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วันแรก
08.30 น.
10.30 น.
11.45 น.
เที่ยง

คา่
พักที่

สนามบินดอนเมือง - สนามบินอุดร - เลย - ภูป่าเปาะ(ฟูจิเมืองเลย) - สวนหิ นผางาม - อ.ภูเรือ
พร้อมกันที่ สนามบิ นดอนเมือง เพือ่ เตรียมตัวเดินทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิน
บินลัดฟ้ าสู่ สนามบิ นอุดรธานี โดยสายการบิน THAI AIRASIA เทีย่ วบินที่ FD 3354 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 15 นาที)
เดินทางถึง สนามบิ นอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋ าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถตู้
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่จงั หวัดเลย ใช้เวลาประมาณ 2ชัวโมง
่ 30นาที
นาท่านเดินทางไปยัง ภูป่าเปาะ อยู่ทบ่ี า้ นผาหวาย ตาบลปวนพุ อาเภอหนองหิน จังหวัดเลย จุดชมวิวทีอ่ ยู่
สูงจากระดับน้าทะเลกว่า 900 เมตร สามารถมองเห็น ภูหอ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นภูเขายอดตัด หรือภูเขายอดราบ
ถ้าช่วงทีม่ ที ะเลหมอกปกคลุมแล้วนัน้ นักท่องเทีย่ วจะบอกเป็ นเสียงเดียวกันว่าคล้ายกับ ภูเขาไฟฟูจยิ ามา
ในประเทศญีป่ ่ นุ

เดินทางต่อไปยัง สวนผาหิ นงาม หรือทีเ่ รียกกันว่า “คุณหมิงเมืองไทย” อ.หนองหิน จ.เลย ภูเขา
หินปูนเหล่านี้เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ มีอาณาเขตกว้างขวางประมาณ 40,000 ไร่ สมัยก่อนเป็ นเพียงหินปูน
ทีอ่ ยู่ใต้ผนื น้ า แต่เมื่อเปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึน้ จึงกลายเป็ นป่ าหิน ทีผ่ ุดขึน้ เหนือพืน้ ดินและการกัด
เซาะของสายฝนทีต่ กลงมา ทาให้หนิ มีรูปทรงแตกต่างกันไป ความงดงามของหินปูนรูปร่างแปลกตาของทีน่ ่ี
คล้ายคลึงกับอุทยานป่ าหินทีเ่ มืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
บริ การอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร (2)
ภูเรืออิ นน์ รีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สอง

อุทยานแห่งชาติ ภเู รือ – วัดเนรมิ ตวิ ปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก – วัดป่ าห้วยลาด - วัดสมเด็จภูเรือมิ่ งเมือง ภูคกงิ้ว - Sky walk เชียงคาน - ถนนคนเดิ นเชียงคาน

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ภเู รือ ขึน้ พิชติ ยอดภูเรือ เพือ่ ชมพระอาทิตย์ขน้ึ บนยอดภูเรือ
เป็ นจุดทีส่ งู ทีส่ ุดในเขตอุทยานแห่งชาติ อยู่สูงประมาณ 1,365 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็ นหน้าผา
สูงชัน ด้วยอุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ทจ่ี งั หวัดเลย ซึง่ เป็ นจังหวัดทีม่ อี ากาศหนาวเย็นทีส่ ุดของประเทศไทย
และอยู่บนยอดเขาสูง จึงทาให้มอี ากาศเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวเย็นมาก จนกระทัง่
น้าค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัวกลายเป็ นเกล็ดน้าแข็ง ซึง่ มีภาษาพืน้ เมืองเรียกว่า “แม่คะนิ้ง” ผูท้ จ่ี ะไปพักผ่อน
ควรเตรียมตัวให้พร้อมทีจ่ ะผจญกับความหนาวเย็น

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านชม วัดเนรมิ ตวิ ปัสนา วัด
ตัง้ อยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุ
ศรีส องรัก เพีย งเล็ ก น้ อ ย สถาปั ต ยกรรม
ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทัง้ หลัง พระ
อุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวิจติ รงดงาม
เมื่อ เข้า มาในพระอุ โ บสถจะพบกับ ความ
งดงามของพระประธานปางมารวิชยั พระ
พุทธชินราชจาลอง ให้ทุกท่านได้สกั การะขอ
พรเพื่อ ความเป็ นสิริม งคล และชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารทีส่ วยงาม มีลวดลายอ่อนช้อยด้วยศิลปะของช่างเขียนชาว ด่านซ้าย ซึง่ ใช้
เวลาวาดนานถึง 8 ปี เป็ นภาพเกีย่ วกับพุทธประวัติ ภาพพระเวสสันดรชาดกและภาพทศชาติ
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กลางวัน

จากนัน้ นาท่านสักการะ พระธาตุศรี
สองรัก ศิล ปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับ
องค์พ ระธาตุ พ นม เป็ น พระธาตุ ท่ีส ร้า งขึ้น
เพื่ อ เป็ นสั ก ขี พ ยานแห่ ง ไมตรี ในการ
ช่วยเหลือกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุง
ศรีสตั นาคนหุต (กรุณางดแต่งกายสีแดง
ขึน้ สักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดป่ าห้วยลาด พระอุโบสถหรือศาลาเฉลิมพระเกียรติของวัดตัง้ อยู่โดด
เด่นงดงามบนทาเลที่เป็ นมงคล มีทงั ้ ภูคลังเป็
่ นฉากหลัง และอ่างเก็บน้ าใหญ่อ ยู่ด้านหน้ า ภายในเป็ นที่
ประดิษฐานพระสัพพัญญูรู้แจ้งฯ หรือหลวงพ่อขาว สูงถึง 19 เมตร นอกจากความสง่างามของพระอุโบสถ
โดยรอบยังประดับด้วยประติมากรรมฝี มอื วิจติ รรูปองค์เทพต่างๆ ทัง้ พระตรีมูรติ พระอินทร์ พระพิฆเณศ
พญานาค จระข้ และองค์เทพอื่นๆ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้กราบไหว้
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เดิน ทางต่ อ ไปยัง วัด สมเด็จภูเรือ
มิ่ งเมือง อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย หรือวัดภู
เรือ มิ่ง เมือ ง ชื่อ เดิม วัด พระกริ่ง ปวเรศ
ตัง้ อยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของ
ขุนเขาที่ข้นึ สลับซับซ้อนกันไปมาในอาเภอ
ภู เ รือ จัง หวัด เลย และเป็ น ที่ป ระดิษ ฐาน
องค์พระพุ ทธรูป พระพุ ทธเจ้าไภสัชยาคุ รุ
ไวฑูรยประภา จอมแพทย์ (พระกริง่ ปวเรศ)
บรรจุองค์พระบรมสารีรกิ ธาตุเพื่อบรรจุไว้ท่ี
องค์พระปฏิมากรนี้ ตัวอาคารมีสถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมทีง่ ดงามยิง่ โบสถ์วหิ ารงานไม้
สลักอลังการ พระนอน พระวิหาร นาคหัวบันได แกะจากหินหยกแม่น้าโขง แท่งตันๆ สวยงาม
นาท่านออกเดินทางไปสู่ จุดชมวิ วพระใหญ่ภคู กงิ้ว เพือ่ กราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิว้ หรือ พระ
พุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรกั ษ์ ประดิษฐานอยู่ทภ่ี ูฟ้า บ้านท่าดีหมี เป็ นทีส่ กั การะบูชาของชาวเชียง
คาน และยังมีแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ทม่ี าพร้อมความสูงและความเสียว สกายวอล์คเชียงคาน เดินชมวิว
บนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สูงจากพืน้ ดินเทียบเท่าตึก 30 ชัน้ เป็ นจุดชมวิวสวยๆ จากมุมสูงที่
สามารถมองเห็นวิวฝัง่ ไทย-ลาว ได้แบบพาโนราม่า และเป็ นบริเวณทีม่ แี ม่น้ าเหืองและแม่น้ าโขงไหลมา
บรรจบกัน

นาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งที่ ถนนคนเดิ นเชียงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชียงคานยามเย็น ถนน
ชายโขงแห่งนี้จะกลายเป็ นถนนคนเดินทีค่ ราคร่าไปด้วยนักท่องเทีย่ วทีม่ าเดินทอดน่องชมบ้านไม้เก่าแก่ เดิน
ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศคลาสสิคของบ้านไม้เก่าสองฝัง่ ถนนชายโขง ซึง่ ยังคงความเป็ นเอกลักษณ์ไว้
บางหลังเป็ นร้านอาหาร ร้านกาแฟ บางหลังก็พฒ
ั นาเป็ นโฮมสเตย์หรือเกสต์เฮาส์ บ้างก็เป็ นร้านขายของที่
ระลึก มีสนิ ค้าและอาหารพืน้ เมืองให้นกั ท่องเทีย่ วชิมช้อปไม่มเี บื่อ กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คอื การขีจ่ กั รยาน
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เย็น
พักที่
วันที่สาม
05.00 น.

เช้า

เลาะริมฝัง่ โขง ดูววิ ทิวทัศน์สวยๆ สัมผัสอากาศสดชื่น และวิถชี วี ติ ผูค้ นทีน่ ่ารัก ส่วนในตอนเช้าจะมีการตัก
บาตรข้าวเหนียว ซึง่ เป็ นวัฒนธรรมทีส่ บื ทอดกันมาช้านาน
** เพือ่ ความเพลิ ดเพลิ นในการท่องเทีย่ ว ให้ท่านอิ สระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **
สายทอง บูติก โฮเทล หรือระดับเดียวกัน
ตักบาตรข้าวเหนี ยว-วัดป่ าภูก้อน - วัดโพธิ สมภรณ์ - สนามบิ นอุดรธานี - สนามบินดอนเมือง
เทพฯ)
ตื่น(กรุ
รับงอรุ
ณ ยามเช้าที่ส ดใส นาท่านเดินทางสู่ถ นน
ชายโขงเพื่อร่วมทาบุญ ตักบาตรข้าวเหนี ยว ยาม
เช้า ที่เ ป็ น วัฒ นธรรมดัง้ เดิม ของชาวเชีย งคาน ใน
ทุกๆเช้าตัง้ แต่เวลาตีห้าเป็ นต้นไป พระสงฆ์จะเดิน
ออกบิณฑบาต ชาวบ้านจะนาข้าวเหนียวและอาหาร
มาใส่บาตร ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถร่วมตักบาตร
ข้าวเหนียวด้วยกันได้
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
น าท่ า นเดิน ทางสู่ วัด ป่ าภูก้ อ น ตัง้ อยู่ ใ นเขตป่ า
สงวนแห่งชาติป่านายูงและป่ าน้ าโสม บ้านนาคา ตาบลบ้านก้อง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเขตป่ า
สงวนแห่งชาติเป็ นรอยต่อของจังหวัด อุดรธานี เลย และหนองคาย เป็ นทีท่ เ่ี ต็มไปด้วยธรรมชาติ มีตน้ ไม้ ลา
ธาร สัตว์ป่า และต้นไม้นานาชนิด วิหารของวัดป่ าภูก้อน งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างชาติ โดยพระวิหารมีลกั ษณะเป็ นสถาปั ตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ที่มปี ระตูทางเข้าออก
วิหาร 3 ด้าน ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็ นอย่างมากทีเดียว โดยจะแฝงไปด้วยเรื่องราวคาสอน
ของพระพุทธเจ้า รอบๆทัวผาผนั
่
งมีภาพพุทธประวัตแิ ละภาพทศชาติ มีการตกแต่งรูปแบบภาพปั ้นนูนต่า
หล่อด้วยทองแดง ซึ่งเป็ นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติทงั ้ 10 ชาติ ด้านบนของทุกภาพจะถูกแกะสลัก
ด้วยบทสวดอิตปิ ิ โสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนพืน้ หินอ่อนสีขาว ถือว่าเป็ นผนังวิหารทีม่ เี อกลักษณ์งดงาม
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กลางวัน

18.30 น.
19.40 น.

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6)
จ า ก นั ้ น เ ดิ น ท า ง ไ ป
สัก การะ วัด โพธิ ส มภรณ์ เป็ น
พระอารามหลวง ที่ต าบลหมาก
แ ข้ ง มี ค ว า ม ส า คั ญ ท า ง
ประวัติศ าสตร์ ซึ่งสร้างในสมัย
ป ล า ย รั ช ก า ล ที่ 5 โ ด ย ม ห า
อามาตย์ตรีพระยาศรีสุรยิ ราชวรา
นุ ว ัต ร(โพธิ เนติโ พธิ) ต าแหน่ ง
สมุห เทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้
ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมาก
แข้ง สร้า งวัด ซึ่ง เหล่ า ชาวบ้ า น
ต่างนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราช
บพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็ นอนุสรณ์แก่ท่าน พระยาศรี
สุรยิ ราชวรานุวตั ร ผูส้ ร้างวัดนี้
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางกลับสู่ สนามบิ นอุดรธานี
บินลัดฟ้ าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIRASIA เทีย่ วบินที่ FD3351 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ )
เดินทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริ การ **
กาหนดการเดิ นทาง

ราคา
พัก 2-3 ท่าน

พักเดี่ยว
(เพิ่ ม)

10,900
10,900
12,900
12,900
12,900
9,999
12,900
12,900
12,900

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

เดือน มกราคม 2565
12 – 14 มกราคม 2565
13 – 15 มกราคม 2565
15 – 17 มกราคม 2565
16 - 18 มกราคม 2565
17 – 19 มกราคม 2565
20 - 22 มกราคม 2565
22 - 24 มกราคม 2565
23 - 25 มกราคม 2565
29 - 31 มกราคม 2565
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เดือน กุมภาพันธ์ 2565
1-3 กุมภาพันธ์ 2565
4-6 กุมภาพันธ์ 2565
5-7 กุมภาพันธ์ 2565
7-9 กุมภาพันธ์ 2565
8-10 กุมภาพันธ์ 2565
11-13 กุมภาพันธ์ 2565
12-14 กุมภาพันธ์ 2565
14-16 กุมภาพันธ์ 2565
15-17 กุมภาพันธ์ 2565
18-20 กุมภาพันธ์ 2565
19-21 กุมภาพันธ์ 2565
21-23 กุมภาพันธ์ 2565
22-24 กุมภาพันธ์ 2565
25-27 กุมภาพันธ์ 2565
26-28 กุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ – 2มีนาคม 2565
เดือน มีนาคม 2565
1-3 มีนาคม 2565
4-6 มีนาคม 2565
5-7 มีนาคม 2565
7-9 มีนาคม 2565
8-10 มีนาคม 2565
11-13 มีนาคม 2565
12-14 มีนาคม 2565
14-16 มีนาคม 2565
15-17 มีนาคม 2565
18-20 มีนาคม 2565
19-21 มีนาคม 2565
21-23 มีนาคม 2565

9,999
12,900
11,900
11,900
9,999
11,900
11,900
9,999
11,900
12,900
11,900
9,999
9,999
12,900
12,900
9,999

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

9,999
12,900
9,999
9,999
9,999
12,900
11,900
9,999
9,999
12,900
12,900
9,999

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
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22-24 มีนาคม 2565
25-27 มีนาคม 2565
26-28 มีนาคม 2565

9,999
12,900
11,900

2,000
2,000
2,000

***ค่าบริ การข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริ ป/ต่อท่าน***
* กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตียงได้เท่านัน้ *
การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
เนื่ องจากราคาข้างต้นใช้สายการบิ นต้นทุนตา่ (Low Cost) หลังจากจองที่นัง่ แล้วจะต้องทาการซื้อภายใน 24 ชัวโมง
่
ตั ๋วที่ซื้อแล้วไม่สามารถเลื่อนวันเดิ นทาง หรือเปลี่ยนผู้เดิ นทาง หรือขอคืนเงิ นได้
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ขา้ งต้น
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในโปรแกรม โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตราฐานตามทีร่ ายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีทพ่ี กั 3 ท่าน เป็ นการนอนเตียง
เสริม 1 ท่าน
 ค่าไกด์นาเทีย่ วคอยบริการ และ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้ งการซือ้ ประกันเพิม่
เพือ่ คุม้ ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 น้าหนักกระเป๋ าถือขึน้ เครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (ต่อคน)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง (สายการบินคิ ดค่าน้าหนัก495 บาท /20กิ โลกรัม)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ไิ ด้เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลีย่ นแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
 ค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยว ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการชาระค่าบริ การ
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2.

3.

ผู้เดิ นทางต้องชาระมัดจาค่าทัวร์ จานวน 5,000 /ท่าน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อสารองที่นัง่
ผู้เดิ นทางต้องชาระเงิ นค่าบริ การส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีผเู้ ดินทางไม่ชาระ
เงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ให้ถอื ว่าผูเ้ ดินทางสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั ้ ๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงเสาร์ เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษทั

เงื่อนไขการยกเลิ กการเดิ นทาง
1. กรณีผเู้ ดินทางต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษท
ั เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ทางบริษทั ไม่รบั ยกเลิกผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. การคืนเงินมีเงือ
่ นไขดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง เช่น ค่าตั ๋ว
เครื่องบินทีอ่ อกไปแล้ว ค่าทีพ่ กั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กิดขึน้
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของค่าทัวร์ทล่ี ูกค้าชาระแล้ว โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
ตามจริง เช่น ค่าตั ๋วเครื่องบินทีอ่ อกไปแล้ว ค่าทีพ่ กั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่ กิดขึน้
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้สี าหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านัน้
2. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทัง้ นี้ บริษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
3. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ไิ ด้เกิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลีย่ นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั เว้นแต่มเี อกสารลง
นามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั กากับเท่านัน้
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