
 

 
 

เลย เชียงคาน - ภูเรือ 3D2N 

ซุปตาร์ ถ้าเขาจะรักอยู่...เลย...เขากรั็ก 

ก าหนดการเดินทางเดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 

 
โดยรถบัสปรับอากาศ (VIP ช้ัน 1) / รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง 



 

 
 

เที่ยว สวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย 
เพลดิเพลนิทัศนียภาพ อนังดงาม ณ แก่งคุดคู้ แก่งหินขนาดใหญ่ ณ ลุ่มแม่น ้าโขง 
พกั เชียงคาน ไหว้พระขอพร ณ วัดศรีคุณเมือง เดินช้อป ถนนคนเดินเชียงคาน 

ร่วมสืบสานประเพณี ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้า 
สักการะเจดีย์ สักขีพยานแห่งสัจจะไมตรี ณ พระธาตุศรีสองรัก 
สักการะพระสัพพญัญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ ณ วัดป่าห้วยลาด 

ชม วัดสมเด็จภูเรือม่ิงเมือง วิหารสร้างจากไม้สักท้ังหลงั 
ไฮไลท์!!! ชมหมอก สัมผัสหนาว ณ 2 ภู ภูทอกและภูเรือ 

เยือน แลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งเมืองเลย สกายวอล์คเชียงคาน 

พเิศษ!!! ชมเทศกาลดอกคริสมาสต์ ภูเรือ 

วันเดินทาง 
ราคารถบัส ราคารถตู้ 

พกัเดี่ยว 
ราคา กรุ๊ปไซส์ ราคา กรุ๊ปไซส์ 

05-07 ธันวาคม 2563 4,888.- 45 5,999.- 8 1,200.- 

10-12 ธันวาคม 2563 4,888.- 45 5,999.- 8 1,200.- 

11-13 ธันวาคม 2563 4,888.- 45 5,999.- 8 1,200.- 

31 ธันวาคม 63 – 02 มกราคม 64  5,555.- 45 6,555.- 8 1,200.- 

01-03 มกราคม 2564 4,888.- 45 5,999.- 8 1,200.- 

26-28 กุมภาพนัธ์ 2564 4,888.- 45 5,999.- 8 1,200.- 

**ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ รถตู้ จ่ายเพิม่ท่านละ 300 บาท/ท่าน/ทริป และรถบัส จ่ายเพิ่มท่านละ 100 บาท/ท่าน/ทริป 
ราคาเด็กเลก็ ต ่ากว่า 4 ปี โปรดสอบถาม 

วันแรก จุดนัดพบ ณ ป๊ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี - จังหวัดเลย – สวนหินผางาม -  ศูนย์วัฒนธรรมไทด า - แก่ง
คุดคู้ - วัดศรีคุณเมือง - ถนนคนเดินเชียงคาน  

00.00 น. รอรับคณะของท่าน ณ จุดนัดพบ ณ ป๊ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจา้หน้าท่ี
ทางบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง 



 

 
 

*กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หากท่าน มาไม่
ทันเวลานัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 

01.00 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดเลย (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง ) ระหว่างทางแวะจุดพกัรถ
ใหท้่านไดรั้บประทานอาหารเชา้ และเขา้หอ้งน ้าตามอธัยาศยั 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ สวนหินผางาม ท่ี บ้านผางาม อ.หนองหิน จ.เลย ท่านจะไดพ้บกบัความมหัศจรรยข์อง
ธรรมชาติท่ีสรรค์สร้างภูเขาหินปูนขึ้นมา ให้เป็นแนวหินทอดยาวท่ีดูเหมือนฉากก าแพงหินท่ียิ่งใหญ่ 
จนไดช่ื้อว่า “คุนหมิงแห่งเมืองเลย” ตลอดเส้นทางเดินจะมีโอกาสพบเห็นต้นไมห้ายาก ตน้ไมย้กัษท่ี์มี
อายุเป็นร้อยๆ ปี รากตน้ไมข้นาดใหญ่มีรูปร่างแปลกตา ภายในสวนจะมีเจา้หน้าท่ี ไกด์ทอ้งถ่ิน คอย
บรรยายและให้ความรู้ตลอดทาง ภูเขาหินปูนยงัมีหินรูปร่างต่างๆ และช่ือเรียกแตกต่างกันไปตาม
ลกัษณะรูปร่างท่ีเห็นอีกดว้ย เช่น หินไก่ฟ้าพญาลอ หินไดโนเสาร์ ผาหอยทาก ผาทาร์ซาน ถ ้าส่องดาว 
กรอบรูปหิน ประตูโขง ซุม้นรก เป็นตน้ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบริการรถอแีต๊ก ท่านละ 20-30 บาท) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านล้านช้าง เลย (1) 
14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ บ้านนาป่าหนาด หรือ ศูนย์วัฒนธรรมไทด า หมู่บา้นวฒันธรรมไทด าแห่งเดียวในภาค

อีสาน ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 ต าบลเขาแกว้ เป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมประวติัความเป็นมา รูปแบบบา้นเรือน ส่ิงของ
เคร่ืองใช้ต่างๆ ของชาวไทด า รวมทั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ และเป็นสถานท่ีรวมกลุ่มท างานหัตถกรรม งาน
ฝีมือของชาวบา้นอีกดว้ย 

15.30 น. น าท่านชม แก่งคุดคู้ แก่งคุดคูเ้ป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางล าน ้ าโขง เป็นแก่งกลางแม่น ้ าโขง 
ประกอบดว้ยหินกอ้นใหญ่ๆ เป็นจ านวนมาก ตวัแก่งกวา้งใหญ่เกือบจรด สองฝ่ังแม่น ้ าโขง มีกระแสน ้ า
ไหลผา่น 

17.00 น. น าคณะเดินทางสู่ วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ หน่ึงในหลายศาสนสถานส าคญัและถือเป็นจุด  ศูนยร์วม
จิตใจของชาวบา้นท่ีน่ี ตั้งอยู่บนถนนชายโขงและถือเป็นวดัเก่าแก่ท่ีอยู่คู่บา้นคู่เมืองเชียงคานมาอย่าง
ยาวนาน 

18.00 น.  จากนั้ใหท้่านอิสระเดินช็อปป้ิงท่ี ถนนคนเดินเชียงคาน เมืองน่ารักท่ีเงียบสงบริมแม่น ้าโขง ท่ียงัคงความ
สวยงาม จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  



 

 
 

ท่ีพกั เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสอง   ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - สกายวอร์ค เชียงคาน – พพิิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัย – พระธาตุศรีสอง
รัก - วัดป่าห้วยลาด 

05.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม (3)  
06.00 น. อิสระให้ท่านไดร่้วมประเพณีของชาวเชียงคาน นัน่ก็คือการ ใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้า ท่ีเชียงคาน ถือ

เป็นเอกลักษณ์ เป็นวฒันธรรม แสดงถึงวิถีชีวิตท่ีมีความผูกพันธ์กับพระพุทธศาสนา ท่ีถือปฏิบัติ
สืบเน่ืองมาเป็นเวลานบัร้อยปี ซ่ึงในช่วงเวลาประมาณ 6 โมง ถึง 6 โมงคร่ึง จะมีผูค้นมารอใส่บาตรขา้ว
เหนียวยามเชา้เป็นประจ าทุกวนั (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าของใส่บาตร) 



 

 
 

07.30 น. น าคณะออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ ภูทอก จุดชมวิวทะเลหมอกท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว 
ท่ีมาเท่ียวเชียงคาน มีลกัษณะเป็นภเูขาสูง ตั้งอยูริ่มแม่น ้าโขง บนยอดภูเป็นท่ีตั้งของสถานีโทรคมนาคม
เชียงคาน และเป็นจุดชมวิวทิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ของอ าเภอเชียงคาน และล าน ้าโขงไดโ้ดยรอบ  ตั้งอยู่
บนถนนสายเดียวกนักบัแก่งคุดคูซ่ึ้งห่างจาก ตวัอ าเภอ เชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร ใครท่ีไดแ้วะมา
เท่ียวเชียงคาน ไม่ควรพลาดการไปชมทะเลหมอกในยามเชา้ท่ีน่ี  นอกจากน้ีภูทอกยงัเป็นจุดชมวิวชม
ความงามของแม่น ้าโขง เมืองสานะคาม และแก่งคุดคูไ้ดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนทะเลหมอกนั้นจะเจอมาก
นอ้ยหรืออาจจะไม่เจอเลย ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั 

09.30 น.    จากนั้นน าท่านสัมผสัความเสียว ณ  สกายวอล์ค เชียงคาน หรือ สกายวอล์ค ภูคกงิว้ ตั้งอยูท่ี่ ต าบลปาก
ตม อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย สูงกวา่ระดบัแม่น ้าโขงกวา่ 80 เมตร หรือเทียบเท่ากบัตึก 30 ชั้น มี
ทางเดินท่ีท าดว้ยกระจกยาวกวา่ 100 เมตร กวา้งกวา่ 2 เมตร ณ จุดน้ี ท่านจะสามารถมองเห็นแม่น ้าเหือง 
แมน่ ้าท่ีกั้นชายแดนไทย และภาพของแม่น ้าทั้งสองท่ีสีสันตดักนัอยา่งชดัเจน อยูท่่ามกลางภูเขาสูงใหญ่
ของทั้งจากฝ่ังไทย ท่ีบริเวณเชียงคาน และฝ่ัง สปป.ลาว ดา้นบน ยงัเป็นท่ีประดิษฐาน พระใหญ่ภูคกงิว้ 
พระพุทธรูปปางลีลาประทานพร หล่อดว้ยไฟเบอร์ผสมเรซ่ินทอง สูงกวา่ 19 เมตร ถือไดว้า่เป็น แลนด์
มาร์คใหม่ ของเชียงคานเลยก็วา่ได ้

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารฮัก ณ สะบายดี (4)  

13.30 น. น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัย เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัผีตาโขนไว ้ไม่ว่าจะ

เป็นท่ีมาประวติั การท าหนา้กากผีตาโขน วิวฒันาการของ หนา้กากเป็นอย่างไรเขาท าอะไรกนัในงานผี

ตาโขน และจดันิทรรศการเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ท่ีสืบ

ต่อกนัมารวมถึงผีตาโขนท่ีมีความเช่ือกนัวา่เป็นการละเล่นพื้นบา้นท่ีสืบทอดมาแต่โบราณกาล 

14.20 น. หลงัจากนั้นน าท่านสู่ พระธาตุศรีสองรัก ซ่ึงเป็นพระธาตุท่ีสร้างโดย สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิและพระ

เจา้ไชยเชษฐาธิราชราชซ่ึงสร้างในสมยัท่ีพม่าเรืองอ านาจเพื่อเป็นสักขีพยานจะไม่ลุกล ้าดินแดนต่อกนั

และจะร่วมกนัช่วยปกป้องบา้นเมืองของตน ท่านใดท่ีเดินทางไปพระธาตุศรีสองรักไม่ควรใส่เส้ือผา้สี

แดงหรือน าเคร่ืองไหวท่ี้มีสีแดงไปบูชาเพราะมีความเช่ือวา่ สีแดงเปรียบเสมือนเลือดเน้ือของการต่อสู้ 

15.00 น. จากนั้นน าท่านสู่ วัดป่าห้วยลาด เดิมคือ ส านกัสงฆห์ว้ยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ ชอบ ฐานสโม ได้
จาริกธุดงคม์าภูคลัง่ ซ่ึงอยูติ่ดกบับา้นหว้ยลาด ทางดา้นทิศตะวนัตก ชาวบา้นหว้ยลาดจึงมีความศรัทธา
เล่ือมใส จึงไดอ้าราธนานิมนตอ์งคห์ลวงปู่ ชอบมาตั้ง ภายในอุโบสถเป็นสถานท่ีตั้งของพระสัพพญัญู 
เป็นพระประธานสีขาวหรือหลวงพ่อขาว 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)  



 

 
 

ท่ีพกั ภูเรือบุษบา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสาม  อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง – ทุ่งดอกคริสต์มาส ณ ลานคริสต์มาส ภูเรือ ร้านขาย
ของฝาก - กรุงเทพฯ 

06.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม (6)  
07.00 น. น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ไดรั้บการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.

2522 จากยอดภูเรือจะมีทางเดินลงมาตามถนนลาดยางไปชมประติมากรรมหินรูปคลา้ยศิวลึงค์ขนาด
ไหญ่ คุณยงัสามารถแวะชมวิวทิวทศัน์ ทั้งยามเช้า ยามสาย และยามเย็นท่ีสวยงามของจุดชมวิวต่างๆ 
รอบภูเรือไดอี้ก ทั้งจุดชมวิวเดโช และผาซ าทอง ผาท่ีมีไลเคนสีเหลืองคลา้ยสีทองปกคลุมอยู่ 

09.30 น. จากนั้นน าท่าน วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง หรือช่ือเดิมวดัพระกร่ิงปรเมศร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางทศันียภาพอนั
สวยงามของขนุเขาท่ีขึ้นสลบัซับซ้อนกนัไปมาในอ าเภอภูเรือ ส าหรับวดัสมเด็จภูเรือม่ิงเมืองมีความโดด
เด่นในเร่ืองของการออกแบบของตัวอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงานประติมากรรมท่ีมี
ละเอียดเป็นอยา่งมาก  

10.30 น. น าท่านเท่ียวชมความมหัศจรรยข์อง ทุ่งดอกคริสต์มาส ณ ลานคริสต์มาส ภูเรือ จังหวัดเลย ท่ามกลาง
อากาศหนาวเยน็ โดยท่ีอ าเภอภูเรือไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกตน้คริสต์มาสมากท่ีสุดในประเทศ 
และเป็นประจ าทุกปีท่ีจะมีการจดังาน ณ บริเวณลานตน้คริสตม์าสภูเรือ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน - 
มกราคม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศของแต่ละปี (ส าหรับปีนีท้างอ าเภอภูเรือยังไม่มีก าหนดการท่ีแน่ชัด
ออกมา สงวนสิทธิ์  กรณีท่ีดอกไม้ไม่บานหรือโรยราไปแล้วนั้น ทางบรษัทขออนุญาตเปลี่ยนสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

เท่ียง อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
13.00 น. สมควรแก่เวลาเพื่อเดินทางกลบั ระหว่างทาง แวะซ้ืออาหารแปรรูป ขนมจากร้านขายของฝาก จากนั้น

เดินทางกลบักรุงเทพฯ  (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง)  



 

 
 

21.00 น. เดินทางมาถึงยงัจุดหมายปลายทาง ณ ป๊ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยสวสัดิภาพ  

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

*** กรุณาศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน
ลูกค้า และ บริษัทฯ  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

 

 
**บริการน ้าด่ืมบนรถบัส** 

 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์   รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , การระบาดของ
โรคติดต่อ , การเมือง , สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมาย 
สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม  
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ หรือ รถตูป้รับอากาศ ขึ้นอยูก่บัเส้นทางท่องเท่ียว 
✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   



 

 
 

✓ ค่าเบ้ียประกนั อุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง 
สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจ าตวั ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงิน
ประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะ
ต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 300 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
 
เดินทางขึน้ต ่า ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 

1. เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  ( เฉพาะการส่งจอยทัวร์เท่านั้น ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือ กรุ๊ปเหมา ) 

 มัดจ า 50% ต่อท่านจากราคาทัวร์ท่ีท่านซ้ือ ก าหนดช าระในวนัถดัไป ไม่เกินเวลา 16:00 น. (นบัรวมวนัเสาร์ และ 
อาทิตย)์ กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 14 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน 
ทันทีในวันจองเท่านั้น   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 14 วนั  ( นบัรวมวนัเสาร์ และ อาทิตย ์)  

• หากไม่มีการช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตยกเลิกท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆ
ท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมล์ ,  หรือ

แนบสลิป ผ่านระบบจองท่ีนั่ง ออนไลน์ ของทางบริษัทฯ   

 



 

 
 

1.1 เง่ือนไขยกเลกิการจองทัวร์  
** เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์ ** 

• ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ ( โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง ได้แก่ ค่ามัดจ า รถ
โดยสาร  )  

• ยกเลกิก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วัน แต่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50%  ( จากราคาทัวร์ท่ีซ้ือ โดยหัก
ค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง ได้แก่  มัดจ าค่าบริการ โรงแรม , รถโค้ช , ร้านอาหาร ) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินท่ีได้ช าระมาท้ังหมด / สามารถ
เปลีย่นแปลงผู้เดินทางได้ ( เปลีย่นช่ือ ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7วัน  

 
1.2  เง่ือนไขกรณีเกดิภัยพบิัติ 
     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกดิภัยพบิัติ ตามธรรมชาติ หรือ ภัยพบิัติอนัไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น 
แผ่นดินไหว สึนามิ หรือ โรคระบาด ในประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือ จังหวัดท่ีท่านเดินทางไป ลูกค้าไม่สามรถท่ีจะน า
เหตุการณ์ดังกล่าวมาขอยกเลิก หรือ ขอคืนเงินได้ และบริษัทฯจะไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่จะขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณา
เล่ือนการเดินทางออกไปได้ ตามท่ีบริษัทได้แจ้ง จนกว่าภัยพบิัติน้ันจะส้ินสุดลง 
โปรดตรวจสอบ บัตรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอายุ 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้จงัหวดัท่ีระบุไว ้ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง  หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 
และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

➢ กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 



 

 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจาก การยกเลิกเท่ียวบิน ความล่าช้าของสายการบิน 
โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือจงัหวดัท่ีท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึง
ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือ นอกประเทศ หรือจงัหวดัท่ีท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือ ใน
ส่วนของการบริการของทางจงัหวดัท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยู่ เป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือ บางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จะหา
สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ทดแทน  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

➢ กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ี ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ
ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางเจา้หนา้ท่ีหา้มเดินทาง 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง  ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ
นดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทั  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  



 

 
 

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
จงัหวดันั้นๆเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน
การท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขบัรถในการบริหาร
เวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

12. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

13. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมาย สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทาง
นั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้กบัเรา ดูแลเร่ืองการท่องเท่ียว และ บริการ *** 

 


