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 ก ำหนดกำรเดินทำง 
 ตุลาคม 01-04 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 28-31 
 พฤศจิกายน 04-07 / 11-14 / 18-21 / 25-28   
 ธนัวาคม 02-05 / 03-06 / 04-07 / 05-08 / 09-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26  

มกราคม 06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30  
 กุมภาพนัธ์ 03-06 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 24-27    
 มีนาคม 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 

• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
• ที่พกัมาตรฐาน  
• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  



วันแรกของกำรเดินทำง (1)  กรุงเทพฯ - เลย - วัดศรีคุณเมือง - วัดพระพุทธบำทภูควำยเงิน  
  แก่งคุ้ดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคำน   
06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ (อาคาร 2) เคาน์เตอร์สาย

การบินนกแอร์ พร้อมเจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
09.20 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัเลย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9704 
10.40 น. เดินทางถึงสนามบิน จงัหวดัเลย  หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าทุกท่านเดินทางสู่ อ าเภอเชียงคาน (60 กม.) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม “วดัศรีคุณเมือง” หรือ “วดัใหญ่” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2485 และถือเป็นวดัเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมือง

เชียงคานมาอย่างยาวนานหน่ึงในหลายศาสนสถานส าคญั
และถือเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงคาน โบสถ์
เก่าแก่ที่มีหลังคาลดหลั่นกันลงมาตามแบบศิลปะลา้นนา  
หลงัอาหารน าท่าน “วดัพระพุทธบาทภูควายเงิน” (12 กม.) 
เป็นวดัที่อยู่บนภูเขาสูง มีรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐาน
อยูบ่นหินลบัพร้าหรือหินลบัมีด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรอยแตก
เหมือนรอบพระพุทธบาทจริง มีขนาดประมาณ 1.20 เมตร 
กว้าง 80 เซน ติ เมตร ซ่ึ งได้ รับการขึ้ นทะ เบี ยน เป็น
โบราณสถาน สักการะ พระเจา้ใหญ่พุทธฉัพรรณรังสีพระ
พุทธ เพ่ือความเป็นสิริมงคล จากนั้น เดินทางสู่ “แก่งคุดคู”้ 
(9 กม.) ชมวิวของล าน าโขงบริเวณแก่งคุดคูท้ี่กวา้งขวางสุด
ลูกหูลูกตา ทอดตัวยาวขนานไปสองฝ่ังไทย-ลาว และ
ในช่วงที่น ้าลดจะเห็นเกาะแก่งนอ้ยใหญ่ต่างๆ โดยมี “ภูควายเงิน” ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลงัอยูฝ่ั่งตรงขา้ม  

18.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น // หลังอาหารอิสระกับการเดินเล่น หรือเลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกที่ถนนคนเดิน
เชียงคานตามอธัยาศยั 

ที่พัก :  โรงแรมนอนนับดำว ริมโขง                                                                   หรือที่พกัระดับใกล้เคียง 
 

 วันที่สองของกำรเดินทำง (2)   ตักบำตรข้ำวเหนียว - สกำยวอล์คภูคกงิว้ - ท่ำลี่ - พระธำตุสัจจะ  
บ้ำนนำกระเซ็ง - วิสำหกิจชุมชนกำแฟขีช้ะมด  

      ไร่พิณสุวรรณออร์แกนิกฟำร์ม - ภูเรือ 
05.30 น. เชิญท่าน “ร่วมตกับาตรขา้วเหนียว ณ ถนนคนเดิน” 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั 



08.00 น. หลังรับประทานอาหาร เดินทางสู่ เดินทางสู่ “สกายวอล์ค ภูคกง้ิว” (30 กม.) ตั้งอยู่ที่ ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 
บริเวณพระใหญ่ภูคกง้ิว ซ่ึงเป็นแผ่นดินจุดแรกของภาค
อีสานที่แม่น ้ าโขงไหลผ่าน โดยมีแม่น ้ าเหืองไหลมา
บรรจบเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติ กั้นระหว่างสปป.ลาว
กบัประเทศไทย มีความสูงกว่าระดับแม่น ้ าโขง 80 เมตร 
หรือเท่ากบัตึก 30 ชั้น มีทางเดินพ้ืนกระจก 2 เมตร ความ
ยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น ้ าเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบ
แม่น ้ าโขงเกิดจนเกิดเป็นแม่น ้ า 2 สี ซ่ึงเป็นจุดเช็คอินแห่ง
ใหม่ของ จ.เลย  ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางสู่ อ.ท่าลี่ (41 
กม.) 

10.00 น. น าท่านสักการะ “พระธาตุสัจจะ” วดัลาดปู่ ทรงธรรม เป็น
พระธาตุศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระ
อรหันต์ธาตุและปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) 
สร้างขึ้นเพ่ือต่อชะตาพระธาตุพนมที่พงัทลายลง นบัเป็นปู
ชนียวตัถุที่ส าคญัและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของชาวจงัหวดั
เลยและชาวลาว จากนั้น เดินทางสู่ อ.ท่าลี่ “วิสาหกิจชุมชน
กาแฟขี้ชะมด” (40 กม.) เย่ียมชมหมู่บา้นนากระเซ็ง ชมการ
เลี้ยงชะมด และวิธีชาวบา้นนากระเซ็ง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ไร่พิณสุวรรณ ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาเขียวขจีที่ไร่มีผกัเพื่อสุขภาพ และบรรยากาศปลอด
มลพิษ 

14.00 น. ชมไร่พิณสุวรรณออร์แกนิกฟาร์ม เกษตรอินทรีย ์การพึ่งพาตนเอง ปลูก ปรุง แปรรูป จ าหน่าย เรียนรู้ แบ่งปัน ครบ
วงจร และเป็นศูนยเ์รียนรู้เร่ืองการท าปุ๋ ยหมกั การปรุงดิน วิธีเพาะเมล็ดพนัธ์ผกั และวิธีเลี้ยงไส้เดือน ไดเ้วลาอนัสมควร 
น าท่านออกเดินทางสู่ อ.ภูเรือ (47 กม.) น าท่านเขา้ที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 

ที่พัก :  ภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปำ                                                      หรือทีพั่กระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)  อุทยำนแห่งชำติภูเรือ – พระธำตุศรีสองรัก – วัดโพนชัย 
   พิพิธภัณฑ์ผีตำโขน – ภูหินร่องกล้ำ – ภูทับเบิก – เขำค้อ 
05.00 น. น าท่านขึ้นสู่ “อุทยานแห่งชาติภูเรือ” (12 กม.) ดว้ยความสูงประมาณ 1,365 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ชมวิวทิวทศัน์ยาม

เช้าที่ “ผาโหล่นน้อย” จุดชมพระอาทิตยข์ึ้นที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูหลวง ภูผาสาด ภูคร่ังและทะเลภูเขาทอดยาว



สุดสายตา ทศันียภาพที่สวยงามไดร้อบดา้นกระทัง่เห็นแม่น ้ าเหือง และแม่น ้ าโขง ซ่ึงกั้นพรมแดนไทย-ลาว  สมควรแก่
เวลา น าท่านเดินทางกลบัเขา้สู่ ที่พกั  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั 
 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ “วดัโพนชัย” (29 กม.) วดัคู่เมืองของอ าเภอด่านซ้ายสร้าง เมื่อประมาณ พ.ศ.

2103 อ ายุราว 453 ปี  ชมพระอุ โบสถหลังใหญ่  ที่ มี
เอกลกัษณ์เฉพาะเป็นแบบศิลปะลา้นชา้งกบัหลวงพระบาง 
สักการะ “พระเจา้ใหญ่” พระพุทธรูปที่เก่าแก่และมีความ
ศัก ด์ิ สิ ท ธ์ิป างสม า ธิ  เพื่ อ ค วาม เป็ น สิ ริม งคล  ชม 
“พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน” ที่จัดแสดงนิทรรศการเร่ืองราว
เก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ รวมถึงผีตาโขนซ่ึงการละเล่นพ้ืนบา้นที่สืบทอดมา
แต่โบราณกาล จากนั้นน าท่านสักการะ “พระธาตุศรีสอง
รัก” (3 กม.) ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเลย 
สร้างโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชราช ระหว่างปี พ.ศ. 2103-2106 เพื่อ เป็นสักขี
พยานในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่างกรุงศรีอยธุยา 
และกรุงศรีสัตนาคนหุต หรือ นครเวียงจนัทน์ในปัจจุบัน 
// จากนั้น เดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้” (81 กม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่  
บ่าย เดินทางสู่ “โครงการพฒันาป่าไมต้ามแนวทางพระราชด าริภูหินร่องกลา้” แหล่งเรียนรู้การพฒันาป่าไม ้เพาะช ากลา้ไม้

หายากที่ควรอนุรักษพ์นัธุกรรมไวเ้พื่อปลูกตามแนวพระราชด าริ โดยเฉพาะในทุ่งดอกกระดาษ (ซ่ึงจะบานในช่วงหน้า
หนาวไปจนถึงเดือนมีนาคม) ดอกกระดาษจะชูช่อกนัสวยงามเป็นแถวเป็นแนวยาวไปจนถึงผาสูง ก็คือ ผาพบรัก, ผา
สลดัรัก, ผารักยืนยง, ผาคู่รัก, ผาไททานิค, ผาบอกรัก จุดชมวิวที่ขึ้นช่ือและโดดเด่นที่สุด “ผาพบรัก” เมื่อมองลงไปจาก
บนหนา้ผาจะไดพ้บกบัวิวทิวทศัน์ที่สวยงามของผืนป่าและสายหมอกที่สวยงามน่าประทบัใจ 

15.00 น. เดินทางขึ้นสู่ “ภูทบัเบิก” (28 กม.)  จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ ชมภูมิประเทศมีความงดงามของทะเลภูเขา อากาศเย็น
สบายตลอดปี ชมแปลงกะหล ่าปีที่ผุดขึ้นละลานตาทัว่ภูทบัเบิก  แปลงกะหล ่าปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลาง
อากาศบริสุทธ์ิ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “เขาคอ้” (50 กม.)   

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 

ที่พัก :  BLUESKY RESORT KHAO KHO                                                   หรือทีพั่กระดับใกล้เคียง 
 
 



วันที่ส่ีของกำรเดินทำง (4)  วัดพระธำตุผำซ่อนแก้ว - ไร่ GB เขำค้อ - ทุ่งกังหันลม - พิษณุโลก   
   วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร - เดินทำงกลับ  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั 

 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ “วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้” (8 กม.) ซ่ึงตั้งตระหง่านอยู่กลางออ้มกอดของขุนเขา มีความ
วิจิตรอลงัการจากการน ากระเบื้องสี ถว้ยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด พลอย แกว้แหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน 
มาประดับประดาตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงาม สักการะ
เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ  และมหาวิหารพระพุทธเจ้า ๕  พระองค์  
จากนั้น เดินทางขึ้นสู่ “เขาคอ้” (29 กม.) ชมอดีตดินแดน
ทางประวตัิศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทย ที่มีทิวทศัน์
เทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ชม ไร่ GB ไร่
ดอกไมเ้มืองหนาวที่ตั้งอยูบ่ริเวณทุ่งกงัหันลมเขาคอ้  ภาพ
ของทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสีสันที่เรียงรายไล่
ระดบัลงไปตามไหล่เขา เดินเล่นเขา้ไปถ่ายรูปกนัไดแ้บบ
เพลินๆ ไม่ว่าจะเป็นแปลงดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ดอกกระเจียว ดอกดาวเรือง เป็นต้น ชม “ทุ่งกงัหันลมเขาค้อ” โดย
กังหันลมเหล่าน้ี ใช้ เป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้า ซ่ึงเป็น
พลงังานสะอาดที่สามารถใช้เป็นพลงังานทดแทนได ้เมื่อ
กงัหันลมสีขาวขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายกระจายอยู่บนเนิน
เขาสีเขียว ยงัมีทุ่งดอกไม้และแปลงเพาะปลูกพืชผกัทอด
ยาวสุดสายตา  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิน่  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ จงัหวดัพิษณุโลก (126 กม.) น าท่าน

สักการะ หลวงพ่อพระพุทธชินราช ณ “วดัพระศรีรัตนม
หาธาตุวรมหาวิหาร” จงัหวดัพิษณุโลก เป็นวดัเก่าแก่ที่มี
ความส าคญัย่ิงทั้งทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี จากนั้น เขา้สู่สนามบินพิษณุโลก (54 กม.)  

19.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8415 
20.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าชา้ของ
สายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ มคัคุเทศก์มี
อ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  

 



ก ำหนดกำรเดินทำงท่องเที่ยว 2564-2565 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพ่ิมท่านละ 

01-04 ต.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000 

07-10 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

13-16 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

14-17 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

21-24 ต.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

22-25 ต.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

23-26 ต.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

24-27 ต.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

28-31 ต.ค. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

04-07 พ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

11-14 พ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

18-21 พ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

25-28 พ.ย. 64 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

02-05 ธ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

03-06 ธ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

04-07 ธ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

05-08 ธ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 



09-12 ธ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

10-13 ธ.ค. 64 19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

16-19 ธ.ค. 64  16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

23-26 ธ.ค. 64                                        19,990 19,990 19,790 19,490 6,000 

06-09 ม.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

13-16 ม.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

20-23 ม.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

27-30 ม.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

03-06 ก.พ. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

10-13 ก.พ. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

16-19 ก.พ. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

17-20 ก.พ. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

24-27 ก.พ. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

03-06 มี.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

10-13 มี.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

17-20 มี.ค. 65 16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

24-27 มี.ค. 65                                      16,990 16,990 16,790 16,490 5,000 

จ ำนวนลูกค้ำออกเดินทำงเพยีง 6 ท่ำน 
 

กำรเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 



 
 
 

 อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไป-กลบั ดอนเมือง-เลย // พิษณุโลก-ดอนเมือง กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ 

น ้าหนกั ตอ้งไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP น าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน หรือระดบัใกลเ้คียง ตามระบุในรายการ หรือเง่ือนไขขอ้ตกลงพิเศษเพ่ิมเติม 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
5. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 9,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระ

เงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลังจากจ่ายเงินมัดจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 9,000 บาท 

หากแจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงิน
ที่ลูกคา้ได้ช าระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กับ
ลูกคา้  

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 6 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไว้
แลว้ทั้งหมด 

***หมำยเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 



● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ , เหตุการณ์
ทางการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึง
ประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกัน ในช่วงภำวะโควิด 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 


