วันที่พิมพ์ : 18-02-2022 14:47:58

DE112 : ทัวร์สายมู ไหว้พญานาคประจำวันเกิด-เสริมดวงรับโชคลาภ 4 วัน 2 คืน (Van)

เดือน

กำหนดการ

มีนาคม 2565

03-06 มี.ค. 65

เมษายน 2565

03-06 เม.ย. 65 , 12-15 เม.ย. 65 , 13-16 เม.ย. 65 , 14-17 เม.ย. 65 , 28 เม.ย.-01
พ.ค. 65

พฤษภาคม 2565

03-06 พ.ค. 65 , 13-16 พ.ค. 65 , 26-29 พ.ค. 65

มิถุนายน 2565

02-05 มิ.ย. 65 , 30 มิ.ย.-03 ก.ค. 65

กรกฎาคม 2565

12-15 ก.ค. 65 , 27-30 ก.ค. 65

สิงหาคม 2565

04-07 ส.ค. 65 , 11-14 ส.ค. 65 , 25-28 ส.ค. 65

กันยายน 2565

01-04 ก.ย. 65 , 15-18 ก.ย. 65 , 29 ก.ย.-02 ต.ค. 65

ตุลาคม 2565

07-10 ต.ค. 65 , 12-15 ต.ค. 65 , 21-24 ต.ค. 65

พฤศจิกายน 2565

03-06 พ.ย. 65 , 10-13 พ.ย. 65 , 17-20 พ.ย. 65 , 24-27 พ.ย. 65

ธันวาคม 2565

02-05 ธ.ค. 65 , 09-12 ธ.ค. 65 , 15-18 ธ.ค. 65 , 22-25 ธ.ค. 65 , 30 ธ.ค.
65-02 ม.ค. 66
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ - หนองคาย

19.00 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่
จ.อุดรธานี

19.30 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2

หนองคาย - พระธาตุบังพวน - อุดรธานี - คำชะโนด - สกลนคร - วัดถ้ำผาแด่น - วัดพระธาตุท่าอุเทน - นครพนม Jungle space cafe & bistro - พญาศรีสัตตนาคราช - ถนนคน

05.00 น.

เดินทางถึง จ. หนองคาย ให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า
รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร (ไข่กะทะ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ฯลฯ)

เช้า

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุบังพวน พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย กราบสักการะองค์พระธาตุบังพวนอันศักดิ์สิทธิ์
และที่ขาดไม่ได้ คือ กราบไหว้ องค์พญานาคมุจลินท์ (พญานาคประจำตัวคนเกิดวันเสาร์ ) ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเชื่อว่าหากขอพรใดๆ ก็จะประสบผลสำเร็จตามที่ขอ
นำท่านเดินทางไปยัง วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
อีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัยซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิ
ทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา
นำท่านกราบ องค์พญาศรีสุทโธนาคราช (พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางวัน)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จังหวัดสกลนคร

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำชม วัดถ้ำผาแด่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวจังหวัด 17 กม.
เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดของสกลนคร โดดเด่นด้วยรูปปั้นองค์พญานาคปรกขนาดใหญ่
ภาพแกะสลักบนหน้าผาหินมีเอกลักษณ์วิจิตรงดงาม พญาเต่าภูผาแด่นงดงามอลังการ
ตัววัดตั้งอยู่บนภูเขาสูงท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น มีการจัดสวนด้วยดอกไม้สีสันสดใส ต้นไม้ต่างๆ และน้ำตกจำลอง
มีร้านกาแฟไว้ให้นั่งพักสัมผัสธรรมชาติที่ร่มรื่น สามารถชมทิวทัศน์มองเห็นวิวภูเขาเขียวขจีได้แบบพาโนรามาอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม
นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทนพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันศุกร์ อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง
เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงาม
ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ
นำท่านเดินทางไปยัง Jungle space cafe & bistro คาเฟ่สไตล์ แคมป์ปิ้ง สุดชิค สุดคูล มีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆ
เอาใจสาวๆกับแปลงดอกไม้ และบันไดสวรรค์ แบบไม่ต้องไปไกลถึงเวียดนาม แค่เตรียมชุดพริ้วๆกระโปรงสวยๆไปก็พอ

เย็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

นำท่านเดินทางไป สักการะ พญาศรีสัตตนาคราช (พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพฤหัสบดี)
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และแลนด์มาร์กเมืองนครพนม ตั้งอยู่บนลานศรีสัตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้
ถ.สุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม สำหรับเอกลักษณ์เด่นของ “พญาศรีสัตตนาคราช”
คือการสร้างองค์พญานาคสีเหลืองทองขนาดใหญ่ ตามความเชื่อของชาวริมโขงทั้งไทยและลาว
ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมและสักการะขอพรกันเป็นจำนวนมาก
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นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม ถนนคนเดินนครพนม ซึ่งเป็นถนนเลียบโขงในตัวเมืองนครพนม
บรรยากาศยามเย็นจึงชิลน่าเดินมาก โดยจุดที่จัดเป็นถนนคนเดินจะอยู่บริเวณหอนาฬิกาเก่าแก่ของเมือง
เรียงรายด้วยร้านรวงยาวร่วมๆ กิโลเมตร มีทั้งของกินของใช้สารพัด ที่โดดเด่นก็เช่น
ผ้าย้อมครามที่นำมาตัดเป็นชุดและกระเป๋ารวมทั้งของกระจุกกระจิกหลายแบบน่าซื้อมาก ของกิน ก็มีเยอะ ทั้งแบบซื้อเดินกิน
ไปจนถึงร้านนั่งกินดื่มเก๋ๆ ก็มีให้เลือกหลายร้าน โดยบางร้านก็สามารถนั่งชมวิวโขงได้ด้วย
เรียกว่ามาเดินเล่นที่นี่จะได้เสพทั้งความสวยของบ้านเก่าริมโขง วิวโขงยามเย็น ช้อปของฝาก
และอิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายในคราวเดียว
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
วันที่ 3

หาดทรายทองศรีโคตรบูร - วัดพระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุพนม - องค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช - วัดภูมโนรมย์
- วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว - อ.โขงเจียม

เช้า

นำท่านเที่ยวชม หาดทรายทองศรีโคตรบูร หรือ หาดทรายริมน้ำโขง เป็นปรากฎการณ์ทาง ธรรมชาติที่เกิด
ขึ้นในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แม่น้ำโขงลดระดับเกิดเป็นหาดทรายสวยกลางลำน้ำโขง ยาวหลาย กิโลเมตร
ลักษณะเป็นหาดทรายที่มีริ้วลายคล้ายระลอกคลื่น ในส่วนที่เป็นร่องน้ำสามารถมองเห็นพื้นน้ำ สะท้อนแสงสีส้ม ของท้องฟ้า
ในยามเช้า หากวันใดที่แม่น้ำโขงลดลงต่ำมาทำให้เกิดหาดทรายกว้างหนาขึ้นสามารถลงไปเดินเล่นบนหาดทราย
หาดทรายทองอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ และชม
ความงามของธรรมชาติโดยนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดนครพนมเองนิยมที่จะมาเดินเล่นกินลมชมวิวฝั่งประเทศลาว
หากมาเที่ยวในช่วงฤดูหนาวจะได้รับลมเย็นซึ่งพัดมาจากทางฝั่งลาว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนครพระธาตุคู่บ้านของชาวเรณูนคร เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิดวันจันทร์
ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส
นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ธาตุพนม
นำท่านนมัสการ วัดพระธาตุพนมพระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์
ด้วย ผู้นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ
นำท่านเดินทางไปกราบ องค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช (พญานาคประจำตัวคนเกิดวันจันทร์) แลนด์มาร์คสวยๆ
ที่ตั้งอยู่บริเวณแก่งกะเบา แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมานานของจ.มุกดาหาร
เป็นประติมากรรมพญานาคประดับหินอ่อนที่โดดเด่นด้วยรูปร่างสีขาวหมอกสง่างาม สูง 11 เมตร ยาว 51 เมตร
และยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล เชื่อว่าคนที่มากราบไหว้สักการะ และได้ลอดท้องพญานาคที่นี่
จะมีความสุขสมหวังดังคำอธิษฐาน นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังมีทั้งลานนักษัตร 12 ราศี และลานวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า
ให้ถ่ายรูปและพักผ่อนกับวิวริมแม่น้ำโขง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านเดินทางไป จังหวัดมุกดาหาร
นำท่านเดินทางไปยัง วัดภูมโนรมย์ หรือวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นศาสนสถานเก่าแก่
ยังโดดเด่นด้วยพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ พระพุทธรูปปางมาวิชัยที่สูงถึง 84 เมตร พระธาตุภูมโนรมย์
ทรงแปดเหลี่ยม รวมไปถึงปู่ศรีมุกดา รูปปั้นพญานาคขนาดยักษ์จากฝีมือช่างที่งดงาม
นำท่านสักการะ องค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (พญานาคประจำตัวคนเกิดวันพุธกลางคืน)
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เนื่องจากทำเลที่ตั้งของวัดซึ่งอยู่บนยอดเขาภูมโนรมย์
จึงทำให้กลายเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารด้วย โดยสามารถมองเห็นทั้งวิวแม่น้ำโขง
ตัวเมืองมุกดาหาร ไกลไปจนถึงแขวงสะหวันนะเขต ฝั่งสปป.ลาว
แถมตรงจุดชมวิวนี้ยังมีภาพวาดสามมิติให้ได้ถ่ายรูปเล่นเพลินๆ ด้วย
นำท่านออกเดินทาง ไปยัง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ชมความสวยงามของต้นไม้ (ต้นโพธิ์)
เรืองแสงอิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ อ.โขงเจียม
19.00 น.
วันที่ 4

บริการอาหารค่ำ (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร เข้าที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
วัดป่าปากโดม - ช้อปปิ้งของฝากเมืองอุบลฯ - วัดพระธาตุหนองบัว - วัดบ้านไร่ - กรุงเทพฯ

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก
เก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก
นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าปากโดม
นำท่านกราบสักการะ องค์พญาทะนะมูลนาคราช (พญานาคประจำตัวคนเกิดวันศุกร์)
พร้อมชมสถาปัตยกรรมองค์พญานาค ทะนะมูลนาคราช ที่ดูยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
นำท่านเดินทางต่อไปซื้อของฝากของดีเมืองอุบลฯ อาทิเช่น แหนม หมูยอเป็นต้น
นำท่านเดินทางไปยัง วัดหนองบัวหรือที่ชาวอุบลฯนิยมเรียกวัดพระธาตุหนองบัวสักการะ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์”
นำท่านเดินทางไปยัง จังหวัดนครราชสีมา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านเดินทางไปยัง วัดบ้านไร่ กราบสักการะ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และ องค์พญาอนันตนาคราช
(พญานาคประจำตัวคนเกิดวันอาทิตย์)
นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ระหว่างทางแวะให้ท่าน รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

22.00 น.

นำท่านเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ สิ้นสุดการให้บริการ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

03 - 06 มีนาคม 2565
03 - 06 เมษายน 2565
12 - 15 เมษายน 2565
13 - 16 เมษายน 2565
14 - 17 เมษายน 2565
28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2565
03 - 06 พฤษภาคม 2565
13 - 16 พฤษภาคม 2565
26 - 29 พฤษภาคม 2565
02 - 05 มิถุนายน 2565
30 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2565
12 - 15 กรกฎาคม 2565
27 - 30 กรกฎาคม 2565
04 - 07 สิงหาคม 2565
11 - 14 สิงหาคม 2565
25 - 28 สิงหาคม 2565
01 - 04 กันยายน 2565
15 - 18 กันยายน 2565
29 กันยายน - 02 ตุลาคม 2565
07 - 10 ตุลาคม 2565
12 - 15 ตุลาคม 2565
21 - 24 ตุลาคม 2565
03 - 06 พฤศจิกายน 2565
10 - 13 พฤศจิกายน 2565
17 - 20 พฤศจิกายน 2565
24 - 27 พฤศจิกายน 2565
02 - 05 ธันวาคม 2565
09 - 12 ธันวาคม 2565
15 - 18 ธันวาคม 2565
22 - 25 ธันวาคม 2565
30 ธันวาคม 2565 - 02 มกราคม 2566

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
6,500
6,700
6,700
6,700
6,700
6,700
6,700
6,700
6,500
6,700
6,500
6,700
6,700
6,500
6,700
6,500
6,500
6,500
6,500
6,900
6,900
6,900
6,700
6,700
6,700
6,700
6,900
6,900
6,700
6,700
6,900
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เด็กอายุ 04 - 11 ปี
ราคาท่านละ
5,200
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
5,200
6,500
5,200
6,500
6,500
5,200
6,500
5,200
5,200
5,200
5,200
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
800
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
800
1,000
800
1,000
1,000
800
1,000
800
800
800
800
1,200
1,200
1,200
1,000
1,000
1,000
1,000
1,200
1,200
1,000
1,000
1,200

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
• ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
• ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
• ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000
บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
การจองและสำรองที่นั่ง
• วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
• ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
• หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
• หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
• โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรื
อไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่
อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่น
อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
• ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม แล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ
ได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง

การยกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
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* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง
การเลื่อนการเดินทาง
• การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
• รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
• รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
• รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
ลักษณะทริป
• ชมเทศกาลทุ่งดอกบัวตอง โรแมนติก ปาย - ปางอุ๋ง พักรีสอร์ทระดับมาตรฐาน สบายๆ กับวันพักผ่อนของทุกท่าน
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
• เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
• รองเท้าสวมสบาย
• ครีมกันแดด
• ของใช้ส่วนตัว
• ยาประจำตัว
• กล้องถ่ายรูป
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