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เดอืนตลุาคม - ธนัวาคม 63 
วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว                     * เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศVIP * 

1 จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 05.00น. - เขาคอ้ - ทุง่กงัหนัลม - ไร ่GB   
Pino Latte คาเฟ่ - พระธาตผุาซอ่นแกว้ - Sky Walk เชยีงคาน - ถนนคนเดนิเชยีงคาน  /พกัเชยีงคาน                                                          
 อาหาร เทีย่ง /เย็น 

2 ตกับาตรขา้วเหนยีว- แกง่คดุคู ้-หนองคาย - วดัผาตากเสือ้ Sky Walk - วดัหนิหมากเป้ง Sky Walk - วดั
โพธ ิช์ยั หลวงพอ่พระใส - วดัไทยโพนพสิยั – วดัอาฮง /พกับงึกาฬ                                                             
 อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น (หมกูระทะ) 

3 บงึกาฬ - ภสูงิห ์- หนิสามวาฬ - น า้ตกถ า้พระ - รา้นของฝาก – กรงุเทพฯ         อาหารเชา้ / เทีย่ง /--- 

 

วนัแรก   จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - เขาคอ้ - ทุง่กงัหนัลม - ไร ่GB - Pino Latte คาเฟ่                 
              พระธาตผุาซอ่นแกว้ - Sky Walk เชยีงคาน - ถนนคนเดนิเชยีงคาน        อาหารเทีย่ง,เย็น 

05.00 น. พรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความใหทุ้กท่าน 
มกีารพ่นยาฆ่าเชือ้ในรถ เช็คอุณหภูมริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กากอนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์
ออกเดนิทางสู่จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5-6ชั่วโมง) อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถตาม น าท่าน
เดนิทางสู ่เขาคอ้ เป็นชือ่เรยีกรวมบรเิวณเทอืกเขานอ้ยใหญ่ของเทอืกเขาเพชรบรูณ์ มจีดุทอ่งเทีย่วหลายแหง่และพรอ้ม
ไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ทัง้ทีพั่ก รา้นอาหาร คาเฟ่ววิสวยๆมากมาย เดนิทางสู ่ไร ่GBและทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ 
ซึง่อยูบ่รเิวณตดิกัน อสิระใหท้า่นเดนิชมทุง่ดอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายสสีันทีเ่รียงรายไล่ระดับลงไปตามไหลเ่ขา ทา่น
สามารถเดนิเขา้ไปถ่ายรูปกันไดแ้บบเพลนิๆ กับแปลงดอกไมส้ันสันสวยงามทีป่ลูกตามฤดกูาลตา่งๆ เชน่ ดอกทวิลปิ ดอก
เวอรบ์น่ีา ดอกลลิลี ่ดอกกระเจยีว ดอกดาวเรอืง เป็นตน้ (รวมคา่เขา้ชม 10 บาท)  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่พโีน ่ลาเต ้รสีอรท์ แอนด ์คาเฟ่ รา้นกาแฟสดุชคิแหง่เมอืงเพชรบรูณ์ รา้นตกแตง่ไดท้ันสมัย สวยงาม

สไตลโ์มเดลิและลอฟท ์มมีุมระเบยีงทีส่ามารถชมววิแบบพาโนราม่าไดอ้ย่างสวยงาม นอกจากนี้มกีาแฟ เครื่องดืม่ ของ
ท่านเล่นทีร่สชาตอิร่อยใหช้วนลอง น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตผุาซอ่นแกว้ 
หรือ  นี้ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาในหมู่บา้นทางแดง เขาคอ้ ทีเ่รียกว่า "ผาซ่อน
แกว้" เนื่องจากมีภูเขาสูงใหญ่ซอ้นกันเป็นทวิเขาเรียงรายโอบรอบบรเิวณ
ศาลาปฏบัิตธิรรม และบนยอดเขา มถี ้าอยู่บนปลายยอดเขา มชีาวบา้นทาง
แดงหลายคน ไดเ้ห็นลูกแกว้ลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเขา้ไปในถ ้าบน
ยอดผา ชาวบา้นเชือ่ว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็น
สถานทีม่งคล มคีวามศักดิส์ทิธิแ์ละเรยีกตามๆ กันวา่ ผาซอ่นแกว้ วัดพระธาตุ
ผาซอ่นแกว้นี้เป็นสถานปฏบัิตธิรรมแกพ่ระสงฆ ์และพุทธศาสนกิชนท่ัวไป ให ้
ไดม้าพักกายพักใจในทีซ่ ึง่รายลอ้มไปดว้ยหุบเขาทีแ่สนสงบเงียบในอากาศ
เย็นสบาย นอกจากยังเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจอกีแห่ง เพราะรอบๆ วัดตัวประดับประดาดว้ยกระจกหลากสสีัน ไป
จนกระทั่งถงึเจดยี ์ท าใหค้วามสวยงามของทีน่ี่ดงึดูดนักท่องเทีย่วมาเยี่ยม
เยยีนอย่างไม่ขาดสาย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ อ.เชยีงคาน จ.เลย (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3ชัว่โมง) ถงึ จ.เลย น าทา่นชม สกายวอล ์
คเชยีงคาน แลนดม์ารค์แหง่ใหมเ่มอืงเลย ใหท้่านไดท้อ่งเทีย่วสัมผัสความ
สวยงามและความเสียวจากมุมสูง มคีวามสูงกว่าระดับแม่น ้ าโขง 80 เมตร 
หรือเท่ากับตกึ 30 ชัน้ มีทางเดนิพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร 
มองเห็นแม่น ้าเหอืงทีไ่หลผ่านมาบรรจบแม่น ้าโขง ทีก่ัน้พรมแดนไทย-ลาว 
และใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรจากสิ่งศักดิ์ส ิทธิ์ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็น
พระพุทธรูปปางลลีาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกลบ้รเิวณสกายวอล์
คเชยีงคาน  

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2) 
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตัว
อ าเภอเมืองเชยีงคาน ซึง่เป็นถนนทีเ่ลยีบไปกับแม่น ้าโขง หรือที่เรียกว่า 
"ถนนชายโขง" ถนนเสน้นี้มเีสน่หท์ีบ่า้นเรือนไมใ้นบรรยากาศเก่าๆทีเ่ป็น
เสน่หด์งึดูดผูค้นใหม้าเยอืน ปัจจุบันจัดใหม้กีารปิดถนนท าเป็นถนนคนเดนิ
เชยีงคาน ในเย็นวันศกุร ์และวันเสาร ์ตัง้แตห่นา้วัดทา่ครก(เชยีงคานซอย20) 
เรื่อยไปจนถงึวัดศรีคุนเมอืง(เชยีงคานซอย6) ส่วนวันอืน่ๆนั้นไม่ไดปิ้ดถนน
อย่างเป็นทางการรถสามารถวิง่ได ้ แต่จะเป็นการวิง่รถแบบ one way และ
รา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ ส่วนใหญ่เปิดใหบ้รกิารกันตามปกต ิบนถนนคน
เดนิเชยีงคาน จะเต็มไปดว้ย ทีพั่ก รีสอร์ท โฮมสเตย ์จ านวนมากตลอดแนว
ถนน มรีา้นอาหาร และรา้นกาแฟน่ารักหลายรา้นเปิดใหบ้ริการ อสิระชอ้ปป้ิง
ตามอัธยาศัย  

 ทีพ่กัเชยีงคาน ระดบั 3 ดาว(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่อง  ตกับาตรขา้วเหนยีว-แกง่คดุคู-้หนองคาย-วดัผาตากเสือ้ Sky Walk- วดัหนิหมากเป้ง Sky Walk    
              วดัโพธ ิช์ยั หลวงพอ่พระใส- วดัไทยโพนพสิยั- วดัอาฮง-บงึกาฬ                              อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

06.00 น. น าท่านร่วม ตกับาตรขา้วเหนยีว เป็นเอกลักษณ์อกีอย่างหนึ่ง ของเมอืง
เชยีงคาน ในยามเชา้ นักท่องเทีย่วจะมาน่ังรอใสบ่าตร ขา้วเหนียวนึง่รอ้นๆ 
เป็นประเพณีทีส่บืทอดกันมายาวนานของวถิีชวีติทีส่งบ เรียบง่าย อสิระให ้
ทา่นเดนิ สัมผัสวถิชีวีติคนเชยีงคานที ่ตลาดเชา้เชยีงคาน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)  
 น าทา่นเดนิทางสู ่แกง่คดุคู ้เป็นแกง่หนิขนาดใหญ่ขวางอยูก่ลางล าน ้าโขง 

ตัวแกง่กวา้งใหญ่เกอืบจรด สองฝ่ังแมน่ ้าโขง มกีระแสน ้าไหลผ่าน ไปเพยีง
ชอ่งแคบ ๆ ใกลฝ่ั้งทะเลไทย ซึง่กระแสน ้าเชีย่วกราก เวลาทีเ่หมาะ ทีจ่ะมา
ชมแหง่คดุคูท้ีส่ดุ คอื เดอืนกมุภาพันธ ์ถงึ เดอืนพฤษภาคม ซึง่เป็นเวลาทีน่ ้า
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แหง้ สามารถมองเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ  ชัดเจนบรเิวณแกง่ มรีา้นอาหารและรา้นจ าหน่ายสนิคา้เสือ้ผา้ มากมาย จากนั้นน า
ทา่นเดนิทางสู ่จ.หนองคาย (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 
 เดนิทางสู ่วดัผาตากเสือ้ สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 500 เมตร ซึง่วัดแหง่นีถ้อืวา่เป็นจดุชมววิของทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่

ของ จ.หนองคาย ชมสกายวอลค์ (Sky Walk) จดุชมววิทีส่ามารถมองเหน็ทัศนียภาพแบบพาโนรามาของหนองคาย 
สามารถมองเห็นแมน่ ้าโขงยาวเป้นสายเห็นเมอืงสงัขท์องและแขวงก าแพงนครหลวงเวยีงจันทน์ ประเทศลาว เดนิทางสู ่
วดัหนิหมากเป้ง กราบไหวรู้ปเหมอืนของหลวงปู่ เทสก ์เทสรังส ีเกจอิาจารยช์ ือ่ดังของภาคอสีาน และชมความงามของ 
สกายวอลค์ (Sky Walk) มคีวามสงูยกขึน้เหนือแมน่ ้าโขง มทีางเดนิพืน้กระจก มองเหน็แมน่ ้าโขงอยา่งงดงาม ซึง่ทาง
วัดไดจั้ดเจา้หนา้ทีม่าคอยดแูลนักทอ่งเทีย่วและประชาชนทั่วไปเพือ่ความปลอดภัยและเนื่องจากวัดหนิหมากเป้ง เป็นอกี
หนึง่สถานทีท่ีพุ่ทธศาสนกิชนเดนิทางมาปฏบัิตธิรรมเป็นจ านวนมากจงึขอความร่วมมอืนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะเดนิทางมาทีวั่ดให ้
ส ารวมกริยิา วาจา อยา่งเคร่งครัดเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนทัง้พระและผูม้าปฏบัิตธิรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้เดนิทางสู ่วดัโพธ ิช์ยั พระอารามหลวงชัน้ตรชีนดิสามัญสังกัดนกิายมหานกิาย เดมิเรยีกกันวา่ วดัผผีวิ ไมป่รากฎ

หลักฐานเมือ่แรกสรา้ง แตส่ันนษิฐานวา่เป็นพระอารามส าคัญของเวยีงจันทน์มาแตเ่ดมิ เป็นทีป่ระดษิฐาน หลวงพอ่พระใส 
พระพุทธรูปส าคัญคู่เมอืงหนองคายเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธริาบ ปางมารวชิัยหล่อดว้ยทองสสีุก  น าท่านชม วดัไทย 
ต านานเล่าขานกันถงึเมอืงหลวงของพญานาคแหง่ ถ า้พญานาค หรือ ถ า้เมอืงบาดาลจ าลอง โลกบาดาลใตแ้มน่ ้าโขง 
เชือ่กันวา่ อยูท่ีร่มิแมน่ ้าโขงหนา้วัดไทยและเป็นจดุชมบัง้ไฟพญานาคทีไ่ดรั้บความนยิมทีส่ดุของ จ.หนองคาย และยังม ีรปู
ปั้นพญานาคนาคปรก 9 เศยีร “นาคชยัยญั” และถ า้เมอืงบาดาลจ าลอง ในปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที ่อ.โพนพสิัย จ.
หนองคาย ครบรอบการกอ่ตัง้เมอืงครบ 100 ปี ในคนืหนึง่ เจา้อาวาสวัดไทยไดน้มิติวา่ มหีญงิชาย ร่างกายสดี ามานมินตใ์ห ้
สรา้งสัญลักษณ์ประจ าเมอืงบาดาล หรอืเมอืงพญานาคไวเ้มอืงมนุษย ์ณ บรเิวณวัดไทย ทา่นเจา้อาวาสจงึด ารสิรา้งส ิง่แทน
โลกบาดาล สรา้งถ ้าเมอืงบาดาลจ าลอง ภายในมถี ้าจ าลอง 7 หอ้ง แตล่ะหอ้งแสดงถงึเรือ่งราวของเมอืง นอกจากนี้ บรเิวณ
รมิฝ่ังโขงหนา้วัดไทย เป็นจดุชมบัง้ไฟพญานาคทีไ่ดรั้บความนยิมทีส่ดุของ จ.หนองคาย ซึง่ในวันออกพรรษา 15 ค า่เดอืน 
11 ขอเชญิทุกท่านมาพสิจูน์ต านานแห่งพญานาค น าท่านเดนิทางสู ่จ.บงึกาฬ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 
ชั่วโมง 30 นาท)ี น าท่านชม วดัอาฮงศลิาวาส เป็นวัดเก่าแก่ทีไ่ม่ปรากฎหลักฐานว่าสรา้งเมือ่ใด ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าโขง
บรเิวณแกง่อาฮง แอง่น ้าขนาดใหญ่จากฝ่ังไทยถงึฝ่ังลาวทีม่คีวามยาวประมาณรอ้ยกวา่เมตร พืน้ทีต่ดิกับแมน่ ้าโขงเป็นแนว
โคง้ยาวประกอบกับมเีรื่องเลา่สบืต่อกันมาเกีย่วกับความเชือ่เรื่องพญานาค มคีวามเชือ่กันว่าบรเิวณหนา้วัด คอื จุดทีล่กึ
ทีสุ่ดของแมน่ า้โขงซ ึง่มคีวามลกึ 200 เมตร บรเิวณนี้จะมนี ้าจะไหลเชีย่ววนจนเป็นหลุมรูปกรวย หากมพีวกเศษไม ้
ใบไมห้รือวัตถุเล็กๆ ตดิอยู่จะถูกกระแสน ้าหมุนวนเป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาท ีแลว้จงึหลุดเคลือ่นไปในทีอ่ ืน่ เมือ่มี

กระแสน ้าไหลเชีย่วมาอกีก็จะ
ต่อตัวเป็นรูปกรวยขึน้มาใหม่
เกดิสลับกันไปตลอดทัง้วัน จงึ
ท าใหเ้ชือ่วา่ทีน่ ีค่อื จดุทีเ่ป็น 
สะดอืแมน่ า้โขง ในชว่งเดอืน
มนีาคมถงึพฤษภาคมของทุก
ปี สามารถมองเห็นแก่งอาฮง 
แกง่หนิกลางล าน ้าโขงปรากฏ
ขึ้นมาเหนือน ้ า กลุ่มหินมีชือ่
เรยีกตามลักษณะของหนิ เชน่ 
หนิลิน้ นาค หนิปลาเข ้ถ ้าปลา
สวาย นอกจากเป็นแหลง่พักผ่อนและสถานทีท่อ่งเทีย่วแลว้ ชาวบา้นโดยรอบยังอาศัยท าการประมงดว้ย และยังเป็นจดุชม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ“บ ัง้ไฟพญานาค” ในชว่งออกพรรษา วันขึน้ 15 ค า่เดอืน 11 ซึง่จะมนัีกทอ่งเทีย่วมาเทีย่วชม
ปรากฏการณ์ธรรมชาตนิี้เป็นจ านวนมาก 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) เมนูพเิศษหมกูะทะ   
ทีพ่กับงึกาฬ ระดบั 3 ดาว(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่าม  บงึกาฬ- ภสูงิห-์ หนิสามวาฬ- น า้ตกถ า้พระ - รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ                 อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  



 

THI-ITH63 เพชรบรูณ์ เลย บงึกาฬ 3D2N_BUS_OCT-DEC20 

 เดนิทางสู ่ภสูงิห ์ทีน่ี่โดดเดน่ดว้ยภเูขาหนิทราย หนา้ผา ถ ้า กลุม่หนิรูปทรง
ตา่งๆ และผนืป่าทีอ่ดุม สมบรูณ์ ชม หนิสามวาฬ โดยมลีักษณะเป็นภเูขา
หนิทรงมนทอดตัวยาวเรยีงกัน 3 กอ้น มองจากทาง อากาศจะเห็นคลา้ย
เป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน ้าดว้ยกัน ซึง่น ้าในทีน่ี่ก็คอืผนืป่าทีเ่ขยีวขจน่ัีนเอง 
และเมื่อมองจากบนหนิสามวาฬออกไป จะพบกับทัศนียภาพของป่าภูวัว 
หว้ยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น ้าโขง และขุนเขาของเมอืงปาก
กระดิง่ สปป.ลาว หากมาในยามเชา้ก็อาจไดเ้ห็นทะเลหมอกลอยละล่อง
เหนือผืนป่าอกีดว้ย ชม น า้ตกถ า้พระ หรือ น า้ตกถ า้พระภูววั เป็นน ้าตก
ขนาดใหญ่ 3 ชัน้ ทีไ่หลอยูบ่นภเูขาหนิทรายขนาดใหญ่  นอกจากนี้ยังมแีอง่
น ้าขนาดใหญ่และร่องน ้าทีส่ามารเลน่เป็นสไลเดอร์ได ้ท าใหเ้ลน่น ้ากันในล า
ธารกันไดอ้ยา่งสนุกสนาน แตน่ ้าตกจะมนี ้ามากในฤดฝูนชว่งเดอืนกรกฎาคม-
ตน้ตุลาคมเท่านั้น หากมาในชว่งเดอืนอืน่น ้าคอ่นขา้งนอ้ยมากกรณีเทศกาล
วันหยดุยาว น ้าตกถ ้าพระอาจจะมกีารจ ากัดจ านวนการเขา้ หรอืการจราจรตดิขัดมาก

ทางบรษัิทขอปรับเปลีย่นเทีย่ววดัภทูอกแทน 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 
 น าทา่น แวะซือ้ของฝาก และสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย จากนัน้เดนิทาง

ตอ่กลับสูก่รงุเทพฯโดยสวัสด(ิใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 
ชัว่โมง) 

   

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การเดนิทางชว่ง
เทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชน์
ของทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 
❖ ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
❖ ฉีดพ่นฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
❖ โตะ๊อาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
❖ ปฏบัิตติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกันและยับยัง้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
❖ บรกิารหนา้กากอนามัย-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 

เง ือ่นไขการจอง 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
ส าเนาบัตรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

อตัราบรกิารนีร้วม 
• คา่รถตูป้รับอากาศVIP 
• คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น ้ามัน 
• คา่ทีพั่ก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 
• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบัุตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้

(ไม่ครอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

10-12 ตลุาคม 63 3,999 

ไมม่รีาคา 

1,500 16 

23-25 ตลุาคม 63 3,999 1,500 16 

30ตลุาคม-1พฤศจกิายน 3,999 1,500 16 

6 - 8 พฤศจกิายน 63 3,999 1,500 16 

20-22 พฤศจกิายน 63 3,999 1,500 16 

27-29 พฤศจกิายน 63 3,999 1,500 16 

5-7 ธนัวาคม 63 4,555 1,500 16 

10-12 ธนัวาคม 63 4,555 1,500 16 

18-20 ธนัวาคม 63 4,555 1,500 16 

25-27 ธนัวาคม 63 4,555 1,500 16 
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อตัรานีไ้มร่วม 
• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักรดี เป็นตน้ 
• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
• คา่ประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
• คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 500 บาท 

 
เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอื
ช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนขัน้ต า่ 8 ทา่น 
• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยไมอ่าจแกไ้ขได ้
• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือ 
• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู

หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
• มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 
• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและค่าน ้ามันทีไ่มค่งที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 


