
 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิเลย - เชยีงคาน - พระใหญภู่คกงิว้ - สกายวอลค์ เชยีงคาน - ภูเรอื 

 

08.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อนิ 

11.15 น. บนิลดัฟ้าสู ่จงัหวดัเลย โดยสายการบนิ ไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE052 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 10 
นาท)ี  

 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 



 
(รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นละ 20 กก. และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./

ทา่น หากทา่นตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

**หมายเหต:ุ เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเลย หลงัจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพีไปยัง เชยีงคาน 

เมอืงเล็กๆ น่ารักรมิโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชมุชนทีเ่ต็มไปดว้ยรอยยิม้ และวถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ยแตม่เีสน่ห ์เยีย่มชม จดุชม
ววิพระใหญภู่คกงิว้ เพือ่กราบสกัการะ พระใหญภ่คูกงิว้ หรอื พระพุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภรัิกษ์ ประดษิฐานอยู่ที่

ภฟู้า บา้นทา่ดหีม ีเป็นทีส่กัการะบชูาของชาวเชยีงคาน และยังมแีหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีม่าพรอ้มความสงูและความเสยีว 
สกายวอลค์เชยีงคาน เดนิชมววิบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สงูจากพืน้ดนิเทยีบเทา่ตกึ 30 ชัน้ เป็นจดุชมววิสวยๆ 

จากมมุสงูทีส่ามารถมองเห็นววิฝ่ัง ไทย-ลาว ไดแ้บบพาโนราม่า และเป็นบรเิวณทีม่แีมน่ ้าเหอืงและแมน่ ้าโขงไหลมาบรรจบ

กนั 

 

 
น าท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเชยีงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชยีงคานยามเย็น ถนนชายโขงแห่งนี้จะ

กลายเป็นถนนคนเดนิทีค่ราคร ่าไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วทีม่าเดนิทอดน่องชมบา้นไมเ้กา่แก ่เดนิถา่ยรูปทา่มกลางบรรยากาศ

คลาสสคิของบา้นไมเ้กา่สองฝ่ังถนนชายโขง ซึง่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว ้บางหลังเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟ บาง

หลังก็พัฒนาเป็นโฮมสเตยห์รือเกสตเ์ฮาส ์บา้งก็เป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ มสีนิคา้และอาหารพืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่ว

ชมิชอ้ปไม่มเีบือ่ กจิกรรมอกีอย่างหนึง่ก็คอืการขีจั่กรยานเลาะรมิฝ่ังโขง ดวูวิทวิทัศน์สวยๆ สมัผัสอากาศสดชืน่ และวถิี

ชวีติผูค้นทีน่่ารัก สว่นในตอนเชา้จะมกีารตกับาตรขา้วเหนยีว ซึง่เป็นวฒันธรรมทีส่บืทอดกนัมาชา้นาน 



 
 

** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

 
 

พกัที ่ PHURUA KEEREE RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

  

วนัทีส่อง            อุทยานแหง่ชาตภิูเรอื - จดุชมววิซากรุะ เมอืงไทย - พระธาตศุรสีองรกั - วดัเนรมติวปิสัสนา 

 

05.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยัง อุทยานแหง่ชาตภิูเรอื เพือ่ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ภาพแสงแรกของวันตรงหนา้ พรอ้มลมหนาวที่

พัดมา มพีื้นทีค่รอบคลุมทอ้งทีอ่ าเภอภูเรือและอ าเภอท่าลี ่จังหวัดเลย ดา้นทศิเหนืออยู่ตดิกับประเทศลาว อุทยาน

แห่งชาตภิูเรอืมรีูปร่างลกัษณะเหมอืนเรอืใหญ่บนยอดดอยสงูเป็นภูผาสสีนัสะดดุตาหนิบางกอ้นมลีักษณะเหมอืนถกูปัน้

แตง่ไว ้ชาวบา้นเรยีกวา่ “กวา้นสมอ” โดยรอบๆจะเห็นยอดดอยเป็นขนุเขานอ้ยใหญใ่กลเ้คยีงมากมายซึง่เรามักมองเห็น

เป็นฝ้าขาวดว้ยละอองน ้า หมอก ปกคลมุไวท้า่มกลางป่าอนัอดุมสมบรูณ์ 

 



 

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางไปยัง ภูลมโล ตัง้อยู่ที ่ต.กกสะทอน อ.ดา่นซา้ย จ.เลย ถอืวา่เป็นสว่นหนึง่ของอุทยานแห่งชาตภิูหนิ

ลอ่งกลา้ อยู่บนรอยตอ่ของสามจังหวัดเลย เพชรบรูณ์ พษิณุโลก ในชว่งมกราคม – กมุภาพันธ ์ของทกุปี หรอืในชว่ง

ฤดหูนาวบรเิวณนี้จะเต็มไปดว้ยดอกนางพญาเสอืโคง่บานเต็มทั่วพืน้ที ่ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศในปีนัน้ๆ ส าหรับจุด

ชมดอกพญาเสอืโคร่งทีภ่ลูมโล แบง่ออกเป็น 3 แปลง ไดแ้ก ่“แปลงภลูมโล” โดยแปลงนีม้ไีฮไลทส์ าคญัตรงจดุบรเิวณ

คอกววั เพราะมคีอกววัทีช่าวบา้นเลีย้งไวอ้ยูใ่นบรเิวณนีซ้ ึง่สามารถมองเห็นดอกพญาเสอืโคร่งไดอ้ย่างงดงาม ไปตอ่กัน

ทีแ่ลงทีส่องคอื “แปลงกอ้นหนิใหญ่” ในจุดนี้ทกุท่านสามารถชมดอกนางพญาเสอืโคร่งควบคู่ไปกับกอ้นหนิใหญ่ ซึง่

ความวา้วอยู่ตรงทีเ่วลาถ่ายรูปคู่กับกอ้นหนิเบือ้งหลังจะเป็นฉากสชีมพูอร่าม และส าหรับแปลงสดุทา้ย “แปลงภูขีเ้ถา้” 

ในจดุนีส้วนใหญม่ักจะบานชา้กวา่แปลงอืน่ๆ เนือ่งดว้ยลกัษณะของดอกนางพญาเสอืโคร่งและความสวยงามจงึถกูกล่าว

ขานวา่เป็น “ซากรุะเมอืงไทย” 

 



 

 
 

ในกรณีชว่งทีท่า่นเดนิทางดอกพญาเสอืโคร่งยังไม่บาน ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับโปรแกรมไปยัง จุดชมลาน

หนิปุ่ ม อยู่ห่างจากทีท่ าการอุทยานฯ ประมาณ 4 กโิลเมตร 

อยู่ริมหนา้ผา ลักษณะเป็นลานหินซึง่มีหินผุดขึน้มาเป็นปุ่ ม 

เป็นปม ขนาดไล่เลี่ยกัน คาดว่าเกดิจากการสกึกร่อนตาม

ธรรมชาตขิองหนิ ในอดตีบรเิวณนี้ใชเ้ป็นทีพั่กฟ้ืนคนไขข้อง

โรงพยาบาล เนือ่งจากอยูบ่นหนา้ผา มลีมพัดเย็นสบาย  

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

น าทา่นสกัการะ พระธาตุศรสีองรกั ศลิปกรรมแบบลา้นชา้งทีค่ลา้ยกับองคพ์ระธาตพุนม เป็นพระธาตทุีส่รา้งขึน้เพื่อ

เป็นสกัขพียานแห่งไมตร ีในการชว่ยเหลอืกัน ระหวา่งกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสตันาคนหุต (กรุณางดแต่งกายสแีดง 

ขึน้สกัการะองคพ์ระธาตศุรสีองรัก)  

 

น าท่านชม วดัเนรมติวปิัสนา วัดตัง้อยู่สงูเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กนอ้ย สถาปัตยกรรม

ภายในวดักอ่สรา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลัง พระอโุบสถขนาดใหญ่ตกแตง่อย่างวจิติรงดงาม เมือ่เขา้มาในพระอโุบสถจะพบ



 
กบัความงดงามของพระประธานปางมารวชิยั พระพุทธชนิราชจ าลอง ใหท้กุทา่นไดส้กัการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

และชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระวหิารทีส่วยงาม มลีวดลายออ่นชอ้ยดว้ยศลิปะของชา่งเขยีนชาว ดา่นซา้ย ซึง่

ใชเ้วลาวาดนานถงึ 8 ปี เป็นภาพเกีย่วกบัพุทธประวตั ิภาพพระเวสสนัดรชาดกและภาพทศชาต ิ

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

พกัที ่ PHURUA KEEREE RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

  

วนัทีส่าม            ตกับาตรขา้วเหนยีว - ทุง่ดาวเรอืง ภูเรอื - สนามบนิเลย - สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 

05.00 น. ตืน่รับอรุณยามเชา้ทีส่ดใส น าทา่นเดนิทางสูถ่นนชายโขงเพือ่ร่วมท าบญุ ตกับาตรขา้วเหนยีว ยามเชา้ทีเ่ป็นวฒันธรรม

ดัง้เดมิ เชา้ตัง้แตเ่วลาตหีา้เป็นตน้ไป พระสงฆจ์ะเดนิออกบณิฑบาต ชาวบา้นจะน าขา้วเหนียว และอาหารมาใสบ่าตร 

ซึง่นักทอ่งเทีย่วก็สามารถร่วมตักบาตรขา้วเหนยีวดว้ยกนัได ้ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทุง่ดาวเรอืง ภูเรอื ทุ่งดอกดาวเรืองสเีหลอืงกวา้งไกลสดุลูกหูลูกตาเป็นไร่ของชาวบา้นปลูกดอก

ดาวเรอืงเพือ่จ าหน่าย มขีนาดประมาณ 20 ไร่ และตอ่มาก็ขยับขยายกลายเป็นทวิทัศน์ทีส่วยงามและเป็นทีท่่องเทีย่ว

แหง่หนึง่ของภเูรอืในชว่งฤดหูนาว ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในชว่งทีท่า่นเดนิทาง  

 

 
 

13.00 น. บนิลดัฟ้าสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิ ไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE053 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 
1 ชัว่โมง 10 นาท)ี 

14.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 

 
 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8  ทา่น/ตอ่ 1 คนัรถตู ้ข ึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา  
 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้ส ิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ า

การเช็ค ณ วนัที ่09 ธนัวาคม 2563 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีทีค่า่

ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัข ึน้จากเดมิ ** 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

   รายละเอยีดเทีย่วบนิ ราคาทวัร ์ พกัเดีย่ว 

07 – 09 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 8,999 3,000 

08 – 10 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 8,999 3,000 

14 – 16 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

15 – 17 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

21 – 23 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

22 – 24 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

28 – 30 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

29 – 31 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

04 – 06 กมุภาพนัธ ์2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 

9,999 3,000 

05 – 07 กมุภาพนัธ ์2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 

9,999 3,000 

18 – 20 กมุภาพนัธ ์2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 

9,999 3,000 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 

9,999 3,000 



 
** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ 

  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ 

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยั

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาใน

การช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเง ือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยที่

จ าเป็นอืน่ๆ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 



 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

 


