. เดินทางสู่ จังหวัดนา่น โดยเคร่ืองบิน สายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD8818 

(ไม่รวมน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตเ้ครื่อง และไม่รวมอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่าน  

จากนัน้น าท่านขึน้เดินทางท่องเที่ยวโดยรถตูป้รับอากาศ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี1) 

บ่าย น าท่านเขา้ชม วดัศรีมงคล วัดไทยลา้นนา โดยมีพระครมูงคลรังสี หรือหลวงปู่ครบูาก๋ง 

ท่ีเคารพของชาวน่าน เคยไดรั้บนิมนตม์าจ าวัดแห่งนี้จนมรณภาพ รอบบริเวณวัดมีการ

ตกแต่งโคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตงุ ซึ่งล้วนเป็นขา้วของเคร่ืองใชภ้มูิปัญญา

ชาวบา้น ท่านเขา้สักการะพระประธานในวิหารหลวง และน าชมจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วน

หนึ่งเป็นรปูมหาอทุกภยัท่ีเมืองยม พ.ศ. 2424 และท่ีโด่ดเด่นคือทัศนียภาพหนา้วัดซึ่งเป็น

ทุ่งนาอันกวา้งขวางมีพื้นหลังเป็นดอยภคูา 

 น าท่านเขา้ชม วดัภเูก็ต โดยวัดตั้งชื่อตามหมู่บา้นชื่อว่า หมบูา้นเก็ต แต่ดว้ยวัดตั้งอยู่บน

เนินเขา ซึ่งทางเหนือ เรียกว่า "ดอย" หรือ "ภ"ู จึงตั้งชื่อว่า "วัดภเูก็ต" หมายถึง วัดบา้น

เก็ต วัดท่ีมีภมูิทัศน์และวิวท่ีสวยงาม โดยจดุเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวดา้นหลังวัด 
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ติด กับทุ่งนาท่ีกว้าง เป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต ์

จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นท่ีประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธ

เมตตา" ท่ีศักด์ิสิทธิ์ หันพระพักตรไ์ปทางทิศตะวันออก 

 น าท่านเขา้ชิม กาแฟบ้านไทลื้อ อิสระชิมกาแฟ ณ รา้นกาแฟตั้งท่ามกลางทุ่งนาและ

ขนุเขา ลักษณะบา้นแบบไทล้ือ มีมมุใหท่้านไดจิ้บเคร่ืองด่ืม และถ่ายรปู นอกจากนัน้ท่านยัง

สามารถเลือกซื้อของท่ีระลึก ผา้ทอไทล้ือ ผา้ทอน า้ไหลลายโบราณซื้อเป็นผลิตภณัฑช์มุชน 

 จากนั้นน าท่านชม Unseen in Thailand ชมตน้ดิกเดียม ท่ีวดัปรางค์ ตน้ไมท่ี้ลบูเบาๆท่ี

ล าต้น ก่ิงและใบจะสั ่นไหวเหมือนจั ๊กจ้ี นั ่นเอง นอกจากนั้นยังมีพระธาตุบุญนาค 

สันนิษฐานว่าภายในบรรจพุระธาตอุยู่ใหท่้านไดสั้กการะเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 น าท่านชม ถนนคนเดินปัว  ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกชม ของท่ีระลึก อาหารและสินคา้ของ

ชาวเมืองน่าน ถนนคนเดินปัวจะเปิดทกุวันศกุร์และวันเสาร์ ภายในถนนนคนเดินมีลาน

ขนัโตกส าหรับไวรั้บประทานอาหาร ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของถนนคนเดินปัว พรอ้มมีโชวจ์าก

ชาวบา้นท่ีสลับหมนุเวียนตลอดท้ังคืน ส่วนสิงท่ีมาถนนคนเดินนี้ ท่ีตอ้งหา้มพลาด คือ ซุม้

ร าวงยอ้นยคุ ท่ีช่วยสรา้งบรรยากาศใหถ้นนคนเดินแห่งนี้ใหค้ึกคร้ืนและประทับใจ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี2) 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ู่ท่ีพกั ณ โรงแรมอปูแกว้ รีสอรท์ หรือเทียบเท่า 

 

Day 
2 

 

 

 

น่าน 

 
วนัท่ี 2 อทุยานแห่งชาติดอยภคูา-ถนนลอยฟ้า 1256-ชมวิวจดุชมวิวดอยภคูา 1715-หมู่บา้นสะ

ปัน-บ่อเกลือสินเธาว-์โคง้หมายเลข3-สดุกองคาเฟ่-ถนนคนเดินนา่น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 น าท่านออกเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติดอยภคูา มี

ยอดเขาภคูาเป็นยอดเขาที่สงูท่ีสดุใน จังหวัดนา่น โดย

มีความสงู 1,980 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนเป็น

ภเูขาหินปนทราย ตน้ก าเนิดของแม่น า้น่านและล าธาร

อีกหลายสายท่ีหล่อเล้ียงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน 

จดุเด่นท่ีน่าสนใจคือ ดอกชมพภูคูา ซึ่งเป็นพันธ์ไมห้า

ยากและมีท่ีอทุยานแห่งนี้ท่ีเดียวในประเทศซึ่งจะบาน

เพียงปีละคร้ังช่วง กมุภาพันธ์-มีนาคม แลว้ก็จะโรยไป (การชมดอกชมพภูคูาบานขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศเท่านัน้) และน าท่านแวะถ่ายรปูและเช็คอินท่ี ถนนลอยฟ้า 1256 สัมผสัธรรมชาติขา้งทางเต็ม

ไปดว้ย ตน้ไมสี้เขียว วิวท่ีมองเห็นภเูขาสลับซับซอ้นยาวสดุลกูหลูกูตา ชมวิวจดุชมวิวดอยภคูา 

1715 จดุพักชมวิวท่ีสวยงาม สงูจากระดบัน า้ทะเล 1715 เมตร มองเห็นภเูขาสลับซับซอ้น อยู่ถนน

เสน้ทางระหว่างปัว-บ่อเกลือ 

 น าท่านเขา้ชม หมู่บา้นสะปัน ชมุชนเล็กๆ แสนสงบ ท่ามกลางธรรมชาติของขนุเขา มีล าธารไหลผ่าน 

และในช่วงหนา้ฝนฤดทู านา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของ

นาขา้วเขียวขจี จากนั้นน าท่านเขา้ชม บ่อเกลือสินเธาว ์

แหล่งเกลือท่ีมีความส าคัญมาแต่โบราณ เมืองน่านเป็น

แหล่งเกลือขนาดใหญ่ ส่งเป็นสินคา้ออกในภาคเหนือ และ

แลกเปล่ียนกับสินคา้ท่ีชมุชนผลิตไม่ได ้จากกองคาราวาน

จีนฮ่อจากยนูนาน กวางสี และมณฑลอื่น ๆ ในจีน โดยใช ้

เสน้ทาง สิบสองปันนา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม โค้งหมายเลข 3  เป็นการสรา้งถนนท่ีลัดลาะตามแนวธรรมชาติของเสน้ทางนี้ หนึ่ง

เสน้ทางที่สวยงาม และเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเที่ยวในการแวะถ่ายรปู 

จากนั้นแวะรา้นคาเฟ่ประจ าเมืองน่าน รา้นสดุกองดีรา้นท่ีเปิดมา

นานกว่า 10 ปี หากมานา่นแลว้ไม่ไดเ้ช็คอินถือว่ามาไม่ถึง ใหท่้านได้

จิบกาแฟชมวิวริมน า้นา่นแบบ Slow Life ตามอัธยาศัย 

ท่ีพกั น าท่านเขา้ส ู่ท่ีพกั ณ โรงแรม น ้าทอง น่าน หรือเทียบเท่า 

เย็น อิสระอาหารเย็น  

 น าท่านเขา้ชม ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ กาดข่วงเมืองน่าน ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกชม ของท่ีระลึก 

อาหารและสินคา้ของชาวเมืองนา่น 
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Day 
3 

 

 

 

น่าน 
วนัท่ี 3 ดอยเสมอดาว-ผาหัวสิงห์-เสาดินนานอ้ย-อโุมงค์ลีลาวดี – วัดภมิูนทร-์วัดพระธาตเุขา

นอ้ย-ศาลหลกัเมือง-วดัศรีพนัตน้-พระธาตแุช่แหง้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (ม้ือท่ี5) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่  อทุยานแห่งชาติศรีน่าน น าท่านชมวิวธรรมชาติ ณ ดอยเสมอดาว และชมความ

งาม ผาหวัสิงห ์เป็นจดุชมทิวทัศนบ์นยอดหนา้ผาสงูท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถ

มองเห็นทิวทัศนไ์ด ้360 องศา 

 น าท่ านชม เสาดินนาน้อย  และคอกเสือ  เป็น

ปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีสวยงามท่ีเกิดจากการทับ

ถมของดินและเกิดน ้ากัดเซาะจนกลายเป็นร้ิวรายท่ี

แปลกตา มี ลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหิน

ลกูรังสีแดงปนสม้ รปูทรงต่าง ๆ กันไป บา้งเป็นแท่ง

แหลม บา้งเป็นแท่งมนกลม  คลา้ยกับแพะเมืองผี ให้

ท่านไดอ้ิสระถ่ายรปูตามอัธยาศัย 

 น าท่านเดินทางสู่ อโุมงคล์ีลาวดี เป็นซุม้ตน้ลีลาวดีหรือตน้

ลัน่ทมอยู่บริเวณดา้นหนา้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาตินา่น 

ท่ีขึน้เป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายก่ิงกา้นโคง้เขา้หากัน ราวกับ

อโุมงคต์น้ไมท่ี้ยิ่งใหญ่อลังการ ถือเป็นแลนดม์ารก์ท่ีส าคัญอีก

ท่ีนึง ใหท่้านไดเ้ก็บภาพ เช็คอิน ชมวิวทิวทัศนต์ลอดสองฝัง่

ขา้งทาง  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่วดัภมิูนทร ์ใหท่้านชม 

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวัดท่ีสรา้งทรงจตรุมขุหนึ่งเดียวใน

ประเทศไทยท่ีดคูลา้ยตัง้อยู่บนหลังพญานาค 2 ตวั โบสถแ์ละ

วิหาร สรา้งเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตไูมท้ั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือชา่งเมืองนา่น 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี6) 

บ่าย น าท่านขึน้ชมวิวเมืองนา่นท่ี วดัพระธาตเุขานอ้ย วัดท่ีตัง้อยู่บนดอยเขานอ้ย สันนิษฐานว่ามีอายรุุ่น

ราวคราวเดียวกับพระธาตแุช่แหง้ เป็นปูชนียสถานท่ี

ส าคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน ดา้นบนมี

องค์พระธาตเุป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนท้ังองค์เป็นศิลปะ

พม่าผสมลา้นนา ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุององค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้อยู่ ให้ท่านนมัสการพระ

พุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน อยู่ เป็น

พระพทุธรปูปางลีลาองคใ์หญ่ 

 จากนัน้น าท่านสักการะ ศาลหลกัเมือง อยู่ในศาลาจตรุมขุดา้นหนา้พระอโุบสถ ฐานประดับดว้ยไมแ้กะ

ลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรปูพรหมพักตรม์ีชื่อ เมตตา กรณุา มทิุตา และอเุบกขา 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัศรีพนัตน้ เป็นวัดท่ีมี

ความงดงามเป็นเอกลักษณ์ ด้วยสีทอง

อ ร่ า ม เ รื อ ง ร อ ง ข อ ง วิ ห า ร  ภ าย ใน

ประดิษฐานพระพุทธรปูปางมารวิชัยนาม

ว่าพระพทุธสลี และมีจิตรกรรมฝาผนังอัน

งดงามบอกเล่าเร่ืองราวประวัติศาสตร์

เมืองน่าน ดา้นหนา้วิหารยังมีจิตรกรรม

ปูนป้ันแกะสลักอย่างประณีต โดยเฉพาะ

พญานาคเจ็ดเศียร เมื่อวิหารตอ้งแสงแดด

ก็มีความระยิบระยับสวยงาม 

 น าท่านเขา้สักการะ พระธาตแุช่แหง้ ปูชนียสถานศักด์ิสิทธิ์ คู่บา้นคู่เมืองน่านมาชา้นาน เป็นพระธาตุ

ประจ าปีเถาะ ตามปีนกัษตัรของชาวลา้นนา 

 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน 

18.45 น.  น าท่านเดินทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD8827 

(ไม่รวมน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตเ้ครื่อง และไม่รวมอาหารรอ้นบนเครื่อง) 

 

 19.50 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD09-32 กระซิบรักวัยเก๋า  3 วนั 2 คืน (DD)    

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ / เด็ก  

ราคาท่านละ 

 

จอยทัวร ์

 (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ) 

 05-07 กมุภาพันธ ์2564 8,900.- - 

12-14 กมุภาพันธ ์2564 8,900.- - 

19-21 กมุภาพันธ ์2564 8,900.- - 

05-07 มีนาคม 2564 8,900.- - 

12-14 มีนาคม 2564 8,900.- - 

พกัเด่ียว เพ่ิม 2,000 บาท / ท่าน 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอา่นรายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

    1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

    2. กรณุาปฏิบัตตามท่ีเจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น   

        สขุอนามยั) และเพือ่ความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

  3.  กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

  4.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

       ร่วมคณะไม่ถึง โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

      -   เดินทางโดยรถตู ้มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 6 ท่าน  

      -   เดินทางโดยรถบัส มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามไดจ้ากผูรั้บจองทัวร์ 

  5. ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน   

      ขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

  6. หากท่านงดใชบ้ริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ  

      เรียกรอ้ค่าบริการคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

  7. มคัคเุทศกพ์นกังานและตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนบริษทัฯนอกจากมีเอกสารลง 

      นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษทัฯก ากับเท่านัน้ 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

  1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของท่าน 

  2. ช าระค่าทัวรท้ั์งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงนิ 

     เขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

  3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อ 

      ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

     การยกเลกิการเดินทาง 

  1. ยกเลิกการเดินทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดย หักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึน้จริง 

  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมาและเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถา้มี) 

  3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงนิเต็มจ านวน 
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** กรณีมีเหตุใหย้กเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง

(ถา้มี) อาทิเช่น คา่มัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

***โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปล่ียนแปลง 

โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่ อใหท่้านไดเ้ที่ ยวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง ในชว่งภาวะ โควิท 19 มาตรการการบรกิารบนรถ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 

2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุคร้ัง ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ    

    ตลอดการเดินทาง 

3. ประตรูถ เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 

 

อตัราบริการนี้รวม 

    1.ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเสน้ทางที่ระบใุนรายการทัวรข์า้งตน้ ท่ีนัง่บน   

       เคร่ืองเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสายการบิน 

    2. ค่าที่พักท่ีระบไุวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่าระดบัเดียวกัน  จ านวนคืนตามในรายการทัวรห์รือแพคเกจ 

       ขา้งตน้พักหอ้งละ 2-3 ท่าน   

     หมายเหต:ุ กรณีหอ้งพัก 2 ท่านแบบเตียงคู่เต็ม หรือไม่ม ีทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ ยว DOUBLE  BED 

แทน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ กรณีระบุพักหอ้ง DOUBLE BED มาแล้วหอ้งเต็มหรือไม่มี ขอปรับพัก 

TWIN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟูกท่ีนอนเสริม ข้ึนอยู่กับแบบท่ี

พักของ โรงแรมน้ันๆ 

   3.ค่าอาหารตามท่ีระบใุนโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

   4.น า้ดื่มวันละ 1 ขวด 

   5.ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบสุ าหรับนกัท่องเที่ยวไทย 

   6.เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

   7.ค่าประกันอบุัติเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษทัฯ

ประกันภัยท่ีบริษทัท าไว ้ท้ังนี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดท่ีมีการตกลงไวกั้บบริษทัประกันชีวิต ทกุกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและ

เอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซื้อประกันสขุภาพ

เพิ่มไดจ้ากบริษทัประกันทัว่ไป 

 

อตัรานี้ไม่รวม 

    1.ค่ามินิบารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด เป็นตน้ 

    2.ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุ

    3.ค่าประกันภยัธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตวั และประกันสขุภาพ 

    4.ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมสุลิม 

    5.ค่าทิปไกด ์ท่านละ 300 บาท  

    6.ชาวต่างชาตชิ าระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท 

 


