
 

 

 

2TH020: ทัวร์เชียงคาน ภูป่าเปาะ ภูทอก ภูเรือ จ.เลย เที่ยว 4 ภู ดู 3 หมอก 
4 วนั 2 คืน (VAN) 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 
21.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ อ.หนอง

หิน จ.เลย 
22.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
 
 

 

 

 

 

05.30 น. เดินทางถึง อ.หนองหิน จ.เลย แวะใหท้่านไดล้า้งหนา้ลา้งตา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเท่ียว 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูป่าเปาะ ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ใหม่ๆดว้ย
การ น่ังรถอีแต๊ก ขึ้นสู่ ภูป่าเปาะ (ฟูจิ เมืองเลย) ระยะทางประมาณ 2 กม. จุดท่องเท่ียวบนภูป่าเปาะ จะมี
ดว้ยกนัทั้งหมด 4 จุด โดยแต่ละจุดจะสามารถนัง่รถอีแต๊กได ้ยกเวน้จากจุดท่ี 3 จะตอ้งเดินเทา้ข้ึนสู่จุดท่ี 4 
เป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร ซ่ึงถือวา่เป็นจุดสูงท่ีสุด ประมาณ 900 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล และจุดท่ี 4 
น้ีสามารถชมววิได ้360 องศา สวยงามมากจริงๆ 
ใหเ้วลาท่านไดเ้ท่ียวชมความงามประมาณ 1 ชม. จากนั้นน าท่านข้ึนรถอีแตก๊เพื่อลงจากภูป่าเปาะ และเปล่ียน
กลบัรถตูค้นัเดิม 

เชา้  บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารเชา้ น าท่านออกก าลงักายกนัสักหน่อย ดว้ยการ 
ปีนป่าย สวนหินผางาม พบกบัธรรมชาติอนังดงามจนไดรั้บฉายาวา่ "คุนหมิงเมืองไทย" แต่ขอบอกก่อนนะ 
โปรแกรมน้ีจะตอ้งลุยกนันิดหน่อย มีทั้งมุดลอดโพรงหิน ปืนบนัไดไปตามช่องหิน รับรองสนุกแน่ 
น าท่านเดินทางไป ถ า้พระโพธิสัตว์ ชมหินงอกหินยอ้ย ชมเถาวลัยย์กัษอ์ายหุลายร้อยปี และท่ีน่ีเคยเป็น
สถานท่ีถ่ายท าองคบ์าก 2 อีกดว้ย 
ถ ำ้พระโพธิสัตว์ เป็นถ ำ้ท่ีเงียบ ภำยในมถี  ำ้เลก็และถ ำ้ใหญ่มำกมำย และรอบบริเวณเป็นป่ำดิบชืน้ ป่ำเบญจพรรณ ท่ียงัมคีวำม
สมบูรณ์มพืีชพรรณท่ีน่ำสนใจและหำยำกภำยในถ ำ้ต่ำงๆ ยงัมหิีนงอกหินย้อย หินประกำยแสง และหินเป็นรูปต่ำงๆ ตำม

วนัแรก  กรุงเทพฯ - อ.หนองหินจ.เลย 

วนัทีส่อง ภูป่าเปาะ (ฟูจิเมืองเลย) - สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) – ถ า้พระโพธิสัตว์– 
เชียงคาน – วดัพระบาทภูควายเงิน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝ่ังแม่น า้โขง 



 

 

 

จินตนำกำร ถ ำ้โพธิสัตว์ประกอบด้วยคูหำเลก็น้อยมำกมำย หิน และแม้กระท่ังเถำวลัย์ ตัวถ  ำ้อยู่ใต้ยอดเขำมท้ัีงหมด 15 คูหำ 
แต่ละคูหำมช่ืีอเรียกต่ำงๆ กัน เช่น เขำวงกต ถ ำ้ลบัแล สวรรค์ช้ันต่ำงๆ เป็นต้น นอกจำกนีย้งัมหิีนย้อยรูปร่ำงสวยงำมแปลก
ตำอีกมำกมำย ใช้เวลำในกำรเดินชมอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง 

น าท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน 
เท่ียง  บริการอาหารเทีย่ง (2) ณ ร้านอาหาร ระหวา่งทาง หลงัอาหารเท่ียง เดินทางต่อสู่ อ.เชียงคาน 
14.00 น. ถึง เชียงคาน Check In เขา้สู่ท่ีพกั 

น าท่านเดินทางไป วดัพระบาทภูควายเงิน สักการะรอยพระพุทธบาท และชมความน่ารักของกระต่ายป่าตัว
น้อยทีอ่ยู่ภายในบริเวณวดั 
“พระพุทธบำทภูควำยเงิน”โบรำณสถำนเก่ำแก่ทำงพระพทุธศำสนำอีกแห่งหน่ึง ในอ ำเภอเชียงคำนจังหวดัเลย ถือเป็นศำสน
สถำน ศักด์ิสิทธ์ิ ส ำคัญท่ีอยู่ คู่บ้ำนคู่เมืองเชียงคำนมำนำน แต่อดีตซ่ึงในคร้ังเก่ำก่อนเช่ือกันว่ำ ใครกต็ำมท่ีจะมำถึงวดัพระ
พทุธบำทภูควำยเงินได้ ต้องเป็นผู้ท่ีมบีุญวำสนำจริงๆ เท่ำน้ัน ส่วนคนท่ีมบีุญหรือมวีำสนำไม่ถึงกจ็ะมเีหตแุละอุปสรรค์
ต่ำงๆ ท ำให้มำไม่ได้ท้ังท่ีตั้งใจไว้อย่ำงเตม็ท่ีแล้วกต็ำม ส ำหรับส่ิงท่ีน่ำสนใจ ในบริเวณวดัพระพทุธบำทภูควำยเงินแห่งนี ้ก็
คือ รอยพระพทุธบำทท่ีประดิษฐำนอยู่บนหินลบัพร้ำ (หินลบัมดี) ซ่ึงมลีกัษณะเป็นรอยแตก แต่ไม่มอัีกษรจำรึกขนำดกว้ำง
ประมำณ 1 ศอก ยำวประมำณ1 วำ รูปลกัษณะเหมือนรอยพระพทุธบำทจริง และได้รับกำรขึน้ทะเบียนเป็นโบรำณสถำน
แล้ว เม่ือวนัท่ี 8 มนีำคม พ.ศ.2478 นอกจำกนีย้งัมพีระเจ้ำใหญ่พทุธฉัพรรณรังสีพระพทุธ รูปปูนป้ันสีขำวองค์ใหญ่และตำม
พระวรกำยยงัประดับด้วยกระจกเงำชิน้เลก็ๆ ให้ได้สักกำระและส่ิงท่ีโดดเด่น สะดดุตำต่อผู้มำเยือนอีกส่ิงหน่ึงกคื็อ ปูนป้ัน
รูปควำยเงินท่ีตัง้อยู่บริเวณลำนจอดรถทำงเข้ำวดัน่ันเอง 
จากนั้นน าท่านชมทศันียภาพอนัสวยงามของ แก่งคุดคู้ พร้อมเลือกซ้ือของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าว
แกว้ ผา้ห่มนวม ฯลฯ 
ท่ีพัก : เฮือนไทเชียงคำน (หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั) 

17.00น.  น าท่าน ล่องเรือเลยีบฝ่ังแม่น า้โขง พร้อมชมพระอาทิตยต์กดินในอีกบรรยากาศหน่ึงของเมืองเชียงคาน 
18.00 น. อสิระอาหารเยน็ @ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้เก๋ไก๋ น่ารักในแบบของ 
  เชียงคาน จากนั้นน าท่านกลบัท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั ... zzzzz 

 
 

 

 
 

05.30 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ตรู่ น าท่านเดินทางไปร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว จากนั้นน าท่านไปชมทะเลหมอกท่ี  
ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตยข้ึ์นของเมืองเชียงคาน ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

07.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลงัอาหาร Check Out ออกจากท่ีพกั พาไปเดิน ตลาดเช้า
เชียงคาน หากมีโอกาสอยา่ลืมชิมปาท่องโก๋ยดัไส้ ท่ีข้ึนช่ือของเมืองเชียงคานใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

วนัทีส่าม  ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - วดัศรีคุณเมือง - เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง - ภูเรือ – วดัป่า
ห้วยลาด - Route 21 



 

 

 

10.00 น. พาท่านไปยงั วดัศรีคุณเมือง ชมภาพจิตกรรมฝาผนงัฝีมือช่างไมส้มยัโบราณ 
จากนั้นเดินทางไปยงั เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง มรกตแห่งอีสาน เพื่อชมกลว้ยไมป่้า 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (4) ณ เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าภูหลวง หลงัอาหาร น าท่านเดินชมเส้นทาง
ธรรมชาติ โคกนกบา ลานสุริยนัต์ โดยเดินบนพื้นราบเป็นวงกลม ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้
พบกลว้ยไมห้ายาก เช่น รองเทา้นารีปีกแมลงปอ รองเทา้นารีอินทนท ์เอ้ืองส าเภางาม และเมเป้ิลแดง เป็นตน้
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ.ภูเรือ 
เดินทางไป วดัป่าห้วยลาด 
วดัป่ำห้วยลำด มจุีดเด่นท่ี พระประธำนสีขำวบริสุทธ์ิ สร้ำงด้วยแร่แคลไซด์ มนีำมว่ำ พระสัพพัญญรูู้แจ้งสำมแดนโลกธำต ุ
องค์ใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงงดงำมปำนเทวดำสร้ำงและศักด์ิสิทธ์ิ ประดจุหลวงพ่อโสธร มฉีำกหลงัเป็นภูเขำเยีย่มเทียมฟ้ำ มองเห็น
ม่ำนเมฆลอยระเร่ีย มำกระทบพืน้ดิน 

16.00 น. แวะซ้ือของฝากของท่ีระลึก งานหตัถกรรม สินคา้พื้นบา้น ณ Route 21 พร้อมมีมุมถ่ายภาพเก๋ๆ มากมาย ให้
เวลาท่านพอสมควร 

17.00 น. Check In เขา้ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก : รังเย็นรีสอร์ท (หรือเทียบเท่ำระดับเดียวกัน) 

18.30 น. บริการอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พกัผอ่นตามอธัยาศยั ZZzz 
 
 
 
 

05.30 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ น าท่านเดินทางสู่ จุดชมววิ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพาน
ขนัหมาก นมสัการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร  
น าท่านเดินทางไป วดัสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง 
วดัสมเดจ็ภูเรือมิ่งเมืองหรือช่ือเดิม วดัพระกร่ิงปรเมศร์ตั้งอยู่ท่ำมกลำงทัศนียภำพอันสวยงำมของขนุเขำท่ีขึน้สลบัซับซ้อน
กันไปมำในอ ำเภอภูเรือจังหวดัเลย และเป็นท่ีประดิษฐำนขององค์พระพุทุธรูปพระพทุธเจ้ำไภสัชยำคุรุไวฑูรยประภำจอม
แพทย์หรือพระกร่ิงปวเรศส ำหรับวดัสมเดจ็ภูเรือม่ิงเมืองมคีวำมโดดเด่นในเร่ืองของกำรออกแบบของตัวอำคำรท่ีมี
สถำปัตยกรรมศิลปกรรมและงำนประติมำกรรมท่ีมลีะเอียดเป็นอย่ำงมำกโดยตัวโบสถ์วิหำรถกูสร้ำงด้วยไม้สักท่ีถกูน ำมำ
แกะสลกัไว้อย่ำงวิจิตรบรรจงท้ังหลงั..ซ่ึงสร้ำงควำมประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวท่ีได้ขึน้ไปสักกำระเป็นอย่ำงมำกส ำหรับ
พระนอนพระวิหำรนำคหัวบันไดกถ็กูแกะสลกัมำจำกหินหยกแม่น ำ้โขงอีกด้วย 

จากนั้นเดินทางสู่ท่ีพกั 
08.00 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท 

Check out ออกจากรีสอร์ท 

วนัทีส่ี่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วดัสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - พพิธิภัณฑ์ผตีาโขน (วดัโพนชัย) -  พระธาตุศรีสอง
รัก - วดัเนรมิตวปัิสสนา - ไร่ก านันจุล - กรุงเทพฯ 



 

 

 

10.00 น. น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ผตีาโขน (วดัโพนชัย) ศึกษาประวติัความเป็นมาอนัยาวนานของประเพณีผตีาโขน 
จากนั้นน าท่านนมสัการองค ์พระธาตุศรีสองรัก ซ่ึงประชาชนชาวเลยใหค้วามนบัถือมาก 
*ห้ามสวมเส้ือผ้าทีม่ีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก 
เกร็ดควำมรู้ เจดีย์พระธำตศุรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ำ้หมนั สร้ำงขึน้สมยัสมเดจ็พระมหำจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยธุยำ และ
พระเจ้ำไชยเชษฐำธิรำชแห่งกรุงศรีสัตนำคนหุต(เวยีงจันทร์) เม่ือปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธำตศุรีสองรักสร้ำง
ขึน้เพ่ือ เป็นสักขีพยำนในกำรช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ระหว่ำงกรุงศรีอยธุยำ และเวยีงจันทร์ กษัตริย์ท้ังสองพระองค์ทรง
ครองรำชสมบัติ ตรงกับสมยัท่ีพม่ำเรืองอ ำนำจ และมกีำรรุกรำนดินแดนต่ำงๆ เพ่ือขยำยอ ำนำจ สมเดจ็พระมหำจักรพรรดิ 
และพระเจ้ำไชยเชษฐำธิรำช จึงตกลงรวมก ำลงัเพ่ือต่อสู้กับพม่ำ จึงทรงกระท ำสัตยำธิษฐำนว่ำจะไม่ล่วงล ำ้ดินแดนของกัน
และกัน และเพ่ือเป็นท่ีระลึกในกำรท ำไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้ำงพระธำตศุรีสองรัก เพ่ือเป็นสักขีพยำน ณ ก่ึงกลำง
ระหว่ำงแม่น ำ้น่ำน และแม่น ำ้โขง ซ่ึงเป็นรอยต่อของท้ังสองรำชอำณำจักร  
นอกจำกนีภ้ำยในพระธำตศุรีสองรักยงัมพีระพทุธรูปปำงนำคปรก ศิลปะทิเบต หัวนำคปรกสร้ำงด้วยศิลำ องค์พระพทุธรูป
สร้ำงด้วยทองสัมฤทธ์ิ มหีน้ำตักกว้ำง 21 นิว้ สูง 30 นิว้ ทุกวนัขึน้ 12 ถึ15 ค ำ่ เดือน 6 ชำว อ.ด่ำนซ้ำย หรือ "ลกูผึง้ลกูเทียน" 
จะร่วมกันจัดงำนสมโภชพระธำตขึุน้ โดยจะน ำต้นผึง้มำถวำยพระธำต ุซ่ึงถือเป็นประเพณีอันศักด์ิสิทธ์ิท่ีเกิดขึน้ประจ ำทุกปี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (7) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารน าท่านนมสัการพระพุทธชินราชจ าลอง ณ วดัเนรมิต
วปัิสสนา ชมความสง่างามของวหิารท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควรจากนั้นน าท่านเดินทาง
กลบั กรุงเทพฯ 

16.00 น. แวะซ้ือของฝากท่ี ไร่ก านันจุล 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (8) ณ สวนอาหารธาราดล 
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

ส้ินสุดการใหบ้ริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ

ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเดี่ยว 

04-07 ธนัวาคม 2562 6,200 5,900 1,500 
12-15 ธนัวาคม 2562 6,200 5,900 1,200 
19-22 ธนัวาคม 2562 6,200 5,900 1,200 
27-30 ธนัวาคม 2562 6,500 6,200 1,200 



 

 

 

28-31 ธนัวาคม 2562 6,500 6,200 1,200 
29 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 6,500 6,200 1,200 

09-12 มกราคม 2563 6,200 5,900 1,200 
16-19 มกราคม 2563 6,200 5,900 1,500 
23-26 มกราคม 2563 6,500 6,200 1,500 

30-02 กุมภาพนัธ์ 2563 6,200 5,900 1,500 
06-09 กุมภาพนัธ์ 2563 6,500 6,200 1,500 
07-10 กุมภาพนัธ์ 2563 6,500 6,200 1,500 
13-16 กุมภาพนัธ์ 2563 6,200 5,900 1,500 
20-23 กุมภาพนัธ์ 2563 6,200 5,900 1,500 

27-01 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
05-08 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
12-15 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
19-22 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
26-29 มีนาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
03-06 เมษายน 2563 6,500 6,200 1,500 
10-13 เมษายน 2563 6,500 6,200 1,500 
11-14 เมษายน 2563 6,500 6,200 1,500 
12-15 เมษายน 2563 6,500 6,200 1,500 
16-19 เมษายน 2563 6,200 5,900 1,500 
23-26 เมษายน 2563 6,200 5,900 1,500 

30-03 พฤษภาคม 2563 6,500 6,200 1,500 
01-04 พฤษภาคม 2563 6,500 6,200 1,500 
07-10 พฤษภาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
14-17 พฤษภาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
21-24 พฤษภาคม 2563 6,200 5,900 1,500 
28-31 พฤษภาคม 2563 6,200 5,900 1,500 

 
 



 

 

 

รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 6,200 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากวา่ 4-11 ปี 5,900 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 5,900 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 5,200 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 1,200 

 
เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 
ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั 2 คืน (หอ้งแอร์ ทีว ีน ้าอุ่น พกัห้องละ 2-3ท่าน) 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 8 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 



 

 

 

ส่ิงทีค่วรน าไป 

 หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดส้น 
 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือสถานท่ี
ท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าช้าของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนได้รวมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้



 

 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

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


