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06.00 น. พรอ้มกนั ณ จดุนัดพบ ** พร้อมบริการ S&P BOX SET** จากนัน้เดนิทางสู ่จงัหวดัเลย  

(ใชเ้วลาประมาณ 6 ชัว่โมง ) 
 
 
 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 

น าท่านเดนิทางไปยงั ภลูมโล ตัง้อยู่ที ่ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน
แห่งชาติภูหินล่องกล้า อยู่บนรอยต่อของสามจงัหวดัเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ในช่วงมกราคม – 
กุมภาพนัธ์ ของทุกปี หรอืในช่วงฤดูหนาวบรเิวณนี้จะเตม็ไปดว้ยดอกนางพญาเสอืโค่งบานเตม็ทัว่พืน้ที ่
ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในปีนัน้ๆ ส าหรบัจุดชมดอกพญาเสอืโคร่งที่ภูลมโล แบ่งออกเป็น 3 แปลง 
ไดแ้ก่ “แปลงภูลมโล” โดยแปลงนี้มไีฮไลท์ส าคญัตรงจุดบรเิวณคอกววั เพราะมคีอกววัทีช่าวบา้นเลี้ยงไว้
อยู่ในบรเิวณนี้ซึง่สามารถมองเหน็ดอกพญาเสอืโคร่งไดอ้ย่างงดงาม ไปต่อกนัทีแ่ลงทีส่องคอื “แปลงกอ้น
หนิใหญ่” ในจุดนี้ทุกท่านสามารถชมดอกนางพญาเสอืโคร่งควบคู่ไปกบัก้อนหนิใหญ่ ซึ่งความว้าวอยู่
ตรงทีเ่วลาถ่ายรปูคู่กบักอ้นหนิเบื้องหลงัจะเป็นฉากสชีมพอูร่าม และส าหรบัแปลงสุดทา้ย “แปลงภูขีเ้ถ้า” 
ในจุดนี้สวนใหญ่มกัจะบานช้ากว่าแปลงอื่นๆ เนื่องด้วยลกัษณะของดอกนางพญาเสอืโคร่งและความ
สวยงามจงึถูกกล่าวขานว่าเป็น “ซากุระเมอืงไทย”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  วนัแรก   ภลูมโล อทุยานแห่งชาติภหิูนร่องกล้า – แก่งคุ้ดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน   
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จากนัน้เดนิทางไปยงั แก่งคดุคู้ เป็นจุดชมววิแม่น ้าโขงยอดฮติของนักท่องเทีย่วทีต่อ้งมาเยอืนเมื่อมาถงึ
เชียงคาน ในช่วงที่น ้าแม่น ้าโขงลดลงมากๆจะเห็นเกาะแก่งและโขดหินต่างๆอย่างชดัเจน สามารถ
ถ่ายรปูไดอ้ย่างใกลช้ดิ (ช่วงเดอืนมกราคม – พฤษภาคม ) ชมววิแม่น ้าโขงทีท่อดยาวสุดสายตา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางสู่ เชียงคาน เมอืงเล็กๆ น่ารกัรมิโขง ชายขอบจงัหวดัเลย ชุมชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และวถิี
ชวีติที่เรยีบง่ายแต่มเีสน่ห์ น าท่านเดนิเล่นช้อปป้ิงที่ ถนนคนเดินเชียงคาน ชมบรรยากาศของเมอืง
เชยีงคานยามเยน็ ถนนชายโขงแห่งนี้จะกลายเป็นถนนคนเดินที่คราคร ่าไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเดิน
ทอดน่องชมบา้นไมเ้ก่าแก่ เดนิถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศคลาสสคิของบา้นไมเ้ก่าสองฝัง่ถนนชายโขง 
ซึ่งยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ไว ้บางหลงัเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟ บางหลงักพ็ฒันาเป็นโฮมสเตย์หรอื
เกสต์เฮาส์ บ้างก็เป็นร้านขายของที่ระลกึ มสีนิค้าและอาหารพื้นเมอืงให้นักท่องเที่ยวชิมช้อปไม่มเีบื่อ 
กจิกรรมอกีอย่างหนึ่งกค็อืการขีจ่กัรยานเลาะรมิฝัง่โขง ดู ววิทวิทศัน์สวยๆ สมัผสัอากาศสดชื่น และวถิี
ชวีติผูค้นทีน่่ารกั สว่นในตอนเชา้จะมกีารตกับาตรขา้วเหนียว ซึง่เป็นวฒันธรรมทีส่บืทอดกนัมาชา้นาน 

** เพือ่ความเพลิดเพลินในการท่องเทีย่ว ให้ท่านอิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั ** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พกัท่ี ศรีเชียงคาน หรือระดบัเดียวกนั 
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06.00 น. ตื่นรบัอรุณยามเชา้ทีส่ดใส น าท่านเดนิทางสู่ถนนชายโขงเพื่อร่วมท าบุญ ตกับาตรข้าวเหนียว ยามเชา้
ที่เป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวเชียงบรเิวณ ณ หน้าวดัท่าคก ในทุกๆ เช้าตัง้แต่เวลาตีห้าเป็นต้นไป 
พระสงฆ์จะเดินออกบิณฑบาต ชาวบ้านจะน าข้าวเหนียว และอาหารมาใส่บาตร ซึ่งนักท่องเที่ยวก็
สามารถร่วมตกับาตรขา้วเหนียวดว้ยกนัได ้ 

 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
08.00 น. น าท่านออกเดินทางไปสู่ จุดชมวิวพระใหญ่ภคูกง้ิว เพื่อกราบสกัการะ พระใหญ่ภคูกง้ิว หรือ พระ

พทุธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรกัษ์ ประดษิฐานอยู่ที่ภูฟ้า บ้านท่าดหีม ีเป็นที่สกัการะบูชาของ
ชาวเชยีงคาน และยงัมแีหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มาพร้อมความสูงและความเสยีว สกายวอล์คเชียง
คาน เดินชมววิบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สูงจากพื้นดินเทียบเท่าตึก 30 ชัน้ เป็นจุดชมววิ
สวยๆ จากมุมสูงที่สามารถมองเหน็ววิฝัง่ ไทย-ลาว ได้แบบพาโนราม่า และเป็นบรเิวณที่มแีม่น ้าเหอืง
และแม่น ้าโขงไหลมาบรรจบกนั 

 
น าท่านเดินทางไป วดัสมเด็จภูเรือม่ิงเมือง  หรือชื่อเดิม วัดพระกริ่งปรเมศร์ ตัง้อยู่ท่ามกลาง
ทศันียภาพอนัสวยงามของขุนเขาที่ขึ้นสลบัซบัซ้อนกนัไปมาในอ าเภอ ภูเรอื จงัหวดั เลย และเป็นที่
ประดษิฐานขององคพ์ระพุุทธรูป พระพุทธเจา้ไภสชัยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย ์หรอืพระกริง่ปวเรศ 
ส าหรบัวดัสมเดจ็ภูเรอืมิง่เมอืงมคีวามโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตวัอาคารที่มสีถาปัตยกรรม 
ศลิปกรรม และงานประตมิากรรมที่มลีะเอยีดเป็นอย่างมาก โดยตวัโบสถ์วหิารถูกสร้างด้วยไม้สกัทีถู่ก

วนัท่ีสอง ตกับาตรข้าวเหนียว – สกายวอรค์เชียงคาน – วดัสมเดจ็ภเูรือม่ิงเมือง -    
  พระธาตุศรีสองรกั – ทุ่งกงัหนัลม - เขาค้อ   

http://www.riothaitravel.com/


 

 ใบอนุญาตเลขที ่11/04307 

บรษิทั รโิอไทย ทราเวล จ ากดั  
29/44  ซ.หทยัราษฎร ์39  ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
โทร. 0-2915-5291 , 0-2915-5296   Email: sales@riothai.co.th   เว๊ปไซต:์  www.riothaitravel.com        

น ามาแกะสลกัไวอ้ย่างวจิติรบรรจงทัง้หลงั..ซึง่สรา้งความประทบัใจใหก้บันักท่องเทีย่วทีไ่ดข้ึน้ไปสกัการะ
เป็นอย่างมาก ส าหรบัพระนอน พระวหิาร นาคหวับนัได กถ็ูกแกะสลกัมาจากหนิหยกแม่น ้าโขงอกีดว้ย 

 
จากนัน้เดินทางตามเส้นทางที่ลัดเลาะไป
ตามไหล่เขา น าท่านสกัการะ พระธาตุศรี
สองรกั ศลิปกรรมแบบล้านช้างทีค่ล้ายกบั
องค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้น
เพื่อ เ ป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการ
ช่วยเหลอืกนั ระหว่างกรุงศรอียุธยาและกรุง
ศรสีตันาคนหุต(กรุณางดแต่งกายสแีดง ขึ้น
สกัการะองคพ์ระธาตุศรสีองรกั) 
  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางเขา้สู่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) แหล่งทีเ่ทีย่ว
ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม้ หรอืชมสายหมอก เป็นเมอืงที่เหมาะกบัการ
พกัผ่อนอย่างเงยีบสงบ ทีจ่ะท าใหคุ้ณไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยงัสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

   
เดนิทางไปยงั จุดชมวิวทุ่งกงัหนัลมเขาค้อ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ และกงัหนัลมยกัษ์ใหญ่
ทีต่ ัง้เรยีงรายอยู่บนเนินเขาสูง เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานลมจากกงัหนัลมขนาดใหญ่จ านวน 
24 ต้น ที่ระดบัความสูงจากน ้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นววิทวิทศัน์ได้กว้างไกลไปถงึวดัผา
ซ่อนแก้ว ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ 20 กม. ไดเ้ลย เปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหเ้ราเขา้ไปเกบ็ภาพสวยๆ มี
จุดชมววิสองจุดดว้ยกนัคอื จุดชมววิชา้งดอย และ จุดชมววิระเบยีงกงัหนัลม ทัง้ยงัมกีจิกรรมสนุกๆ ให้
เล่น อย่างการนัง่รถลอ้เลื่อน “ฟอรม์ูล่ามง้” ไถลลงเนินมาเรื่อยๆ สรา้งความตื่นเต้นเรา้ใจเป็นทีสุ่ด  หรอื
จะนัง่ชงิชา้ชาวเขาสุดหวาดเสยีว มทีัง้ชงิชา้ไมห้มุนและแบบเชอืกเสน้เดยีว และชมิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ  
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จากนัน้แวะถ่ายรูป ทุ่งดอกไม้ ไร่ดอกไม้เมอืงหนาวที่ตัง้อยู่บรเิวณทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้นัน่เอง ตัง้อยู่ใน
สว่นหน้าของ “ทุ่งกงัหนัลม” ซึง่ภายในมทีุ่งดอกไมห้ลายแปลง ดอกเวอรบ์น่ีาสม่ีวงสดทีก่ าลงับานสะพรัง่
ออกดอกอย่างสวยงามในขณะนี้ ถอืเป็นอกีจุดหนึ่งทีพ่ลาดไม่ได้เหมาะแก่การเซลฟ่ีเป็นที่สุด นอกจาก
ดอกเวอรบ์น่ีาแลว้ ยงัมดีอกผกัเสีย้นฝรัง่ และดอกไมต้ามฤดูกาลที่จะผลดัปลี่ยนหมุนเวยีนกนัไปตลอด
ทัง้ปี **ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในปีนัน้ๆ** 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร 
พกัท่ี อิมพีเรียล ภแูก้ว ฮิลล ์รีสอรท์ หรือระดบัเดียวกนั 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านสกัการะพระบรมสารรีกิธาตุที่ 
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  พุทธสถานที่ตัง้
ตระหง่านโอบล้อมด้วยขุนเขามากมายได้
กลายเป็น “แลนด์มาร์ค” ของเขาค้อ มีความ
วจิติรอลงัการจากการน ากระเบื้องส ีถ้วยชาม
เบญจรงค์ มุก ลูกปัด พลอย แก้วแหวน หนิส ี
ตลอดจนเซรามคิหลากสสีนั มาประดบัประดา
ตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงาม ตัง้แต่เสา ผนัง 
พื้น บนัได เมื่อยามต้องแสงแดดทัว่บรเิวณจะ
สะทอ้นประกายงดงามราวกบัวดับนสรวงสวรรค์ และมหาวหิารพระพุทธเจ้า ๕ พระองค ์พระพุทธรูปสี

 วนัท่ีสาม วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว -  Pino Latte Café – กรงุเทพฯ   
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ขาวซ้อนกนั 5 องค์ ใหญ่โตโอ่อ่า สถานที่ส าคญัภายในวดั ได้แก่ เจดยี์พระธาตุผาแก้ว บรเิวณใต้ฐาน
พระเจดยี์ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลกัธรรมค าสอน ภาพปรศินาธรรม และเป็นที่เจรญิสติภาวนาส าหรบั
พุทธศาสนิกชนทัว่ไป  
 
น าท่านเดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทัง้คาเฟ่และรีสอร์
ทยอดนิยม โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาชมววิทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก 
นกัท่องเทีย่วทีม่าพกัจะไดช้มววิ ทวิทศัน์ภูเขา ชมดาวบนทอ้งฟ้า รสีอรท์บนเขาสูงใกลเ้ชงิผาซ่อนแก้วที่
มวีวิสวยในมุมมอง 360 องศา เป็นจุดขายส าคญั สามารถมองเหน็วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ไดอ้ย่างชดัเจน 
บางวนัที่มฝีนตกยามเช้าจะมทีะเลหมอกเอ่อล้นขึ้นมาเหมอืนฟองนมในกาแฟลาเต้ แถมมรี้านกาแฟ
ดไีซน์เท่ให้คุณได้นัง่จบิกาแฟหอมๆ ไอศกรมี และเบเกอรี่โฮมเมด เคล้าบรรยากาศสวย ๆ มาเขาค้อ
ต้องหา้มพลาดเดด็ขาด น าทุกท่านอสิระเก็บภาพความประทบัใจ หรอืเลอืกซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่ได้
ตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 
13.00 น. หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
19.00 น. เดนิทางถงึทีห่มายโดยสวสัดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้บริการ ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

พกั 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียว 
(เพ่ิม) 

12-14 มกราคม 2565  6,900 1,500 

13-15 มกราคม 2565 6,900 1,500 

14-16 มกราคม 2565 7,499 1,500 

15-17 มกราคม 2565 7,499 1,500 

19-21 มกราคม 2565 6,900 1,500 

20-22 มกราคม 2565 6,900 1,500 

21-23 มกราคม 2565 7,499 1,500 

22-24 มกราคม 2565 7,499 1,500 

26-28 มกราคม 2565 6,900 1,500 

27-29 มกราคม 2565 6,900 1,500 
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28-30 มกราคม 2565 7,499 1,500 

29-31 มกราคม 2565 7,499 1,500 

2-4 กมุภาพนัธ ์2565  6,900 1,500 

3-5 กมุภาพนัธ ์2565 6,900 1,500 

4-6 กมุภาพนัธ ์2565 7,499 1,500 

5-7 กมุภาพนัธ ์2565 7,499 1,500 

9-11 กมุภาพนัธ ์2565 6,900 1,500 

10-12 กมุภาพนัธ ์2565 6,900 1,500 

11-13 กมุภาพนัธ ์2565 7,499 1,500 

12-14 กมุภาพนัธ ์2565 7,499 1,500 

16-18 กมุภาพนัธ ์2565 6,900 1,500 

17-19 กมุภาพนัธ ์2565 6,900 1,500 

18-20 กมุภาพนัธ ์2565 7,499 1,500 

19-21 กมุภาพนัธ ์2565 7,499 1,500 

23-25 กมุภาพนัธ ์2565 6,900 1,500 

24-26 กมุภาพนัธ ์2565 6,900 1,500 

25-27 กมุภาพนัธ ์2565 7,499 1,500 

26-28 กมุภาพนัธ ์2565 7,499 1,500 

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

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 6 - 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

** ในกรณีทีลู่กค้าเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงคที์จ่ะเดินทาง ลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพิม่เติม กรณุา
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีอี่กครัง้ ** 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
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 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พกั 3 ท่าน เป็นการนอน
เตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 
 ค่าไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนั
เพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบาร์
ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิด้เกดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ
บรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว ท่านละ 300 บาท   
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. ผู้เดินทางต้องช าระมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 / ท่าน  พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพื่อส ารองท่ีนัง่ 
2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีผูเ้ดนิทางไม่

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

จนัทร์ ถงึเสาร์ เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดนิทางต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ต้องแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิัทเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรเ์ตม็จ านวน โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่า
ตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ่้ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% ของค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหกัค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึ้นตามจรงิ เช่น ค่าตัว๋เครื่องบนิที่ออกไปแล้ว ค่าที่พกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใช้จ่าย
อื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
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เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิด้
เกิดจากความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ความ
เจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุ
สุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้  
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