
 

 

 

2TH019: ทวัรท์ะเลบัวแดง บงึหนองหาน - เชยีงคาน ภหูลวง ภเูรือ  
4 วัน 2 คืน (VAN) 

 

 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

21.00 น. จดุนดัพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หนา้สู ่จ.
ขอนแก่น 

21.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ท้ังสิน้ 

 
 

 

 

 

 

05.00 น. เดนิทางถึง จ.ขอนแก่น ใหท้า่นไดล้า้งหนา้ลา้งตาในตอนเชา้ 
รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร (ไขก่ะทะ โจ๊ก ตม้เลือดหม ูฯลฯ) 
น าทา่นเดนิทางไปชม ทะเลบัวแดง ณ บึงหนองหาน  
(ลงเรือที ่ทา่เรือบา้นเดยีม ต.เชียงแหว อ.กมุภวาปี จ.อดุรธาน)ี 
น าทา่นลงเรือล่องเรือชมทะเลบัวแดง ดว้ยเรือขนาด 15 ท่ีนั่ง (มีชูชีพส าหรบัผูโ้ดยสารทกุทา่น) ใชเ้วลา
ลอ่งเรือประมาณ 1.30 ชม 

  ทะเลบัวแดงบวัแดง หรอื บวัสาย จะบานตัง้แต่เชา้ จนถงึประมาณ 10 โมงก็จะเริ่มหบุ ดงันัน้ช่วงเชา้จะเป็นเวลาทีเ่รา
  จะไดเ้หน็บวัแดงบานสะพรั่ง ระรานตา ถา้โชคดจีะมีหมอกใหเ้หน็ดว้ย ชมความสวยงามท่ามกลางดอกบวัสแีดง พรอ้ม
  ถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึกนัจใุจแลว้เรอืก็จะวิ่งกลบัมาสง่เราทีท่่าเรอื 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร 
  น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่อ.เชียงคาน 

วันแรก  กรุงเทพฯ - ขอนแก่น 

วันทีส่อง ขอนแก่น - กุมภวาปี - ทะเลบัวแดง - เชียงคาน - วัดพระบาทภูควายเงนิ - วัดศรีคุณเมือง - 
แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝ่ังแม่น า้โขง - ถนนคนเดินเชียงคาน 



 

 

 

น าทา่นเดนิทางไป วัดพระบาทภูควายเงนิ สกัการะรอยพระพทุธบาท และชมความนา่รกัของกระตา่ยป่า
ตวันอ้ยท่ีอยูภ่ายในบรเิวณวดั 
“พระพุทธบาทภคูวายเงนิ”โบราณสถานเก่าแก่ทางพระพทุธศาสนาอกีแห่งหนึ่ง ในอ าเภอเชยีงคานจงัหวดัเลย ถอืเป็น 
ศาสนสถาน ศกัดิส์ทิธิ ์ ส าคญัทีอ่ยู่คู่บา้นคูเ่มืองเชียงคานมานาน แต่อดตีซ่ึงในครัง้เก่าก่อนเชือ่กนัว่า ใครก็ตามทีจ่ะมาถงึ
วดัพระพทุธบาทภูควายเงนิได ้ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีบญุวาสนาจรงิๆ เท่านัน้ สว่นคนทีม่ีบญุหรอืมวีาสนาไม่ถงึก็จะมีเหตแุละอปุ
สรรคต์่างๆ ท าใหม้าไม่ไดท้ัง้ทีต่ ัง้ใจไวอ้ย่างเตม็ทีแ่ลว้กต็าม ส าหรบัสิ่งทีน่า่สนใจ ในบรเิวณวดัพระพทุธบาทภูควายเงนิแห่ง
นี ้ ก็คอื รอยพระพทุธบาททีป่ระดษิฐานอยู่บนหนิลบัพรา้ (หนิลบัมีด) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรอยแตก แต่ไม่มีอกัษรจารกึขนาด
กวา้งประมาณ 1 ศอก ยาวประมาณ1 วา รูปลกัษณะเหมือนรอยพระพทุธบาทจรงิ และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
โบราณสถานแลว้ เมือ่วนัที ่8 มีนาคม พ.ศ.2478 นอกจากนีย้งัมีพระเจา้ใหญ่พทุธฉพัรรณรงัสพีระพทุธ รูปปนูป้ันสขีาวองค์
ใหญ่และตามพระวรกายยงัประดบัดว้ยกระจกเงาชิน้เลก็ๆ ใหไ้ดส้กัการะและสิ่งทีโ่ดดเด่น สะดดุตาต่อผูม้าเยอืนอกีสิ่งหนึ่ง
ก็คอื ปนูป้ันรูปควายเงนิทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณลานจอดรถทางเขา้วดันัน่เอง 

  น าทา่นชม วัดศรีคุณเมือง ซึ่งเป็นวดัคูบ่า้นคูเ่มืองของชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนงัฝีมือ 
  ชา่งไมส้มยัโบราณ 
15.30 น. น าทา่น Check in เขา้ท่ีพกั หอ้งแอร ์ทีวี น า้อุ่น (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
16.00 น. เดนิทางไป แก่งคุดคู้ ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแก่งคดุคู ้เลือกซือ้ของฝากจากเชียงคาน เชน่  
  มะพรา้วแกว้ ผา้หม่นวม ฯลฯ  
  น าทา่น ล่องเรือเลียบฝ่ังแม่น า้โขง พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดนิในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน 
18.00 น. อิสระอาหารเยน็ @ถนนคนเดนิเชียงคาน พรอ้มท่องราตรี ท่ีเตม็ไปดว้ยรา้นคา้เก๋ไก๋ นา่รกัในแบบของ
  เชียงคาน 
 
 

 

 

 
05.30 น. น าทา่นเดนิทางไป ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ภูทอก จดุชมทะเลหมอกและพระ

อาทิตยข์ึน้ของเมืองเชียงคาน ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
รับประทานอาหารเช้า (3) ณ โรงแรมทีพั่ก หรือตลาดเชา้เชียงคาน 

  น าทา่น Check out ออกจากท่ีพกั เดนิทางสู ่อ.เมืองเลย 

วันทีส่าม  ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - Crystal Box Coffee - เขตรักษาพันธุสั์ตวป่์าภู
หลวง - อ.ภูเรือ - Route 21 



 

 

 

  แวะเตมิคาเฟอีนและขนมหวาน กนัท่ี Crystal Box Coffee รา้นกาแฟเก๋ไก๋ นา่รกัๆ มีเมนขูองหวาน 
  แนะน าก็คือ Greentea Honey Toasts สูตรเฉพาะของทางรา้น ดว้ยชาเขียวหอมๆ + น า้ผึง้แท้100% + 
  เนย เสรฟิรอ้นๆ กบัไอศครีม ทานคูผ่ลไมส้ดเคลือบน า้ผึง้ ... ฟินไดอี้ก 
10.30 น. เดนิทางไป เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภหูลวง มรกตแหง่อีสาน เพ่ือชมกลว้ยไมป่้า 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ เขตรักษาพันธุสั์ตวป่์าภูหลวง 
  น าทา่นเดนิชมเสน้ทางธรรมชาติ โคกนกบา ลานสุริยันตโ์ดยเดนิบนพืน้ราบเป็นวงกลม ระยะทาง 
  ประมาณ 2 กิโลเมตร ทา่นจะไดพ้บกลว้ยไมห้ายาก เชน่ รองเทา้นารีปีกแมลงปอ รองเทา้นารีอินทนท ์ 
  เอือ้งส าเภางาม และเมเป้ิลแดง เป็นตน้ 
  น าทา่นเดนิทางไป อ.ภูเรือ 
16.00 น. แวะซือ้ของฝากของท่ีระลกึ งานหตัถกรรม สินคา้พืน้บา้น ณ Route 21 
17.00 น. น าทา่น Check in เขา้สูท่ี่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  พกัท่ี รังเยน็รีสอรท์ หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 
18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ (5) ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ 

 
 
 

05.30 น. เดนิทางไป จดุชมวิว อุทยานแห่งชาตภิูเรือ ชมหินพระศวิะ หินเตา่ หินพานขนัหมาก นมสัการ 
  พระพทุธรูปบนยอดภเูรือ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ 
  น าทา่น Check out ออกจากรีสอรท์ 
  น าทา่นเดนิทางไป วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง 
  วัดสมเด็จภเูรือม่ิงเมือง หรอืชือ่เดมิ วัดพระกร่ิงปรเมศร์ ตัง้อยู่ท่ามกลางทศันยีภาพอนัสวยงามของขนุเขาทีข่ึน้ 
  สลบัซบัซอ้นกนัไปมาในอ าเภอภูเรอืจงัหวดัเลย และเป็นทีป่ระดษิฐานขององคพ์ระพุทุธรูปพระพทุธเจา้ไภสชัยาครุุไวฑูรย
  ประภาจอมแพทยห์รอืพระกริ่งปวเรศส าหรบัวดัสมเดจ็ภูเรอืมิ่งเมอืงมีความโดดเด่นในเรือ่งของการออกแบบของตวั 
  อาคารทีม่ีสถาปัตยกรรมศลิปกรรมและงานประตมิากรรมทีม่ีละเอยีดเป็นอยา่งมากโดยตวัโบสถว์หิารถูกสรา้งดว้ยไมส้กัที่
  ถูกน ามาแกะสลกัไวอ้ยา่งวจิิตรบรรจงทัง้หลงั..ซ่ึงสรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเทีย่วทีไ่ดข้ึน้ไปสกัการะเป็นอย่างมาก
  ส าหรบัพระนอนพระวหิารนาคหวับนัไดก็ถูกแกะสลกัมาจากหนิหยกแม่น า้โขงอกีดว้ย 

วันทีส่ี่ อุทยานแห่งชาตภิูเรือ - วัดสมเดจ็ภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - พพิธิภัณฑผี์ตาโขน (วัด
โพนชัย) - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - ไร่ก านันจุล - กรุงเทพฯ 



 

 

 

  เดนิทางไป วัดป่าห้วยลาด 
  วัดป่าห้วยลาด มีจุดเด่นที ่พระประธานสขีาวบรสิทุธิ ์สรา้งดว้ยแร่แคลไซด ์มีนามว่า พระสพัพญัญูรูแ้จง้สามแดน 
  โลกธาต ุองคใ์หญ่ทีส่ดุ ซ่ึงงดงามปานเทวดาสรา้งและศกัดิส์ทิธิ ์ประดจุหลวงพอ่โสธร มีฉากหลงัเป็นภูเขาเยีย่มเทยีม 
 ฟา้ มองเหน็ม่านเมฆลอยระเรีย่ มากระทบพืน้ดนิ 
10.00 น. น าทา่นเดนิทางไป พพิธิภัณฑผี์ตาโขน (วัดโพนชัย) ศกึษาประวตัิความเป็นมาอนัยาวนานของประเพณี

ผีตาโขน 
  น าทา่นเดนิทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมสัการองคพ์ระธาตศุรีสองรกั ซึ่งประชาชนชาวเลย และ 
  จงัหวดัใกลเ้คียงใหค้วามนบัถือมาก 
  *ห้ามสวมเสือ้ผ้าทีมี่สีแดงทัง้ข้างในและข้างนอก 
  เกร็ดความรู้ 
  เจดียพ์ระธาตุศรีสองรัก ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น า้หมนั สรา้งขึน้สมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดแิห่งกรุงศรอียธุยา และพระ 
 เจา้ไชยเชษฐาธิราชแหง่กรุงศรสีตันาคนหตุ(เวยีงจนัทร)์ เมือ่ปี พ.ศ. 2103 เสรจ็ในปี พ.ศ. 2106 พระธาตศุรสีองรกั สรา้งขึน้เพือ่เป็น
สกัขีพยานในการช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัระหว่างกรุงศรอียธุยา และเวยีงจนัทร ์ กษัตรยิท์ัง้สองพระองค ์ทรงครองราชสมบตัติรงกบัสมยัทีพ่ม่า
เรอืงอ านาจ และมีการรุกรานดนิแดนต่างๆ เพือ่ขยายอ านาจ สมเดจ็พระมหา จกัรพรรด ิ และพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมก าลงัเพือ่
ต่อสูก้บัพม่า จึงทรงกระท าสตัยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล า้ ดนิแดนของกนัและกนั และเพือ่เป็นทีร่ะลกึในการท าไมตรตี่อกนั จึงไดร่้วมกนัสรา้ง
พระธาตศุรสีองรกั เพือ่เป็นสกัขี พยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น า้นา่น และแม่น า้โขง ซ่ึงเป็นรอยตอ่ของทัง้สองราชอาณาจกัร นอกจากนีภ้ายใน
พระ ธาตศุรสีองรกัยงัมีพระพทุธรูปปางนาคปรก ศลิปะทเิบต หวันาคปรกสรา้งดว้ยศลิา องคพ์ระพทุธรูปสรา้งดว้ยทอง สมัฤทธิ ์มหีนา้ตกักวา้ง 
21 นิว้ สูง 30 นิว้ ทกุวนัขึน้ 12 ถ1ึ5 ค ่า เดอืน 6 ชาว อ.ดา่นซา้ย หรอื "ลูกผึง้ลูกเทยีน" จะ ร่วมกนัจดังานสมโภชพระธาตขุึน้ โดยจะน าตน้ผึง้
มาถวายพระธาต ุซ่ึงถอืเป็นประเพณอีนัศกัดิส์ทิธิท์ีเ่กิดขึน้ประจ าทกุปี 
  น าทา่นเดนิทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ดา่นซา้ย น าท่านนมสัการพระพทุธชินราชจ าลอง ชมความ 
  สง่างามของวิหารท่ีตัง้อยูบ่นยอดเขา ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร 
  น าทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 

16.00 น. แวะซือ้ของฝากท่ี ไร่ก านันจุล 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (8) ณ สวนอาหารธาราดล 
23.30 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 



 

 

 

สิน้สดุการใหบ้ริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิัทจะ

ถือผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดีย่ว 

04-07 ธนัวาคม 2562 6,900 6,700 1,500 
12-15 ธนัวาคม 2562 6,500 6,200 1,500 
19-22 ธนัวาคม 2562 6,500 6,200 1,500 
27-30 ธนัวาคม 2562 6,900 6,700 1,500 
28-31 ธนัวาคม 2562 6,900 6,700 1,500 

29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 6,900 6,700 1,500 
09-12 มกราคม 2563 6,500 6,200 1,500 
16-19 มกราคม 2563 6,500 6,200 1,500 
23-26 มกราคม 2563 6,500 6,200 1,500 

30 มกราคม - 02 กมุภาพนัธ ์2563 6,500 6,200 1,500 
06-09 กมุภาพนัธ ์2563 6,500 6,200 1,500 
13-16 กมุภาพนัธ ์2563 6,500 6,200 1,500 
20-23 กมุภาพนัธ ์2563 6,500 6,200 1,500 
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 6,500 6,200 1,500 
05-08 มีนาคม 2563 6,500 6,200 1,500 
12-15 มีนาคม 2563 6,500 6,200 1,500 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 



 

 

 

19-22 มีนาคม 2563 6,500 6,200 1,500 
26-29 มีนาคม 2563 6,500 6,200 1,500 

 
 

 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าทา่นละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช าระคา่มดัจ าแลว้ถือวา่รบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นท่ีเหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 
 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศVIP 9ท่ีนั่งพรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ท่ีพกั2 คืนพกัหอ้งละ2-3 ทา่น  ( แอร ์+ ทีวี + น า้อุ่น) 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ8มือ้ 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

ลักษณะการเข้าพัก 
ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ ์

ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ทา่น ราคาท่านละ 6,500 (ราคาเริ่มตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ  ่ากวา่ 3-11 ปี 6,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 6,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาท่านละ 5,900 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,500 



 

 

 

 คา่ลอ่งเรือทะเลบวัแดง 

 คา่ลอ่งเรือแมน่ า้โขง 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไข
และขอ้ตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจรงิ 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
ส่ิงทีค่วรน าไป 

 เสือ้กนัหนาว หมวก และถงุมือ 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
 ครีมกนัแดด 
 ของใชส้ว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ั่ง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช  าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่  าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 



 

 

 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ทางบรษิัทจะถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญัหากทา่นไมส่ามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไมใ่ชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์า่นไม่สามารถเรียกรอ้งคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได ้
3. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ดว้ยเหตสุดุวิสยัเชน่การถกูปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือลา่ชา้ของเท่ียวบนิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ไดร้วมถึงเหตกุารณท์าง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณอ่ื์นๆท่ีอยูน่อกเหนือการรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบใุนรายการ
บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัรม์าเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดนิทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได ้
 

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวรใ์นกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู ้13 ท่ีนั่ง - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ทา่น 


