 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 4 พ.ย. 2020 17:15

ทัวร์นา่ น ลอ่ งแกง่ น้ำว้า 2 วัน 1 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium
Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน หรอื รถทัวร์ไป-กลับ กรงุ เทพฯ-นา่ น
สนกุ สนาน ตื่นเต้น

ลอ่ งแกง่ ลำน้ำว้าตอนกลาง
เส้นทาง บ.สบหมาง-วังลูน อ.แม่จรมิ
ระยะทาง 85 กม.


ราคา

ราคา



จำนวนผ้ ูเดินทาง

ราคา / คน

4 - 6 คน

3,400

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินนา่ น - ลอ่ งแกง่ - แค้มป์ พักริมแมน่ ้ ำว้า นอนเต้นท์
กำหนดการ
05:30 พร้อมกั น ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้ น 3 สายการบินแอร์เอเชีย

07:40 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินนา่ น ด้วยเที่ยวบินที่ FD...
08:55 ถึ งสถานีขนส่ง/สนามบิน จ.น่าน เตรียมตั วเดินทางสู่จุดลงเรือ อ.บ่อเกลื อ
09:30 เดินทางสู่จุดหมายปลายทางระยะทาง 110 กิโลเมตร ตามเส้นทาง อ.สันติสุข-อ.บ่อเกลื อ
11.00 ถึ งจุดลงเรือ@ลอ่ งแกง่ นา่ นน้ำว้าทั วร์รับฟังคำแนะนำ วิธีการลอ่ งแกง่ จากสต๊าฟ

กิจกรรม
11.30 เริม่ ต้นสู่ความสนุกตืน่ เต้นกั บแก่งผาหลวงแก่งเสือเต้น แก่งห้วยปึง แก่งอั นดั บหนึ ่งของประเทศไทย
14.00 ลอ่ งแกง่ ในชว่ งบา่ ย ชมธรรมชาติทั้งสองฝั่งริมแมน่ ้ ำว้า พบกั บแกง่ ห้วยเดือ่ แกง่ ผีป่า แกง่ มะแขวน่ แกง่ ขอนฯลฯ
18.00 ถึ งแค้มป์ พักน้ำหมาวหมอก ถ่ายรูป เล่นน้ำทา่ มกลางธรรมชาติ
ทำภารกิจส่วนตั ว รั บประทานอาหารเย็น กิจกรรมรอบกองไฟ /ป้ ิงย่าง/พั กผ่อนตามอั ธยาศัย

อาหาร
เช้า

ร้านอาหาร
กลางวั น ข้าวห่อ ริมฝัง่ น้ำว้า
เย็น ทีแ่ ค้มป์ พักริมแมน่ ้ ำว้า

ท่ีพัก
แค้มป์ พักริมแมน่ ้ ำว้า นอนเต้นท์

วันที่ 2

กิจกรรมลอ่ งแพ - อำเภอแมจ่ รมิ - เมืองนา่ น
กำหนดการ
07.30 รั บประทานอาหารเช้า ชา/กาแฟ /ทำภารกิจสว่ นตั ว

08.30 รับฟังคำแนะนำจากสต๊าฟ ก่อนเดินทาง สู่การล่องแก่ง

09:00 - 14:00 ล่องแก่งช่วงสุดท้าย
กิจกรรม
หลั งฟังคำแนะนำจากสต๊าฟ ก่อนเดินทาง พบกั บแก่งระดั บ3 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพิ่มความสนุกตลอดเส้นทาง

สนกุ สนานกับการเลน่ น้ำที่ใสสะอาด
ถึงจุดหมายปลายทาง อำเภอแมจ่ รมิ ทำภารกิจสว่ นตัว พร้อมอาหารวา่ ง
กอ่ นเดินทางสตู่ ั วอำเภอเมืองนา่ นเป็นการสิ้นสุดการผจญภัย
พิชิตแกง่ ขามแกง่ ผาขี้นกแกง่ กระโจนแกง่ ผารถเมย์ แกง่ ผาแดง แกง่ วั งลูน ฯลฯ

อาหาร
เช้า
เทีย่ ง

ที่แค้มป์พัก
รมิ แมน่ ้ ำว้า

ราคานี้รวม

ที่พักตามรายการเดินทาง
อาหารตามรายการเดินทาง
รถรับสง่ ไปยังจดุ เรมิ่ ต้น และกลับ อ.เมืองนา่ น
หมวก ชูชีพ ถุงกันน้ำสำหรับลอ่ งแกง่
พักแค้มป์ในป่า มีเต้นท์ ถุงนอน หมอน
ประกันอุบัติเหตุ
น้ำดื่ม
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ เดินทางสนู่ า่ น
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัว

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/nan/1093

