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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 05.00น. - เขาคอ้ - จดุชมววิเขาคอ้  

ทุง่กงัหนัลม - ไร ่GB  - Pino Latte Restaurant & Cafe - พระธาตผุาซอ่นแกว้ 

พกัเพชรบรูณ์ หลม่สกั /หลม่เกา่                                          อาหาร เทีย่ง /เย็น 

2 ภลูมโล ชมซากรุะเมอืงไทย - ดา่นซา้ย - พระธาตศุรสีองรกั - Sky Walk เชยีงคาน - ถนนคนเดนิ

เชยีงคาน   

พกัเชยีงคาน                                                                           อาหารเชา้/ เทีย่ง /เย็น 

3 ตกับาตรขา้วเหนยีว - แกง่คดุคู ้– รา้นของฝากไรก่ านนัจลุสาขา2 - กรงุเทพฯ 

                                                                                        อาหารเชา้ / เทีย่ง /--- 

 

 

 

 



                             

หมายเหต:ุ ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามล าดบัการจองและช าระเงนิ หลงัช าระเงนิ

แลว้จะท าการยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 
  

วนัแรก         จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - เขาคอ้ - จดุชมววิเขาคอ้ - ทุง่กงัหนัลม - ไร ่GB  

                    Pino Latte Restaurant & Cafe - พระธาตผุาซอ่นแกว้                   อาหารเทีย่ง,เย็น 

 

05.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบรูณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5-6

ชัว่โมง) อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถตาม น าท่านเดนิทางสู ่เขาคอ้ เป็นชือ่เรยีกรวมบรเิวณเทอืกเขา

นอ้ยใหญข่องเทอืกเขาเพชรบรูณ์ มจีดุทอ่งเทีย่วหลายแหง่และพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ 

ทัง้ทีพ่ัก รา้นอาหาร คาเฟ่ววิสวยๆมากมาย แวะชม จุดชมววิเขาคอ้ สมัผัสกับอากาศบรสิทุธิ ์มองเห็นหบุ

เขาสูงใหญ่สลับกันไปมาอย่างสวยงามสวยงาม เดนิทางสู่ ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ และ ไร่ GB ซึง่อยู่

บรเิวณตดิกัน อสิระใหท้่านเดนิชมทุ่งดอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายสสีันที่เรยีงรายไล่ระดับลงไปตาม

ไหล่เขา ท่านสามารถเดนิเขา้ไปถ่ายรูปกันไดแ้บบเพลนิๆ กับแปลงดอกไมส้ันสันสวยงามที่ปลูกตาม

ฤดูกาลต่างๆ เชน่ ดอกทวิลปิ ดอกเวอรบ์น่ีา ดอกลลิลี ่ดอกกระเจยีว ดอกดาวเรอืง เป็นตน้ (รวมค่าเขา้

ชมแลว้)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/

เดนิทางคนเดยีว 

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

(8-9ทา่น/ตู)้ 

หมายเหต ุ

30 ธนัวาคม-1มกราคม 64 4,999 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

1,500 16  

31 ธนัวาคม-2มกราคม 64 4,999 1,500 16  

9-11 มกราคม 64 3,999 1,500 16  

16-18 มกราคม 64 3,999 1,500 16  

23-25 มกราคม 64 3,999 1,500 16  

30มกราคม-1กมุภาพนัธ ์ 3,999 1,500 16  

6-8 กมุภาพนัธ ์64 3,999 1,500 16  

13-15 กมุภาพนัธ ์64 3,999 1,500 16  

20-22 กมุภาพนัธ ์64 3,999 1,500 16  



                             

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่Pino Latte Restaurant & Cafe รา้นกาแฟสดุชคิแหง่เมอืงเพชรบรูณ์ รา้นตกแตง่

ไดท้ันสมัย สวยงามสไตลโ์มเดลิและลอฟท ์มมีมุระเบยีงทีส่ามารถชมววิแบบพาโนรามา่ไดอ้ยา่งสวยงาม 

นอกจากนีม้กีาแฟ เครือ่งดืม่ ของทา่นเลน่ทีร่สชาตอิรอ่ยใหช้วนลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตุผาซ่อนแกว้ ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาในหมู่บา้นทางแดง เขาคอ้ ทีเ่รยีกวา่ "ผา

ซอ่นแกว้" เนื่องจากมภีเูขาสงูใหญ่ซอ้นกันเป็นทวิเขาเรยีงรายโอบรอบบรเิวณศาลาปฏบัิตธิรรม และบน

ยอดเขา มถี ้าอยูบ่นปลายยอดเขา มชีาวบา้นทางแดงหลายคน ไดเ้ห็นลกูแกว้ลอยเหนือฟากฟ้า และลับ

หายเขา้ไปในถ ้าบนยอดผา ชาวบา้นเชือ่ว่าเป็นพระบรมสารรีกิธาตุเสด็จมา และต่างถอืว่าเป็นสถานที่

มงคล มคีวามศักดิส์ทิธิแ์ละเรยีกตามๆ กันวา่ ผาซอ่นแกว้ วัดพระธาตผุาซอ่นแกว้นี้เป็นสถานปฏบัิตธิรรม

แกพ่ระสงฆ ์และพุทธศาสนกิชนท่ัวไป ใหไ้ดม้าพักกายพักใจในทีซ่ ึง่รายลอ้มไปดว้ยหุบเขาทีแ่สนสงบ

เงยีบในอากาศเย็นสบาย นอกจากยังเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจอกีแห่ง เพราะรอบๆ วัดตัวประดับ

ประดาดว้ยกระจกหลากสสีัน ไปจนกระท่ังถงึเจดยี ์ท าใหค้วามสวยงามของที่นี่ดงึดูดนักท่องเที่ยวมา

เยีย่มเยยีนอยา่งไมข่าดสาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2) 

ทีพ่กั: Indigo Hotel เพชรบรูณ์ หลม่สกั/หลม่เกา่หรอืระดบัเทยีบเทา่ (ระดับ3ดาว) 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่อง        ภลูมโล ชมซากรุะเมอืงไทย - ดา่นซา้ย - พระธาตศุรสีองรกั - Sky Walk เชยีงคาน  

                     ถนนคนเดนิเชยีงคาน                                                          อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)  



                             

 น าท่านเดนิทางสู่ ภูลมโล (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1ชั่วโมง) น าทา่นเปลีย่นรถทอ้งถิน่ 

ขึน้สู ่ยอดภูลมโล มคีวามสงู 1,680 เมตร จากระดับน ้าทะเล อากาศจงึเย็นสบายตลอดปี อณุหภมูเิฉลีย่ 

5-20 องศา ตัง้อยู่ทีบ่า้นร่องกลา้ ในอุทยานแห่งชาตภิูหนิร่องกลา้ บนรอยต่อของสามจังหวัด คอื เลย 

เพชรบูรณ์ และพษิณุโลก เดมิเป็นพื้นทีป่ลูกกะหล ่าปล ีท าไร่เลือ่นลอยของชาวเขาเผ่ามง้ ต่อมาทาง

อุทยานไดท้ าขอ้ตกลงกับชาวมง้ใหอ้าศัยอยู่และท าเกษตรกรรมในพื้นที่อุทยานได ้แต่ตอ้งปลูกตน้

นางพญาเสอืโคร่งไปดว้ย แต่ปัจจุบันตน้กะหล ่าปลไีม่ไดม้แีลว้เหลอืเพยีงตน้พญาเสอืโคร่งบานสะพรั่ง

สวยงาม บนพืน้ทีก่วา่ 1,000 ไร ่ถอืวา่ใหญท่ีส่ดุในประเทศไทย หบุเขาสชีมพูทีป่กคลมุไปดว้ยตน้ซากรุะ

เมอืงไทยหรอืตน้พญาเสอืโครง่ทีอ่อกดอกบานสะพรั่งเต็มทั่วพืน้ที ่

 หมายเหต:ุ ดอกพญาเสอืโครง่จะบานเต็มทีช่ว่ง เดอืน ม.ค.- ก.พ.ของทกุปี และขึน้อยูก่บัสภาพ

ภมูอิากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

 เดินทางสู่ พระธาตุศรสีองรกั จ.เลย ปูชนียสถาน

ส าคัญของเมอืงดา่นซา้ย น าทา่นสกัการะเพือ่ความเป็น

สริมิงคล สิง่ศักดิส์ทิธิพ์ระธาตุศรสีองรักไม่ชอบสแีดง

ตามความเชือ่ของชาวบา้น ดังนั้นในตลอด 400 ปีที่

ผ่านมา พธิฉีลองสมโภชพระธาตุศรสีองรักจงึไม่มกีาร

ฆา่สตัวบ์รเิวณองคพ์ระธาต ุทกุคนทีเ่ขา้สกัการะตอ้งไม่

สวมเสือ้ผา้อาภรณ์ "สแีดง" เขา้ไปในเขตพระองคธ์าต ุ

เนื่องจากสแีดงเป็นสแีห่งการเข่นฆ่า หมายเหตุ:หา้ม

สวมเสือ้ผา้ทีม่สีแีดงทัง้ภายในและนอก จากนัน้น า

ท่านชม สกายวอลค์เชยีงคาน แลนดม์ารค์แห่งใหม่

เมอืงเลย ใหท้า่นไดท้อ่งเทีย่วสมัผัสความสวยงามและ

ความเสยีวจากมุมสงู มคีวามสงูกวา่ระดับแม่น ้าโขง 80 



                             

เมตร หรอืเทา่กับตกึ 30 ชัน้ มทีางเดนิพืน้กระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแมน่ ้าเหอืงทีไ่หล

ผ่านมาบรรจบแม่น ้าโขง ทีก่ัน้พรมแดนไทย-ลาว และใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรจากสิง่ศักดิส์ทิธิ ์พระ

ใหญ่ภูคกงิว้ เป็นพระพุทธรูปปางลลีาประทานพร สูงกวา่ 19 เมตร อยู่ใกลบ้รเิวณสกายวอลค์เชยีงคาน 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิเชยีงคาน อยู่บรเิวณถนนสายล่าง ในตัวอ าเภอเมอืงเชยีงคาน ซึง่เป็น

ถนนที่เลียบไปกับแม่น ้ าโขง หรือที่เรียกว่า "ถนนชายโขง" ถนนเสน้นี้มีเสน่ห์ที่บา้นเรือนไมใ้น

บรรยากาศเกา่ๆทีเ่ป็นเสน่หด์งึดดูผูค้นใหม้าเยอืน ปัจจบัุนจัดใหม้กีารปิดถนนท าเป็นถนนคนเดนิเชยีงคาน 

ในเย็นวันศุกร ์และวันเสาร์ ตัง้แต่หนา้วัดท่าครก(เชยีงคานซอย20) เรือ่ยไปจนถงึวัดศรคีุนเมอืง(เชยีง

คานซอย6) สว่นวันอืน่ๆนัน้ไมไ่ดปิ้ดถนนอยา่งเป็นทางการรถสามารถวิง่ได ้แตจ่ะเป็นการวิง่รถแบบ one 

way และรา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ ส่วนใหญ่เปิดใหบ้รกิารกันตามปกต ิบนถนนคนเดนิเชยีงคาน จะ

เต็มไปดว้ย ทีพ่ัก รสีอรท์ โฮมสเตย ์จ านวนมากตลอดแนวถนน มรีา้นอาหาร และรา้นกาแฟน่ารักหลาย

รา้นเปิดใหบ้รกิาร อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) 

ทีพ่กั: เชยีงคาน บตูคิหรอืระดบัเทยีบเทา่ (ระดับ3ดาว) 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 

วนัทีส่าม        ตกับาตรขา้วเหนยีว - แกง่คดุคู ้– รา้นของฝากไรก่ านนัจลุสาขา 2 - กรงุเทพฯ 

                                                                                                             อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 

 

05.30 น. น าท่านร่วม ตกับาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเชา้ 

นักท่องเทีย่วจะมาน่ังรอใสบ่าตร ขา้วเหนียวนึง่รอ้นๆ เป็นประเพณีทีส่บืทอดกันมายาวนานของวถิชีวีติที่

สงบ เรยีบงา่ย อสิระใหท้า่นเดนิ สมัผัสวถิชีวีติคนเชยีงคานที ่ตลาดเชา้เชยีงคาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่แกง่คุดคู ้ แกง่ขนาดใหญ่ทีเ่กดิจากการทอดตัวของแนวหนิ ลงใน แม่น ้าโขง 

ประกอบดว้ย หนิกอ้นใหญ ่ๆ เป็นจ านวนมากจากการทีห่นิเหลา่นีอ้ยูใ่ตน้ ้าเป็นเวลานาน ท าใหห้นิเหลา่นี้มี

สสีนัสวยงาม ตัวแกง่กวา้งใหญเ่กอืบจรด สองฝ่ังแมน่ ้าโขง มกีระแสน ้าไหลผา่นไป เพยีงชอ่งแคบ ๆ ใกล ้

ฝ่ังไทยเทา่นัน้เอง ซึง่กระแสน ้าเชีย่วกราก เวลาทีเ่หมาะจะชม แกง่คดุคูท้ีส่ดุคอื เดอืนกมุภาพันธถ์งึเดอืน

พฤษภาคม ซึง่เป็นเวลาทีน่ ้าแหง้ มองเห็นเกาะแกง่ชดัเจน และสามารถเดนิลงไปเพือ่สัมผัส บรรยากาศ 

ของรมิน ้าโขงไดอ้ย่างใกลช้ดิได ้ซึง่บรเิวณนี้จะเป็นหาดทรายกวา้งและหนิกอ้นกลมเงาเรยีงรายกันนับ

รอ้ยนับพันกอ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 

บา่ย  น าทา่น แวะซือ้ของฝากรา้นของฝากไรก่ านนัจลุสาขา 2 เป็นศนูยร์วมของฝากสนิคา้ทางการเกษตร

ภายใตแ้บรนด ์“ไร่ก านันจุล” มใีหเ้ลอืกมากมายกว่า 200 รายการ และผลติภัณฑท์ี่โดดเด่นรูจ้ักกันมา

นานแสนนานของไร่ก านันจุล คอื “ปลาสม้” และยังมผีลไม ้เชน่ มัลเบอรร์ี ่อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้

ของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทางตอ่กลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

 

*********************** 

ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามล าดบัการจองและช าระเงนิ หลงัช าระเงนิแลว้จะท า

การยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การ
เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยับยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

เง ือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถตูป้รับอากาศVIP 

• คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอบุัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือ่ยจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 500 บาท 

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่

มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนขัน้ต า่ 8 ทา่น 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้



                             

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 


