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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 22.00น. – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเลย 

 

2 อทุยานแหง่ชาตภิหูนิรอ่งกลา้ - ลานหนิปุ่ ม ลานหนิแตก – ใบเมเป้ิล โรงเรยีนการเมอืงทหาร – 

ซากรุะเมอืงไทย พญาเสอืโครง่ ภลูมโล – เชยีงคาน - ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

พกัเชยีงคาน                                                                           อาหารเชา้/ เทีย่ง /--- 

3 ตกับาตรขา้วเหนยีวเชยีงคาน – แกง่คดุคู ้- Sky Walkเชยีงคาน - อ.ภเูรอื - เทอโมมเิตอรย์กัษ ์-  

ตน้ครสิตม์าสภเูรอื - กรงุเทพฯ 

                                                                                        อาหารเชา้ / เทีย่ง /--- 

 

 

 

 



  

หมายเหต:ุ ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามล าดบัการจองและช าระเงนิ หลงัช าระเงนิแลว้จะท าการ

ยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ // กรุป๊คอนเฟิรม์ทีล่กูคา้ 8-9 ทา่นตอ่รถตู ้

  

วนัแรก           นดัหมายปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเลย 

 

 

22.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิและเจลแอลกอฮอลท์ุกทา่น ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเลย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ6-7

ชัว่โมง) อสิระใหท้กุทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั   
 

 

วนัทีส่อง        อทุยานแหง่ชาตภิหูนิรอ่งกลา้ - ลานหนิปุ่ ม ลานหนิแตก - ใบเมเป้ิล โรงเรยีนการเมอืง 

                     การทหาร - ซากรุะเมอืงไทย พญาเสอืโครง่ ภลูมโล – เชยีงคาน – ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

                                                                                                                        อาหารเชา้/เทีย่ง/--- 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  

 น าท่านเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาตภิูหนิรอ่งกลา้ มพีืน้ทีค่รอบคลุมรอยต่อ3จังหวัด คอื อ.ด่านซา้ย จ.

เลย อ.นครไทย จังหวัดพษิณุโลก และ อ.หลม่สกั จังหวัดเพชรบรูณ์ ในอดตีเคยเป็นสมรภมูแิหง่การตอ่สู ้

เป็นแหล่งก าเนิดของประวัตศิาสตรก์ารสูร้บอันยาวนานเป็นวรีกรรมของนักรบไทย แต่ในปัจจุบันมแีต่

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/

เดนิทางคนเดยีว 

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

(8-9ทา่น/ตู)้ 

หมายเหต ุ

5-7 มกราคม 64 2,999 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

600 24  

8-10 มกราคม 64 2,999 600 24  

12-14 มกราคม 64 2,999 600 24  

15-17 มกราคม 64 2,999 600 24  

19-21 มกราคม 64 2,999 600 24  

22-24 มกราคม 64  2,999 600 24  

26-28 มกราคม 64 2,999 600 24  

29-31 มกราคม 64 2,999 600 24  

2-4 กมุภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

5-7 กมุภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

9-11 กมุภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

12-14 กมุภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

16-18 กมุภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

19-21 กมุภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

25-27 กมุภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

26-28 กมุภาพนัธ ์64 2,999 600 24  



  

ความสงบ ความร่มรืน่ ความงดงามแห่งธรรมชาตทิีแ่อบแฝงดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะทางธรณีวทิยาใหผู้ ้

เยี่ยมเยือนไดส้ัมผัส และเรียนรูท้ั ้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์ น าท่านชมความมหศัจรรยท์าง

ธรรมชาต ิสมัผสัความหนาว ชมแสงแรกยามเชา้ ณ  ลานหนิปุ่ ม อยูห่า่งจากทีท่ าการ อช.ภหูนิรอ่ง

กลา้ประมาณ 4 กม. อยู่รมิหนา้ผา ลักษณะเป็นลานหนิ มหีนิผุดขึน้มาเป็นปุ่ มเป็นปมขนาดไล่เลี่ยกัน 

ลักษณะนี้สนันษิฐานวา่อาจจะเกดิจากการสกึกร่อนตามธรรมชาตขิองหนิ ในอดตีบรเิวณนีใ้ชเ้ป็นทีพั่กฟ้ืน

ของคนไขข้อง โรงพยาบาล เนือ่งจากอยูบ่นหนา้ผา มลีมพัดเย็นสบาย ลานหนิแตก มลีักษณะเป็นลาน

หนิทีม่อีาณาเขตประมาณ 40 ไร่ มรีอยแตกเป็นแนว เป็นร่อง เหมอืนแผ่นดนิแยก บางรอยมขีนาดแคบ

ขนาดพอคนกา้วขา้มได ้บางรอยมขีนาดกวา้งไม่สามารถกระโดดขา้มไปถงึ ลักษณะนี้สันนิษฐานว่า

อาจจะเกดิจากการโกง่ตัวหรอืการเคลือ่นตัวของผวิโลกจงึท าใหพ้ืน้หนินัน้แตกออกเป็นแนว นอกจากนี้

บรเิวณลานหนิแตกยงัปกคลมุไปดว้ยมอส ไลเคน ตะไคร ่เฟิรน์ และกลว้ยไมช้นดิตา่งๆดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 เดนิทางสู ่โรงเรยีนการเมอืงการทหาร อยูห่า่งจากทีท่ าการอทุยานฯประมาณ 4 กม. มสีภาพเป็นป่ารก

ทึบหนาแน่นไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ ในอดีตเคยเป็นสถานที่ส าหรับใหก้ารศกึษาตามแนวทางของลัทธิ

คอมมวินสิต ์ในบรเิวณโรงเรยีนการเมอืงการทหาร จะประกอบไปดว้ยบา้นฝ่ายพลเรอืน ฝ่ายพลาธกิาร 

ฝ่ายสื่อสาร และสถานพยาบาล มทีัง้หมด 31 หลัง เป็นบา้นหลังเล็กๆ กระจายอยู่อย่างเป็นระเบยีบ 

ภายในบา้นแต่ละหลังจะมแีครส่ าหรับนอน และโต๊ะส าหรับเขยีนหนังสอืท าดว้ยไมก้ระดานอยา่งหยาบๆ 

เศษขา้วของกระจายอยู่เกลือ่น บางหลังเริม่ผุพังเพราะถูกปล่อยใหร้า้งหลังจากมวลชนเขา้มอบตัวแลว้ 

ชว่งเดอืนมกราคมจะไดพ้บกบับรรยากาศของใบเมเป้ิลผลดัใบเปลีย่นเป็นสแีดงและรว่งหลน่มา

ตรงบา้นไมเ้กา่แก่งดงามคลา้ยกบับรรยากาศอยู่ตา่งประเทศ อสิระใหท้่านถา่ยภาพชมความ

งามตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

 (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถทอ้งถิน่) น าท่านเดนิทางขึน้สู่ ยอดภูลมโล มคีวามสูง 1,680 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล อากาศจงึเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมเิฉลีย่ 5-20 องศา ตัง้อยู่ที่บา้นร่องกลา้ ในอุทยาน

แห่งชาตภิหูนิรอ่งกลา้ บนรอยต่อของสามจังหวัด คอื เลย เพชรบรูณ์ และพษิณุโลก เดมิเป็นพืน้ทีป่ลูก

กะหล ่าปล ีท าไรเ่ลือ่นลอยของชาวเขาเผา่มง้ ตอ่มาทางอทุยานไดท้ าขอ้ตกลงกบัชาวมง้ใหอ้าศัยอยูแ่ละ

ท าเกษตรกรรมในพื้นที่อุทยานได ้แต่ตอ้งปลูกตน้นางพญาเสอืโคร่งไปดว้ย แต่ปัจจุบันตน้กะหล ่าปลี

ไมไ่ดม้แีลว้เหลอืเพยีงตน้พญาเสอืโคร่งบานสะพร่ังสวยงาม บนพืน้ทีก่ว่า 1,000 ไร่ ถอืว่าใหญ่ทีส่ดุใน

ประเทศไทย หุบเขาสชีมพูทีป่กคลุมไปดว้ยตน้ซากุระเมอืงไทยหรอืตน้พญาเสอืโคร่งทีอ่อกดอกบาน

สะพร่ังเต็มทั่วพืน้ที ่

 หมายเหต:ุ ดอกพญาเสอืโครง่จะบานเต็มทีช่ว่ง เดอืน ม.ค.- ก.พ.ของทกุปี *(ชว่งปลายมกรา ก.พ. ดอก

พญาเสอืโครง่อาจจะโรยหมดแลว้ ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เชยีงคาน เมอืงเล็กๆรมิแมน่ ้าโขง ชมุชนเต็มไปดว้ยรอยยิม้และวถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ยแตม่ี

เสน่ห ์เดนิทางสู ่ถนนคนเดนิเชยีงคาน อยูบ่รเิวณถนนสายลา่ง ในตัวอ าเภอเมอืงเชยีงคาน ซึง่เป็นถนน

ที่เลียบไปกับแม่น ้ าโขง หรือที่เรียกว่า "ถนน

ชายโขง" ถนนเสน้นี้มีเสน่ห์ที่บา้นเรือนไมใ้น

บรรยากาศเกา่ๆทีเ่ป็นเสน่หด์งึดดูผูค้นใหม้าเยอืน 

ปัจจุบันจัดใหม้ีการปิดถนนท าเป็นถนนคนเดิน

เชยีงคาน ในเย็นวันศุกร ์และวันเสาร ์ตัง้แต่หนา้

วัดทา่ครก(เชยีงคานซอย20) เรือ่ยไปจนถงึวัดศรี

คุนเมอืง(เชยีงคานซอย6) ส่วนวันอืน่ๆนัน้ไม่ได ้

ปิดถนนอยา่งเป็นทางการรถสามารถวิง่ได ้แต่จะ

เป็นการวิง่รถแบบ one way และรา้นคา้ รา้นขาย

ของที่ระลกึ ส่วนใหญ่เปิดใหบ้รกิารกันตามปกต ิ

บนถนนคนเดนิเชยีงคาน จะเต็มไปดว้ย ที่พัก รี

สอร์ท โฮมสเตย ์จ านวนมากตลอดแนวถนน มี

รา้นอาหาร และรา้นกาแฟน่ารักหลายรา้นเปิด

ใหบ้รกิาร อสิระชอ้ปป้ิงและอสิระมือ้เย็นตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมเชยีง

คานหรอือ าเภอใกลเ้คยีงกนั 

ทีพ่กั: เชยีงคาน บตูคิหรอืระดบัเทยีบเทา่ (ระดับ3ดาว) 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3  

ทา่น TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรม 

 

วนัทีส่าม        ตกับาตรขา้วเหนยีวเชยีงคาน – แกง่คดุคู ้- Sky Walk เชยีงคาน - อ.ภเูรอื –  

                     เทอโมมเิตอรย์กัษ ์-  ตน้ครสิตม์าสภเูรอื – กรงุเทพฯ                         อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.30 น. น าท่านร่วม ตกับาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองเชียงคาน ในยามเชา้ 

นักท่องเทีย่วจะมาน่ังรอใสบ่าตรขา้วเหนียวนึง่รอ้นๆ เป็นประเพณีทีส่บืทอดกันมายาวนานของวถิชีวีติที่

สงบ เรยีบงา่ย อสิระใหท้า่นเดนิสมัผัสวถิชีวีติคนเชยีงคานยามเชา้ (คา่ทัวรไ์มร่วมของใสบ่าตร) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)  

                     จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่แกง่คดุคู ้ แกง่ขนาดใหญ่ทีเ่กดิจากการทอดตัวของแนวหนิ ลงใน แมน่ ้าโขง 

ประกอบดว้ย หนิกอ้นใหญ ่ๆ เป็นจ านวนมากจากการทีห่นิเหลา่นีอ้ยูใ่ตน้ ้าเป็นเวลานาน ท าใหห้นิเหลา่นีม้สีสีนัสวยงาม ตัว

แกง่กวา้งใหญ่เกอืบจรด สองฝ่ังแมน่ ้าโขง มกีระแสน ้าไหลผ่านไป เพยีงชอ่งแคบ ๆ ใกลฝ่ั้งไทยเท่านัน้เอง ซึง่กระแสน ้า

เชีย่วกราก เวลาทีเ่หมาะจะชม แกง่คุดคูท้ีส่ดุคอื เดอืนกมุภาพันธถ์งึเดอืนพฤษภาคม ซึง่เป็นเวลาทีน่ ้าแหง้ มองเห็นเกาะ

แกง่ชดัเจน และสามารถเดนิลงไปเพือ่สัมผัส บรรยากาศ ของรมิน ้าโขงไดอ้ยา่งใกลช้ดิได ้ซึง่บรเิวณนี้จะเป็นหาดทราย

กวา้งและหนิกอ้นกลมเงาเรยีงรายกนันับรอ้ยนับพันกอ้น จากนัน้น าท่านชม สกายวอลค์เชยีงคาน แลนดม์ารค์แห่งใหม่

เมอืงเลย ใหท้่านไดท้อ่งเทีย่วสมัผัสความสวยงามและความเสยีวจากมมุสงู มคีวามสงูกว่าระดับแมน่ ้าโขง 80 เมตร หรอื

เท่ากับตกึ 30 ชัน้ มทีางเดนิพืน้กระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแมน่ ้าเหอืงทีไ่หลผ่านมาบรรจบแมน่ ้าโขง ที่

กัน้พรมแดนไทย-ลาว และใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรจากสิง่ศักดิส์ทิธิ ์พระใหญภ่คูกงิว้ เป็นพระพทุธรปูปางลลีาประทาน

พร สงูกวา่ 19 เมตร อยูใ่กลบ้รเิวณสกายวอลค์เชยีงคาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูอ่ าเภอภเูรอื แวะใหท้า่นถา่ยรปูกบัเทอรโ์มมเิตอรย์กัษ ์จดุไฮไลทท์ีส่ามารถยนืยนั

วา่คุณไปเยอืนภูเรอืมาแลว้ จากนัน้น าท่านสู ่งานเทศกาลตน้ครสิตม์าส อ าเภอภูเรอื คร ัง้ที ่9 ชม

ความสวยงามของทุ่งดอกครสิตม์าส ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นสบาย การแสดงดนตรใีนสวนครสิตม์าส 

บรเิวณกงัหันลม , การแสดงศลิปินวัฒนธรรมทอ้งถิน่,  การออกรา้นจ าหน่วยสนิคา้และผลติภณัฑพ์ืน้เมอืง 

สนุกกับการถ่ายภาพภายในบรเิวณลานครสิต์มาส (งานจัดขึน้ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.2563 – 31 ม.ค. 

2564 กรณีเทศกาลจัดงานจบแลว้ท่านสามารถถ่ายรูปและสมัผัสบรรยากาศสดุโรแมนตกิท่ามกลางมวล

หมูด่อกไมเ้มอืงหนาวได)้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางตอ่กลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามล าดบัการจองและช าระเงนิ หลงัช าระเงนิแลว้จะท า

การยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การ
เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
- ก าหนดการออกดอกของดอกพญาเสอืโครง่และการเปลีย่นส ีรว่งหลน่ของใบเมเป้ิลแดงเป็นการประมาณการณ์ลว่งหนา้

เทา่นัน้ ไมก่ารันตปีรมิาณการบาน ปรมิาณจ านวนและชว่งพคีของฤดเูนือ่งจากโปรแกรมก าหนดวันเดนิทางลว่งหนา้เป็น

เวลานาน  

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
  

 



  

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถตูป้รับอากาศVIP 

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 

 คา่ทีพ่ัก 1คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3 ทา่น 

TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรม) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

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

มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

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

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนขัน้ต ่า 8-9 ทา่นตอ่รถตู ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้



  

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 


