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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จุดนดัหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 22.00น. – ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเลย 

 

2 อุทยานแหง่ชาตภูิหนิรอ่งกลา้ - ลานหนิปุ่ม ลานหนิแตก – ใบเมเป้ิล โรงเรยีนการเมอืงทหาร – 

ซากุระเมอืงไทย พญาเสอืโครง่ ภูลมโล – เชยีงคาน - ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

พกัเชยีงคาน                                                                           อาหารเชา้/ เทีย่ง /--- 

3 ตกับาตรขา้วเหนยีวเชยีงคาน – แกง่คุดคู ้- Sky Walkเชยีงคาน - อ.ภูเรอื - เทอโมมเิตอรย์กัษ ์-  

ตน้ครสิตม์าสภูเรอื - กรุงเทพฯ 

                                                                                        อาหารเชา้ / เทีย่ง /--- 

 

 

 

 

 



                             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามล าดบัการจองและช าระเงนิ หลงัช าระเงนิแลว้จะท าการ

ยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ // กรุป๊คอนเฟิรม์ทีลู่กคา้ 8-9 ทา่นตอ่รถตู ้

  

วนัแรก           นดัหมายป๊ัม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเลย 

 

 

22.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวฒันะ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหทุ้กท่าน มกีารพ่นยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริ่างกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิและเจลแอลกอฮอลท์ุกท่าน ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเลย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ6-7

ช่ัวโมง) อสิระใหทุ้กทา่นพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั   

 
 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/

เดนิทางคนเดยีว 

เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

(8-9ท่าน/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 กุมภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

5-7 กุมภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

9-11 กุมภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

12-14 กุมภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

16-18 กุมภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

19-21 กุมภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

25-27 กุมภาพนัธ ์64 2,999 600 24  

26-28 กุมภาพนัธ ์64 2,999 600 24  



                             
 
 
 
 

วนัทีส่อง        อุทยานแหง่ชาตภูิหนิรอ่งกลา้ - ลานหนิปุ่ม ลานหนิแตก - ใบเมเป้ิล โรงเรยีนการเมอืง 

                     การทหาร - ซากุระเมอืงไทย พญาเสอืโครง่ ภูลมโล – เชยีงคาน – ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

                                                                                                                        อาหารเชา้/เทีย่ง/--- 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่1)  

 น าท่านเดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาตภูิหนิรอ่งกลา้ มีพื้นทีค่รอบคลมุรอยต่อ3จังหวัด คอื อ.ด่านซา้ย จ.

เลย อ.นครไทย จังหวัดพษิณุโลก และ อ.หลม่สัก จังหวัดเพชรบรูณ์ ในอดตีเคยเป็นสมรภมูแิหง่การตอ่สู ้

เป็นแหล่งก าเนิดของประวัตศิาสตร์การสูร้บอันยาวนานเป็นวรีกรรมของนักรบไทย แต่ในปัจจุบันมีแต่

ความสงบ ความร่มรืน่ ความงดงามแห่งธรรมชาตทิี่แอบแฝงดว้ยเอกลักษณ์เฉพาะทางธรณีวทิยาใหผู้ ้

เยี่ยมเยือนไดสั้มผัส และเรียนรูทั้ ้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์ น าท่านชมความมหศัจรรยท์าง

ธรรมชาต ิสมัผสัความหนาว ชมแสงแรกยามเชา้ ณ  ลานหนิปุ่ม อยู่หา่งจากที่ท าการ อช.ภหูนิร่อง

กลา้ประมาณ 4 กม. อยู่รมิหนา้ผา ลักษณะเป็นลานหนิ มีหนิผุดขึน้มาเป็นปุ่ มเป็นปมขนาดไล่เลีย่กัน 

ลักษณะนี้สันนษิฐานว่าอาจจะเกดิจากการสกึกร่อนตามธรรมชาตขิองหนิ ในอดตีบรเิวณนี้ใชเ้ป็นทีพ่ักฟ้ืน

ของคนไขข้อง โรงพยาบาล เนื่องจากอยู่บนหนา้ผา มีลมพัดเย็นสบาย ลานหนิแตก มีลักษณะเป็นลาน

หนิที่มีอาณาเขตประมาณ 40 ไร่ มีรอยแตกเป็นแนว เป็นร่อง เหมือนแผ่นดนิแยก บางรอยมีขนาดแคบ

ขนาดพอคนกา้วขา้มได ้บางรอยมีขนาดกวา้งไม่สามารถกระโดดขา้มไปถงึ ลักษณะนี้สันนิษฐานว่า

อาจจะเกดิจากการโกง่ตัวหรอืการเคลือ่นตัวของผวิโลกจงึท าใหพ้ื้นหนินัน้แตกออกเป็นแนว นอกจากนี้

บรเิวณลานหนิแตกยังปกคลมุไปดว้ยมอส ไลเคน ตะไคร่ เฟิรน์ และกลว้ยไมช้นดิตา่งๆดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 เดนิทางสู ่โรงเรยีนการเมอืงการทหาร อยู่หา่งจากทีท่ าการอทุยานฯประมาณ 4 กม. มสีภาพเป็นป่ารก

ทึบหนาแน่นไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ ในอดีตเคยเป็นสถานที่ส าหรับใหก้ารศกึษาตามแนวทางของลัทธิ

คอมมวินิสต ์ในบรเิวณโรงเรยีนการเมืองการทหาร จะประกอบไปดว้ยบา้นฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลาธกิาร 

ฝ่ายสื่อสาร และสถานพยาบาล มีทัง้หมด 31 หลัง เป็นบา้นหลังเล็กๆ กระจายอยู่อย่างเป็นระเบียบ 

ภายในบา้นแต่ละหลังจะมแีคร่ส าหรับนอน และโต๊ะส าหรับเขยีนหนังสอืท าดว้ยไมก้ระดานอย่างหยาบๆ 

เศษขา้วของกระจายอยู่เกลือ่น บางหลังเริม่ผุพังเพราะถูกปล่อยใหร้า้งหลังจากมวลชนเขา้มอบตัวแลว้ 

ช่วงเดอืนมกราคมจะไดพ้บกบับรรยากาศของใบเมเป้ิลผลดัใบเปลีย่นเป็นสแีดงและร่วงหล่นมา

ตรงบา้นไมเ้ก่าแก่งดงามคลา้ยกบับรรยากาศอยู่ต่างประเทศ อสิระใหท้่านถ่ายภาพชมความ

งามตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่2) 

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

ระดับน ้าทะเล อากาศจงึเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมเิฉลีย่ 5-20 องศา ตัง้อยู่ที่บา้นร่องกลา้ ในอุทยาน

แห่งชาตภิหูนิร่องกลา้ บนรอยต่อของสามจังหวัด คอื เลย เพชรบูรณ์ และพษิณุโลก เดมิเป็นพืน้ที่ปลูก

กะหล ่าปล ีท าไร่เลือ่นลอยของชาวเขาเผ่ามง้ ตอ่มาทางอทุยานไดท้ าขอ้ตกลงกับชาวมง้ใหอ้าศัยอยู่และ

ท าเกษตรกรรมในพื้นที่อุทยานได ้แต่ตอ้งปลูกตน้นางพญาเสอืโคร่งไปดว้ย แต่ปัจจุบันตน้กะหล ่าปลี

ไม่ไดม้ีแลว้เหลอืเพียงตน้พญาเสอืโคร่งบานสะพรั่งสวยงาม บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ถือว่าใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย หุบเขาสชีมพูที่ปกคลุมไปดว้ยตน้ซากุระเมืองไทยหรือตน้พญาเสอืโคร่งที่ออกดอกบาน

สะพรั่งเต็มท่ัวพืน้ที ่

 หมายเหต:ุ ดอกพญาเสอืโคร่งจะบานเต็มทีช่ว่ง เดอืน ม.ค.- ก.พ.ของทุกปี *(ชว่งปลายมกรา ก.พ. ดอก

พญาเสอืโคร่งอาจจะโรยหมดแลว้ ขึน้อยู่กับสภาพภมูอิากาศ)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ เชยีงคาน เมอืงเล็กๆรมิแม่น ้าโขง 

ชุมชนเต็มไปดว้ยรอยยิม้และวถิีชวีติที่เรียบง่ายแต่มี

เสน่ห์ เดนิทางสู่ ถนนคนเดนิเชยีงคาน อยู่บรเิวณ

ถนนสายลา่ง ในตัวอ าเภอเมอืงเชยีงคาน ซึง่เป็นถนน

ที่เลียบไปกับแม่น ้ าโขง หรือที่เรียกว่า "ถนนชาย

โขง" ถนนเสน้นี้มีเสน่หท์ี่บา้นเรือนไมใ้นบรรยากาศ

เก่าๆที่เป็นเสน่หด์งึดูดผูค้นใหม้าเยอืน ปัจจุบันจัดให ้

มีการปิดถนนท าเป็นถนนคนเดนิเชยีงคาน ในเย็นวัน

ศกุร ์และวันเสาร ์ตัง้แตห่นา้วัดท่าครก(เชยีงคานซอย

20) เรื่อยไปจนถึงวัดศรีคุนเมือง(เชียงคานซอย6) 

ส่วนวันอื่นๆนั้นไม่ไดปิ้ดถนนอย่างเป็นทางการรถ



                             
 
 
 
 

สามารถวิง่ได ้แตจ่ะเป็นการวิง่รถแบบ one way และรา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ สว่นใหญ่เปิดใหบ้รกิาร

กันตามปกต ิบนถนนคนเดนิเชยีงคาน จะเต็มไปดว้ย ที่พัก รสีอรท์ โฮมสเตย ์จ านวนมากตลอดแนวถนน 

มรีา้นอาหาร และรา้นกาแฟน่ารักหลายรา้นเปิดใหบ้รกิาร อสิระชอ้ปป้ิงและอสิระมือ้เย็นตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรมเชยีงคานหรอือ าเภอใกลเ้คยีงกนั 

ทีพ่กั: เชยีงคาน บูตคิหรอืระดบัเทยีบเทา่ (ระดับ3ดาว) 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพกัแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3  

ท่าน TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพ่ักของโรงแรม 

 

วนัทีส่าม        ตกับาตรขา้วเหนยีวเชยีงคาน – แกง่คุดคู ้- Sky Walk เชยีงคาน - อ.ภูเรอื –  

                     เทอโมมเิตอรย์กัษ ์-  ตน้ครสิตม์าสภูเรอื – กรุงเทพฯ                         อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 

 

05.30 น. น าท่านร่วม ตกับาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองเชียงคาน ในยามเชา้ 

นักท่องเที่ยวจะมาน่ังรอใส่บาตรขา้วเหนียวนึ่งรอ้นๆ เป็นประเพณีที่สบืทอดกันมายาวนานของวถิีชวีติที่

สงบ เรยีบง่าย อสิระใหท่้านเดนิสัมผัสวถิชีวีติคนเชยีงคานยามเชา้ (คา่ทัวรไ์ม่รวมของใสบ่าตร) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)  

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ แกง่คุดคู ้ แก่งขนาดใหญ่ที่เกดิจากการทอดตัวของแนวหนิ ลงใน แม่น ้าโขง 

ประกอบดว้ย หนิกอ้นใหญ่ ๆ เป็นจ านวนมากจากการทีห่นิเหลา่นีอ้ยู่ใตน้ ้าเป็นเวลานาน ท าใหห้นิเหลา่นี้มี

สสัีนสวยงาม ตัวแกง่กวา้งใหญ่เกอืบจรด สองฝ่ังแม่น ้าโขง มกีระแสน ้าไหลผ่านไป เพยีงชอ่งแคบ ๆ ใกล ้

ฝ่ังไทยเท่านัน้เอง ซึง่กระแสน ้าเชีย่วกราก เวลาทีเ่หมาะจะชม แกง่คดุคูท้ีส่ดุคอื เดอืนกมุภาพันธถ์งึเดอืน

พฤษภาคม ซึง่เป็นเวลาที่น ้าแหง้ มองเห็นเกาะแกง่ชัดเจน และสามารถเดนิลงไปเพื่อสัมผัส บรรยากาศ 

ของรมิน ้าโขงไดอ้ย่างใกลช้ดิได ้ซึง่บรเิวณนี้จะเป็นหาดทรายกวา้งและหนิกอ้นกลมเงาเรียงรายกันนับ

รอ้ยนับพันกอ้น จากนั้นน าท่านชม สกายวอลค์เชยีงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย ใหท่้านได ้

ท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามและความเสยีวจากมุมสูง มีความสูงกว่าระดับแม่น ้าโขง 80 เมตร หรือ

เท่ากับตกึ 30 ชัน้ มีทางเดนิพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น ้าเหอืงที่ไหลผ่านมา

บรรจบแม่น ้าโขง ที่กัน้พรมแดนไทย-ลาว และใหท่้านไดก้ราบไหวข้อพรจากสิง่ศักดิส์ทิธิ ์พระใหญ่ภูคก

งิว้ เป็นพระพุทธรูปปางลลีาประทานพร สงูกว่า 19 เมตร อยู่ใกลบ้รเิวณสกายวอลค์เชยีงคาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูอ่ าเภอภูเรอื แวะใหท่้านถา่ยรูปกบัเทอรโ์มมเิตอรย์กัษ ์จุดไฮไลทท์ีส่ามารถยนืยนั

วา่คุณไปเยอืนภูเรอืมาแลว้ จากนัน้น าท่านสู่ งานเทศกาลตน้ครสิตม์าส อ าเภอภูเรอื คร ัง้ที ่9 ชม

ความสวยงามของทุ่งดอกครสิตม์าส ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นสบาย การแสดงดนตรใีนสวนครสิตม์าส 

บรเิวณกังหันลม , การแสดงศลิปินวัฒนธรรมทอ้งถิน่,  การออกรา้นจ าหนว่ยสนิคา้และผลติภัณฑพ์ืน้เมอืง 

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

2564 กรณีเทศกาลจัดงานจบแลว้ท่านสามารถถ่ายรูปและสมัผัสบรรยากาศสุดโรแมนตกิท่ามกลางมวล

หมู่ดอกไมเ้มอืงหนาวได)้ สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางตอ่กลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ทีน่ ัง่บนรถตูท้างบรษิทัจดัสรรตามล าดบัการจองและช าระเงนิ หลงัช าระเงนิแลว้จะท า

การยนืยนัเลขทีน่ ัง่ไดเ้ทา่น ัน้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ ,การจราจร, การ
เดนิทางช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

- ก าหนดการออกดอกของดอกพญาเสอืโคร่งและการเปลีย่นส ีร่วงหลน่ของใบเมเป้ิลแดงเป็นการประมาณการณ์ลว่งหนา้

เท่านัน้ ไม่การันตปีรมิาณการบาน ปรมิาณจ านวนและชว่งพคีของฤดเูนื่องจากโปรแกรมก าหนดวันเดนิทางลว่งหนา้เป็น

เวลานาน 

 

 



                             
 
 
 
 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 

❖ โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ ปฏบิัตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ท่านละ 1 ชดุ 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถตูป้รับอากาศVIP 

• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 

• คา่ทีพ่ัก 1คนื (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเท่า 

(กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรบัพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพัก 3 ท่าน 

TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กับแบบทีพ่ักของโรงแรม) 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรบันักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บริษัทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มีการตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวริัต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท 

เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิคา่

มัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตใุด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวร์โดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

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

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 
 
 
 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนขัน้ต ่า 8-9 ท่านตอ่รถตู ้

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือ 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันที่

ไม่คงที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 


