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08.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ  
10.30 น. บนิลดัฟ้าสู ่สนามบินอดุรธานี โดยสายการบนิ THAI AIRASIA เทีย่วบนิที ่FD 3354 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี  
11.45 น. เดนิทางถงึ สนามบินอดุรธานี หลงัจากรบักระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถตู้  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (1) 
   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัเลย ใชเ้วลาประมาณ 2ชัว่โมง 30นาที 

น าท่านเดนิทางไปยงั ภปู่าเปาะ อยู่ทีบ่า้นผาหวาย ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย จุดชมววิทีอ่ยู่
สงูจากระดบัน ้าทะเลกว่า 900 เมตร สามารถมองเหน็ ภูหอ ทีม่ลีกัษณะเป็นภูเขายอดตดั หรอืภูเขายอดราบ 
ถา้ช่วงทีม่ทีะเลหมอกปกคลุมแลว้นัน้ นกัท่องเทีย่วจะบอกเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าคลา้ยกบั ภูเขาไฟฟูจยิามา 
ในประเทศญีปุ่่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางต่อไปยงั สวนผาหินงาม หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “คุณหมงิเมอืงไทย” อ.หนองหนิ จ.เลย ภูเขา
หนิปูนเหล่านี้เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิมอีาณาเขตกวา้งขวางประมาณ 40,000 ไร่ สมยัก่อนเป็นเพยีงหนิปูน
ทีอ่ยู่ใตผ้นืน ้า แต่เมื่อเปลอืกโลกเกดิการดนัตวัสงูขึน้ จงึกลายเป็นป่าหนิ ทีผุ่ดขึน้เหนือพืน้ดนิและการกดั
เซาะของสายฝนทีต่กลงมา ท าใหห้นิมรีูปทรงแตกต่างกนัไป ความงดงามของหนิปูนรปูร่างแปลกตาของทีน่ี่
คลา้ยคลงึกบัอุทยานป่าหนิทีเ่มอืงคุนหมงิ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร (2) 
พกัท่ี  ภเูรืออินน์ รีสอรท์  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง - สนามบินอดุร - เลย - ภปู่าเปาะ(ฟจิูเมืองเลย) - สวนหินผางาม - อ.ภเูรือ 
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น าท่านเดนิทางสู ่ อทุยานแห่งชาติภเูรือ ขึน้พชิติยอดภูเรอื เพือ่ชมพระอาทติยข์ึน้บนยอดภูเรอื 
เป็นจุดทีส่งูทีสุ่ดในเขตอุทยานแห่งชาต ิอยู่สูงประมาณ 1,365 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง เป็นหน้าผา
สงูชนั ดว้ยอุทยานแห่งชาตภิูเรอือยู่ทีจ่งัหวดัเลย ซึง่เป็นจงัหวดัทีม่อีากาศหนาวเยน็ทีสุ่ดของประเทศไทย 
และอยู่บนยอดเขาสงู จงึท าใหม้อีากาศเยน็ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาวจะหนาวเยน็มาก จนกระทัง่
น ้าคา้งบนยอดหญา้จะแขง็ตวักลายเป็นเกลด็น ้าแขง็ ซึง่มภีาษาพืน้เมอืงเรยีกว่า “แม่คะนิ้ง” ผูท้ีจ่ะไปพกัผ่อน
ควรเตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะผจญกบัความหนาวเยน็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านชม วดัเนรมิตวิปัสนา วดั
ตัง้อยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุ
ศรีสองรักเพียงเล็กน้อย สถาปัตยกรรม
ภายในวดัก่อสรา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลงั พระ
อุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวจิติรงดงาม 
เมื่อเข้ามาในพระอุโบสถจะพบกับความ
งดงามของพระประธานปางมารวชิยั พระ
พุทธชนิราชจ าลอง ใหทุ้กท่านไดส้กัการะขอ
พรเพื่อความเป็นสิริมงคล และชมภาพ
จติรกรรมฝาผนงัภายในพระวหิารทีส่วยงาม มลีวดลายอ่อนชอ้ยดว้ยศลิปะของช่างเขยีนชาว ด่านซา้ย ซึง่ใช้
เวลาวาดนานถงึ 8 ปี เป็นภาพเกีย่วกบัพุทธประวตั ิภาพพระเวสสนัดรชาดกและภาพทศชาติ 

วนัท่ีสอง อทุยานแห่งชาติภเูรือ – วดัเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรกั – วดัป่าห้วยลาด - วดัสมเดจ็ภเูรือม่ิงเมือง - 

ภคูกง้ิว - Sky walk เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน            
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จากนัน้น าท่านสกัการะ พระธาตุศรี
สองรกั ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกบั
องค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้น
เพื่ อ เ ป็นสักขีพยานแห่ ง ไมตรี  ในการ
ช่วยเหลอืกนั ระหว่างกรุงศรอียุธยาและกรุง
ศรสีตันาคนหุต (กรุณางดแต่งกายสแีดง 

            ขึน้สกัการะองคพ์ระธาตุศรสีองรกั)  
กลางวนั            บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (4) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัป่าห้วยลาด พระอุโบสถหรอืศาลาเฉลมิพระเกยีรตขิองวดัตัง้อยู่โดด
เด่นงดงามบนท าเลที่เป็นมงคล มทีัง้ภูคลัง่เป็นฉากหลงั และอ่างเก็บน ้าใหญ่อยู่ด้านหน้า ภายในเป็นที่
ประดษิฐานพระสพัพญัญูรู้แจ้งฯ หรอืหลวงพ่อขาว สูงถงึ 19 เมตร นอกจากความสง่างามของพระอุโบสถ 
โดยรอบยงัประดบัด้วยประตมิากรรมฝีมอืวจิติรรูปองค์เทพต่างๆ ทัง้พระตรมีูรต ิพระอนิทร์ พระพฆิเณศ 
พญานาค จระข ้และองคเ์ทพอื่นๆ ใหน้กัท่องเทีย่วไดก้ราบไหว้ 
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เดินทางต่อไปยังวดัสมเด็จภูเรือ
ม่ิงเมือง อ าเภอภูเรอื จงัหวดัเลย หรอืวดัภู
เรือมิ่งเมือง ชื่อเดิมวัด   พระกริ่งปวเรศ 
ตัง้อยู่ท่ามกลางทศันียภาพอนัสวยงามของ
ขุนเขาที่ขึ้นสลบัซบัซ้อนกนัไปมาในอ าเภอ 
ภูเรือ จังหวัด เลย และเป็นที่ประดิษฐาน 
องค์พระพุทธรูป พระพุทธเจ้าไภสชัยาคุรุ
ไวฑูรยประภา จอมแพทย ์(พระกริง่ปวเรศ) 
บรรจุองคพ์ระบรมสารรีกิธาตุเพื่อบรรจุไว้ที่
องคพ์ระปฏมิากรนี้ ตวัอาคารมสีถาปัตยกรรม ศลิปกรรม และประตมิากรรมทีง่ดงามยิง่ โบสถ์วหิารงานไม้
สลกัอลงัการ พระนอน พระวหิาร นาคหวับนัได แกะจากหนิหยกแม่น ้าโขง แท่งตนัๆ สวยงาม 

น าท่านออกเดนิทางไปสู ่จุดชมวิวพระใหญ่ภคูกง้ิว เพือ่กราบสกัการะ พระใหญ่ภูคกงิว้ หรอื พระ
พุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภริกัษ์ ประดษิฐานอยู่ทีภู่ฟ้า บา้นท่าดหีม ี เป็นทีส่กัการะบูชาของชาวเชยีง
คาน และยงัมแีหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ทีม่าพรอ้มความสูงและความเสยีว สกายวอลค์เชียงคาน เดนิชมววิ
บนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สงูจากพืน้ดนิเทยีบเท่าตกึ 30 ชัน้ เป็นจุดชมววิสวยๆ จากมุมสงูที่
สามารถมองเหน็ววิฝัง่ ไทย-ลาว ไดแ้บบพาโนราม่า และเป็นบรเิวณทีม่แีม่น ้าเหอืงและแม่น ้าโขงไหลมา
บรรจบกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่ ถนนคนเดินเชียงคาน ชมบรรยากาศของเมอืงเชยีงคานยามเยน็ ถนน

ชายโขงแห่งนี้จะกลายเป็นถนนคนเดนิทีค่ราคร ่าไปดว้ยนกัท่องเทีย่วทีม่าเดนิทอดน่องชมบา้นไมเ้ก่าแก่ เดนิ
ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศคลาสสคิของบา้นไมเ้ก่าสองฝัง่ถนนชายโขง ซึง่ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ไว ้
บางหลงัเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟ บางหลงักพ็ฒันาเป็นโฮมสเตยห์รอืเกสต์เฮาส ์ บา้งกเ็ป็นรา้นขายของที่
ระลกึ มสีนิคา้และอาหารพืน้เมอืงใหน้กัท่องเทีย่วชมิชอ้ปไม่มเีบื่อ กจิกรรมอกีอย่างหนึ่งกค็อืการขีจ่กัรยาน
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เลาะรมิฝัง่โขง ดวูวิทวิทศัน์สวยๆ สมัผสัอากาศสดชื่น และวถิชีวีติผูค้นทีน่่ารกั ส่วนในตอนเชา้จะมกีารตกั
บาตรขา้วเหนียว ซึง่เป็นวฒันธรรมทีส่บืทอดกนัมาชา้นาน 

เยน็  ** เพือ่ความเพลิดเพลินในการท่องเทีย่ว ให้ท่านอิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ** 
พกัท่ี  สายทอง บูติก โฮเทล หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
05.00 น. ตื่นรบัอรุณยามเช้าที่สดใส น าท่านเดินทางสู่ถนน

ชายโขงเพื่อร่วมท าบุญ ตกับาตรข้าวเหนียว ยาม
เช้าที่เป็นวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวเชียงคาน ใน
ทุกๆเช้าตัง้แต่เวลาตหี้าเป็นต้นไป พระสงฆ์จะเดนิ
ออกบณิฑบาต ชาวบา้นจะน าขา้วเหนียวและอาหาร
มาใส่บาตร ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถร่วมตกับาตร
ขา้วเหนียวดว้ยกนัได ้ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่านเดินทางสู่ วดัป่าภูก้อน ตัง้อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาตป่ิานายูงและป่าน ้าโสม บ้านนาค า ต าบลบ้านก้อง อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี ซึ่งเขตป่า
สงวนแห่งชาตเิป็นรอยต่อของจงัหวดั อุดรธานี เลย และหนองคาย เป็นทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยธรรมชาต ิมตีน้ไม ้ล า
ธาร สตัว์ป่า และต้นไม้นานาชนิด วหิารของวดัป่าภูก้อน งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างชาต ิโดยพระวหิารมลีกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมยัรตันโกสนิทร์ ที่มปีระตูทางเขา้ออก
วหิาร 3 ดา้น ภายในวหิารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็นอย่างมากทเีดยีว โดยจะแฝงไปดว้ยเรื่องราวค าสอน
ของพระพุทธเจ้า รอบๆทัว่ผาผนังมภีาพพุทธประวตัแิละภาพทศชาต ิมกีารตกแต่งรูปแบบภาพปั้นนูนต ่า 
หล่อดว้ยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาตทิัง้ 10 ชาต ิดา้นบนของทุกภาพจะถูกแกะสลกั
ดว้ยบทสวดอติปิิโสช่องละท่อนดว้ยสเีขยีวเขม้บนพืน้หนิอ่อนสขีาว ถอืว่าเป็นผนงัวหิารทีม่เีอกลกัษณ์งดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม ตกับาตรข้าวเหนียว-วดัป่าภกู้อน - วดัโพธิสมภรณ์ - สนามบินอดุรธานี - สนามบินดอนเมือง 
(กรงุเทพฯ) 
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กลางวนั            บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (6) 
จ า ก นั ้ น เ ดิ น ท า ง ไ ป

สักการะ วดัโพธิสมภรณ์ เป็น
พระอารามหลวง ที่ต าบลหมาก
แ ข้ ง  มี ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง
ประวตัิศาสตร์  ซึ่งสร้างในสมัย
ปลายรัชก าลที่  5  โ ดยมหา
อ ามาตยต์รพีระยาศรสีุรยิราชวรา
นุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) ต าแหน่ง
สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้
ชกัชวนราษฎรในหมู่บ้านหมาก
แข้งสร้างวัด ซึ่งเหล่าชาวบ้าน
ต่างนิยมเรยีกว่า วดัใหม่ ต่อมา พระเจา้วรวงศ์เธอ กรมหลวงชนิวรสริวิฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ วดัราช
บพธิสถติมหาสมีาราม กรุงเทพฯ ไดท้รงประทานนามว่า “วดัโพธสิมภรณ์” ใหเ้ป็นอนุสรณ์แก่ท่าน พระยาศรี
สุรยิราชวรานุวตัร ผูส้รา้งวดันี้ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินอดุรธานี  

18.30 น. บนิลดัฟ้าสู ่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบนิ THAI AIRASIA เทีย่วบนิที ่FD3351 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง
โดยประมาณ 1 ชัว่โมง )  

19.40 น. เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรงุเทพ โดยสวสัดภิาพ 
** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้บริการ ** 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

พกั 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียว 
(เพ่ิม) 

เดือน มกราคม 2565 

12 – 14 มกราคม 2565 10,900 2,000 

13 – 15 มกราคม 2565 10,900 2,000 

15 – 17 มกราคม 2565  12,900 2,000 

16 - 18 มกราคม 2565  12,900 2,000 

17 – 19 มกราคม 2565  12,900 2,000 

20 - 22 มกราคม 2565 9,999 2,000 

22 - 24 มกราคม 2565 12,900 2,000 

23 - 25 มกราคม 2565 12,900 2,000 

29 - 31 มกราคม 2565 12,900 2,000 
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เดือน กมุภาพนัธ ์2565 

1-3 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 2,000 

4-6 กมุภาพนัธ ์2565 12,900 2,000 

5-7 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 2,000 

7-9 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 2,000 

8-10 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 2,000 

11-13 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 2,000 

12-14 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 2,000 

14-16 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 2,000 

15-17 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 2,000 

18-20 กมุภาพนัธ ์2565 12,900 2,000 

19-21 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 2,000 

21-23 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 2,000 

22-24 กมุภาพนัธ ์2565 9,999 2,000 

25-27 กมุภาพนัธ ์2565 12,900 2,000 

26-28 กมุภาพนัธ ์2565 12,900 2,000 

28 กมุภาพนัธ ์– 2มีนาคม 2565 9,999 2,000 

เดือน มีนาคม 2565 

1-3 มีนาคม 2565 9,999 2,000 

4-6 มีนาคม 2565 12,900 2,000 

5-7 มีนาคม 2565 9,999 2,000 

7-9 มีนาคม 2565 9,999 2,000 

8-10 มีนาคม 2565 9,999 2,000 

11-13 มีนาคม 2565 12,900 2,000 

12-14 มีนาคม 2565 11,900 2,000 

14-16 มีนาคม 2565 9,999 2,000 

15-17 มีนาคม 2565 9,999 2,000 

18-20 มีนาคม 2565 12,900 2,000 

19-21 มีนาคม 2565 12,900 2,000 

21-23 มีนาคม 2565 9,999 2,000 
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22-24 มีนาคม 2565 9,999 2,000 

25-27 มีนาคม 2565 12,900 2,000 

26-28 มีนาคม 2565 11,900 2,000 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

* กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงได้เท่านัน้ * 
การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
เน่ืองจากราคาข้างต้นใช้สายการบินต้นทุนต า่ (Low Cost) หลงัจากจองท่ีนัง่แล้วจะต้องท าการซ้ือภายใน 24 ชัว่โมง 

ตัว๋ท่ีซ้ือแล้วไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทาง หรือเปล่ียนผู้เดินทาง หรือขอคืนเงินได้ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้  
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่กั 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีง
เสรมิ 1 ท่าน 
 ค่าไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่
เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 น ้าหนกักระเป๋าถอืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั (ต่อคน) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง (สายการบินคิดค่าน ้าหนัก495 บาท /20กิโลกรมั)  
 ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์น
หอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน 
การปฏวิตั ิอุบตัเิหต ุความเจบ็ป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย
การบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว ท่านละ 300 บาท  
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
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1. ผู้เดินทางต้องช าระมดัจ าค่าทวัร ์จ านวน 5,000 /ท่าน   พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพื่อส ารองท่ีนัง่ 
2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่ช าระ

เงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ใหถ้อืว่าผูเ้ดนิทางสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์ อเีมลล ์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั

จนัทร ์ถงึเสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ตอ้งแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรเ์ตม็จ านวน โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่าตัว๋
เครื่องบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ่้ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% ของค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้
ตามจรงิ เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ่้ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของ
นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้  

 
 
 


