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 ก าหนดการเดินทาง 
 ตุลาคม 01-04 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31 
 พฤศจิกายน 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28   
 ธนัวาคม 02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26  

มกราคม 06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30  
 กุมภาพนัธ ์ 03-06 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 24-27    
 มีนาคม 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 

 มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้าํนาญเสน้ทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
 ที่พกัมาตรฐาน  
 รถตู ้ปรับอากาศ VIP สาํหรับคณะท่าน 
 อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



วนัแรกของการเดนิทาง (1)  กรุงเทพฯ - เลย - วดัศรีคุณเมือง - วดัพระพุทธบาทภูควายเงนิ  
  แก่งคุ้ดคู้ - ถนนคนเดนิเชียงคาน   
06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ (อาคาร 2) เคาน์เตอร์สาย

การบินนกแอร์ พร้อมเจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยดูแลเช็คสมัภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
09.20 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัเลย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9704 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบิน จงัหวดัเลย  หลงัจากรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ นาํทุกท่านเดินทางสู่ อาํเภอเชียงคาน (60 กม.) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย จากนั้นนาํท่านชม “วดัศรีคุณเมือง” หรือ “วดัใหญ่” สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2485 และถือเป็นวดัเก่าแก่ที่อยู่คู่บา้นคู่เมือง

เชียงคานมาอยา่งยาวนานหน่ึงในหลายศาสนสถานสาํคญั
และถือเป็นจุดศูนยร์วมจิตใจของชาวเชียงคาน โบสถ์
เก่าแก่ที่มีหลงัคาลดหลัน่กนัลงมาตามแบบศิลปะลา้นนา  
หลงัอาหารนาํท่าน “วดัพระพทุธบาทภูควายเงิน” (12 กม.) 
เป็นวดัที่อยูบ่นภูเขาสูง มีรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐาน
อยูบ่นหินลบัพร้าหรือหินลบัมีด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรอยแตก
เหมือนรอบพระพทุธบาทจริง มีขนาดประมาณ 1.20 เมตร 
กว้าง 80 เซนติ เมตร ซ่ึงได้รับการขึ้ นทะ เบียนเป็น
โบราณสถาน สกัการะ พระเจา้ใหญ่พุทธฉัพรรณรังสีพระ
พทุธ เพือ่ความเป็นสิริมงคล จากนั้น เดินทางสู่ “แก่งคุดคู”้ 
(9 กม.) ชมววิของลาํนาํโขงบริเวณแก่งคุดคูท้ี่กวา้งขวางสุด
ลูกหูลูกตา ทอดตัวยาวขนานไปสองฝ่ังไทย-ลาว และ
ในช่วงที่นํ้ าลดจะเห็นเกาะแก่งนอ้ยใหญ่ต่างๆ โดยมี “ภูควายเงิน” ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลงัอยูฝ่ั่งตรงขา้ม  

18.00 น. บริการอาหารคํ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน // หลงัอาหารอิสระกบัการเดินเล่น หรือเลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกที่ถนนคนเดิน
เชียงคานตามอธัยาศยั 

ที่พกั :  โรงแรมนอนนับดาว ริมโขง                                                                   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

 วนัที่สองของการเดนิทาง (2)   ตักบาตรข้าวเหนียว - สกายวอล์คภูคกงิว้ - ท่าลี ่- พระธาตุสัจจะ  
บ้านนากระเซ็ง - วสิาหกจิชุมชนกาแฟขีช้ะมด  

      ไร่พณิสุวรรณออร์แกนิกฟาร์ม - ภูเรือ 
05.30 น. เชิญท่าน “ร่วมตกับาตรขา้วเหนียว ณ ถนนคนเดิน” 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมที่พกั 



08.00 น. หลังรับประทานอาหาร เดินทางสู่ เดินทางสู่ “สกายวอล์ค ภูคกง้ิว” (30 กม.) ตั้งอยู่ที่ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 
บริเวณพระใหญ่ภูคกง้ิว ซ่ึงเป็นแผ่นดินจุดแรกของภาค
อีสานที่แม่นํ้ าโขงไหลผ่าน โดยมีแม่นํ้ าเหืองไหลมา
บรรจบเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติ กั้นระหว่างสปป.ลาว
กบัประเทศไทย มีความสูงกว่าระดบัแม่นํ้ าโขง 80 เมตร 
หรือเท่ากบัตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความ
ยาว 80 เมตร มองเห็นแม่นํ้ าเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบ
แม่นํ้ าโขงเกิดจนเกิดเป็นแม่นํ้ า 2 สี ซ่ึงเป็นจุดเช็คอินแห่ง
ใหม่ของ จ.เลย  ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่ อ.ท่าล่ี (41 
กม.) 

10.00 น. นาํท่านสักการะ “พระธาตุสัจจะ” วดัลาดปู่ ทรงธรรม เป็น
พระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระ
อรหันต์ธาตุและปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) 
สร้างขึ้นเพือ่ต่อชะตาพระธาตุพนมที่พงัทลายลง นับเป็นปู
ชนียวตัถุที่สาํคญัและเป็นที่ยดึเหน่ียวจิตใจของชาวจงัหวดั
เลยและชาวลาว จากนั้น เดินทางสู่ อ.ท่าล่ี “วิสาหกิจชุมชน
กาแฟขี้ชะมด” (40 กม.) เยีย่มชมหมู่บา้นนากระเซ็ง ชมการ
เล้ียงชะมด และวธีิชาวบา้นนากระเซ็ง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ไร่พณิสุวรรณ ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาเขียวขจีที่ไร่มีผกัเพื่อสุขภาพ และบรรยากาศปลอด
มลพษิ 

14.00 น. ชมไร่พิณสุวรรณออร์แกนิกฟาร์ม เกษตรอินทรีย ์การพึ่งพาตนเอง ปลูก ปรุง แปรรูป จาํหน่าย เรียนรู้ แบ่งปัน ครบ
วงจร และเป็นศูนยเ์รียนรู้เร่ืองการทาํปุ๋ ยหมกั การปรุงดิน วธีิเพาะเมล็ดพนัธผ์กั และวธีิเล้ียงไส้เดือน ไดเ้วลาอนัสมควร 
นาํท่านออกเดินทางสู่ อ.ภูเรือ (47 กม.) นาํท่านเขา้ที่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

คํ่า บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั :  ภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา                                                      หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สามของการเดนิทาง (3)  อุทยานแห่งชาติภูเรือ – พระธาตุศรีสองรัก – วดัโพนชัย 
   พพิธิภณัฑ์ผตีาโขน – ภูหินร่องกล้า – ภูทับเบิก – เขาค้อ 
05.00 น. นาํท่านขึ้นสู่ “อุทยานแห่งชาติภูเรือ” (12 กม.) ดว้ยความสูงประมาณ 1,365 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล ชมวิวทิวทศัน์ยาม

เชา้ที่ “ผาโหล่นนอ้ย” จุดชมพระอาทิตยข์ึ้นที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูหลวง ภูผาสาด ภูคร่ังและทะเลภูเขาทอดยาว



สุดสายตา ทศันียภาพที่สวยงามไดร้อบดา้นกระทัง่เห็นแม่นํ้ าเหือง และแม่นํ้ าโขง ซ่ึงกั้นพรมแดนไทย-ลาว  สมควรแก่
เวลา นาํท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ ที่พกั  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมที่พกั 
 หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ “วดัโพนชยั” (29 กม.) วดัคู่เมืองของอาํเภอด่านซ้ายสร้าง เม่ือประมาณ พ.ศ.

2103 อายุราว 453 ปี ชมพระอุโบสถหลังใหญ่ ที่ มี
เอกลกัษณ์เฉพาะเป็นแบบศิลปะลา้นชา้งกบัหลวงพระบาง 
สกัการะ “พระเจา้ใหญ่” พระพุทธรูปที่เก่าแก่และมีความ
ศัก ด์ิ สิ ท ธ์ิป า ง ส ม า ธิ  เ พื่ อ ค ว า ม เ ป็ น สิ ริ ม ง ค ล  ช ม 
“พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน” ที่จัดแสดงนิทรรศการเร่ืองราว
เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ รวมถึงผีตาโขนซ่ึงการละเล่นพื้นบา้นที่สืบทอดมา
แต่โบราณกาล จากนั้นนาํท่านสักการะ “พระธาตุศรีสอง
รัก” (3 กม.) ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัเลย 
สร้างโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชราช ระหว่างปี พ.ศ. 2103-2106 เพื่อ เป็นสักขี
พยานในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหวา่งกรุงศรีอยธุยา 
และกรุงศรีสัตนาคนหุต หรือ นครเวียงจนัทน์ในปัจจุบนั 
// จากนั้น เดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้” (81 กม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย เดินทางสู่ “โครงการพฒันาป่าไมต้ามแนวทางพระราชดาํริภูหินร่องกลา้” แหล่งเรียนรู้การพฒันาป่าไม ้เพาะชาํกลา้ไม้

หายากที่ควรอนุรักษพ์นัธุกรรมไวเ้พือ่ปลูกตามแนวพระราชดาํริ โดยเฉพาะในทุ่งดอกกระดาษ (ซ่ึงจะบานในช่วงหน้า
หนาวไปจนถึงเดือนมีนาคม) ดอกกระดาษจะชูช่อกนัสวยงามเป็นแถวเป็นแนวยาวไปจนถึงผาสูง ก็คือ ผาพบรัก, ผา
สลดัรัก, ผารักยนืยง, ผาคู่รัก, ผาไททานิค, ผาบอกรัก จุดชมววิที่ขึ้นช่ือและโดดเด่นที่สุด “ผาพบรัก” เม่ือมองลงไปจาก
บนหนา้ผาจะไดพ้บกบัววิทิวทศัน์ที่สวยงามของผนืป่าและสายหมอกที่สวยงามน่าประทบัใจ 

15.00 น. เดินทางขึ้นสู่ “ภูทบัเบิก” (28 กม.)  จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ ชมภูมิประเทศมีความงดงามของทะเลภูเขา อากาศเยน็
สบายตลอดปี ชมแปลงกะหลํ่าปีที่ผดุขึ้นละลานตาทัว่ภูทบัเบิก  แปลงกะหลํ่าปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลาง
อากาศบริสุทธ์ิ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “เขาคอ้” (50 กม.)   

คํ่า บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั :  BLUESKY RESORT KHAO KHO                                                   หรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 
 
 



วนัที่ส่ีของการเดนิทาง (4)  วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ไร่ GB เขาค้อ - ทุ่งกงัหันลม - พษิณุโลก   
   วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร - เดนิทางกลบั  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมที่พกั 

 หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ “วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้” (8 กม.) ซ่ึงตั้งตระหง่านอยูก่ลางออ้มกอดของขุนเขา มีความ
วจิิตรอลงัการจากการนาํกระเบื้องสี ถว้ยชามเบญจรงค ์มุก ลูกปัด พลอย แกว้แหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน 
มาประดับประดาตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงาม สักการะ
เจดียพ์ระธาตุผาซ่อนแก้วซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ  และมหาวิหารพระพุทธเจ้า ๕ พระองค ์ 
จากนั้น เดินทางขึ้นสู่ “เขาคอ้” (29 กม.) ชมอดีตดินแดน
ทางประวตัิศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทย ที่มีทิวทศัน์
เทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ชม ไร่ GB ไร่
ดอกไมเ้มืองหนาวที่ตั้งอยูบ่ริเวณทุ่งกงัหันลมเขาคอ้  ภาพ
ของทุ่งดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายสีสันที่เรียงรายไล่
ระดบัลงไปตามไหล่เขา เดินเล่นเขา้ไปถ่ายรูปกนัไดแ้บบ
เพลินๆ ไม่ว่าจะเป็นแปลงดอกทิวลิป ดอกลิลล่ี ดอกกระเจียว ดอกดาวเรือง เป็นตน้ ชม “ทุ่งกงัหันลมเขาคอ้” โดย
กังหันลมเหล่าน้ีใช้เป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้า ซ่ึงเป็น
พลงังานสะอาดที่สามารถใชเ้ป็นพลงังานทดแทนได ้เม่ือ
กงัหันลมสีขาวขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายกระจายอยูบ่นเนิน
เขาสีเขียว ยงัมีทุ่งดอกไมแ้ละแปลงเพาะปลูกพืชผกัทอด
ยาวสุดสายตา  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่ จงัหวดัพษิณุโลก (126 กม.) นาํท่าน

สกัการะ หลวงพอ่พระพทุธชินราช ณ “วดัพระศรีรัตนม
หาธาตุวรมหาวิหาร” จงัหวดัพษิณุโลก เป็นวดัเก่าแก่ที่มี
ความสาํคญัยิง่ทั้งทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี จากนั้น เขา้สู่สนามบินพษิณุโลก (54 กม.)  

19.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8415 
20.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของ
สายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ มคัคุเทศก์มี
อาํนาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั  

 



ก าหนดการเดนิทางท่องเที่ยว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิม่ท่านละ 

01-04 ต.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

07-10 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

13-16 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

14-17 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

21-24 ต.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

22-25 ต.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

23-26 ต.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

24-27 ต.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

28-31 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

04-07 พ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

11-14 พ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

18-21 พ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

25-28 พ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

02-05 ธ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

03-06 ธ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

04-07 ธ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

05-08 ธ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 



09-12 ธ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

10-13 ธ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

16-19 ธ.ค. 64  16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

23-26 ธ.ค. 64                                        19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

06-09 ม.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

13-16 ม.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

20-23 ม.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

27-30 ม.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

03-06 ก.พ. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

10-13 ก.พ. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

16-19 ก.พ. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

17-20 ก.พ. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

24-27 ก.พ. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

03-06 มี.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

10-13 มี.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

17-20 มี.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

24-27 มี.ค. 65                                      16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

จ านวนลูกค้าออกเดนิทางเพยีง 6 ท่าน 
 

การเลอืกทีน่ั่ง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใหลู้กคา้ที่ทาํการจองและชาํระมดัจาํมาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 



 
 
 

 อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั ดอนเมือง-เลย // พษิณุโลก-ดอนเมือง กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลดท่านละ 1 ใบ 

นํ้ าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาํหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน หรือระดบัใกลเ้คียง ตามระบุในรายการ หรือเง่ือนไขขอ้ตกลงพเิศษเพิม่เติม 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้ ดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทาํการนับจากวนัจอง พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน (ที่

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชน้าํส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนัทาํการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาํระ

เงินค่ามดัจาํหรือชาํระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจาํแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท 

หากแจง้ ระหวา่ง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้จาํนวน 50 % ของเงิน
ที่ลูกคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกว่า 8 วนัทาํการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กับ
ลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองตํ่ากว่า 6 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้าํระไว้
แลว้ทั้งหมด 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จาํนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบตามจาํนวน

ดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 



● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์
ทางการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวสิัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัลาํดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


