
 

 

 

2TH021: ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ - ภูเรือ เชียงคาน จ.เลย 
4 วนั 2 คืน (VAN) 

 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

20.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 เจา้หนา้ท่ีรอให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ออกเดินทาง
โดย รถตู้ปรับอากาศรุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ ภูทบัเบิก จ.เพชรบูรณ์ 

21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

05.30 น. เดินทางถึง ภูทบัเบิก หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ ท่ีซ่ึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี ชมวถีิชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง 
ต่ืนตาต่ืนใจกบั แปลงปลูกกะหล ่าปลีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 
จากนั้นน าท่านสู่ จุดชมววิภูทบัเบิก ท่ีมีความสูง "1,768 เมตร จากระดบัน ้าทะเล" สูงท่ีสุดในจงัหวดั
เพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders 
รับประทานอาหารเช้า (1) บนภูทบัเบิก 

09.00 น. เดินทางไป อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
น าท่านแวะสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก  
แวะเติมคาเฟอีน และถ่ายรูปสวยๆ แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (2) ณ ร้านอาหาร 
จากนั้นน าท่านแวะร้านกาแฟ พโิน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ 
พโิน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่  ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ท่ีดัดแปลงมาจากตู้คอนเทรนเนอร์ ท่ามกลางวิวภูเขา 180 
องศาของเขาค้อ ท่ีร้านนีน้อกจากกาแฟหอมๆ เบเกอร่ีหวานๆ แล้ว ยงัมท่ีีพักสามารถมองเห็นวิวของวดัพระ
ธาตุผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจนไว้คอยบริการอีกด้วย 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ภูทบัเบิก จ.เพชรบูรณ์ 

วนัทีส่อง ภูทบัเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) –  
  พโิน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว - อ.ด่านซ้าย – วดัเนรมิต  
 วปัิสสนา - พระธาตุศรีสองรัก 



 

 

 

จากนั้นน าท่านสักการะเจดีย ์พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นท่ี
ปฏิบติัภาวนาของพุทธบริษทั 
น าท่านเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย 

 15.30 น. เดินทางไป วดัเนรมิตวปัิสสนา อ.ด่านซ้าย น าท่านนมสัการพระพุทธชินราชจ าลอง ชมความสง่างามของ
วหิารท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

 เดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมสัการองคพ์ระธาตุศรีสองรัก ซ่ึงประชาชนชาวเลยใหค้วามนบัถือมาก 
*ห้ามสวมเส้ือผ้าทีม่ีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก 
เจดย์ีพระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น า้หมัน สร้างขึน้สมัยสมเดจ็พระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยธุยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุง
ศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทร์) เม่ือปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตศุรีสองรักสร้างขึน้เพ่ือเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
ระหว่างกรุงศรีอยธุยา และเวียงจันทร์ กษัตริย์ท้ังสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติตรงกับสมัยท่ีพม่าเรืองอ านาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ 
เพ่ือขยายอ านาจ สมเดจ็พระมหาจักรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมก าลังเพ่ือต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระท าสัตยาธิษฐานว่าจะไม่
ล่วงล  า้ดินแดนของกันและกัน และเพ่ือเป็นท่ีระลึกในการท าไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตศุรีสองรัก เพ่ือเป็นสักขีพยาน ณ ก่ึงกลาง
ระหว่างแม่น า้น่าน และแม่น า้โขง ซ่ึงเป็นรอยต่อของท้ังสองราชอาณาจักร นอกจากนีภ้ายในพระธาตศุรีสองรักยงัมีพระพทุธรูปปางนาคปรก 
ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพทุธรูปสร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิ มีหน้าตักกว้าง 21 นิว้ สูง 30 นิว้ ทกุวันขึน้ 12 ถึ15 ค า่ เดือน 6 ชาว 
อ.ด่านซ้าย หรือ "ลูกผึง้ลูกเทียน" จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตขึุน้ โดยจะน าต้นผึง้มาถวายพระธาต ุซ่ึงถือเป็นประเพณีอันศักด์ิสิทธ์ิท่ี
เกิดขึน้ประจ าทุกปี 

17.30 น. Check in เขา้ท่ีพกั ระดบั 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พกัผอ่นตามอธัยาศยั ZZzz 
 
 

 

 

 
 

04.00 น. จากนั้นน าท่าน Check out ออกจากท่ีพกั 
05.30 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย 

น าท่านชมพระอาทิตยข้ึ์นและทะเลหมอกยามเชา้ บนจุดชมววิ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า 
หินพานขนัหมาก นมสัการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
น าท่านเดินทางไป วดัสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง  
วดัสมเดจ็ภูเรือมิ่งเมือง หรือช่ือเดิม วดัพระกร่ิงปรเมศร์ ตัง้อยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของขนุเขาท่ีขึน้สลบัซับซ้อน
กันไปมาในอ าเภอ ภูเรือ จังหวดั เลย และเป็นท่ีประดิษฐานขององค์พระพุทุธรูป พระพทุธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา 
จอมแพทย์ หรือพระกร่ิงปวเรศ ส าหรับวดัสมเดจ็ภูเรือม่ิงเมืองมคีวามโดดเด่นในเร่ืองของการออกแบบของตัวอาคารท่ีมี

วนัทีส่าม  อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วดัสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วดัป่าห้วยลาด - อ.เชียงคาน – วดัศรี 
  คุณเมือง - วดัพระบาทภูควายเงิน - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลยีบฝ่ังแม่น า้โขง – ถนนคนเดิน 
 เชียงคาน 



 

 

 

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงานประติมากรรมท่ีมลีะเอียดเป็นอย่างมาก โดยตัวโบสถ์วิหารถกูสร้างด้วยไม้สักท่ีถกูน ามา
แกะสลกัไว้อย่างวิจิตรบรรจงท้ังหลัง..ซ่ึงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวท่ีได้ขึน้ไปสักการะเป็นอย่างมาก ส าหรับ
พระนอน พระวิหาร นาคหัวบันได กถ็กูแกะสลกัมาจากหินหยกแม่น า้โขง อีกด้วย 

เดินทางไป วดัป่าห้วยลาด  
วดัป่าห้วยลาด มจุีดเด่นท่ี พระประธานสีขาวบริสุทธ์ิ สร้างด้วยแร่แคลไซด์ มนีามว่า พระสัพพัญญรูู้แจ้งสามแดนโลกธาต ุ
องค์ใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงงดงามปานเทวดาสร้างและศักด์ิสิทธ์ิ ประดจุหลวงพ่อโสธร มฉีากหลงัเป็นภูเขาเยีย่มเทียมฟ้า มองเห็น
ม่านเมฆลอยระเร่ีย มากระทบพืน้ดิน 

น าท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (5) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. ถึงเชียงคาน น าท่านชม วดัศรีคุณเมือง ซ่ึงเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองของชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนงั

ฝีมือช่างไมส้มยัโบราณ 
14.30 น. Check in เขา้ท่ีพกั ระดบั 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
15.00 น. น าท่านเดินทางไป วดัพระบาทภูควายเงิน สักการะรอยพระพุทธบาท และชมความน่ารักของกระต่ายป่าตวั

นอ้ยท่ีอยูภ่ายในบริเวณวดั 
พระพุทธบาทภูควายเงิน โบราณสถานเก่าแก่ทางพระพทุธศาสนาอีกแห่งหน่ึง ในอ าเภอเชียงคานจังหวัดเลย ถือเป็น ศาสนสถาน ศักด์ิสิทธ์ิ 
ส าคัญท่ีอยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมานาน แต่อดีตซ่ึงในคร้ังเก่าก่อนเช่ือกันว่า ใครกต็ามท่ีจะมาถึงวัดพระพทุธบาทภูควายเงินได้ ต้องเป็นผู้ ท่ีมีบญุ
วาสนาจริงๆ เท่าน้ัน ส่วนคนท่ีมีบญุหรือมีวาสนาไม่ถึงกจ็ะมีเหตแุละอุปสรรค์ต่างๆ ท าให้มาไม่ได้ท้ังท่ีตั้งใจไว้อย่างเตม็ท่ีแล้วกต็าม ส าหรับส่ิง
ท่ีน่าสนใจ ในบริเวณวัดพระพทุธบาทภูควายเงินแห่งนี ้กคื็อ รอยพระพทุธบาทท่ีประดิษฐานอยู่บนหินลับพร้า (หินลับมีด) ซ่ึงมีลักษณะเป็นรอย
แตก แต่ไม่มีอักษรจารึกขนาดกว้างประมาณ 1 ศอก ยาวประมาณ1 วา รูปลักษณะเหมือนรอยพระพทุธบาทจริง และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
โบราณสถานแล้ว เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2478 นอกจากนีย้งัมีพระเจ้าใหญ่พทุธฉัพรรณรังสีพระพทุธ รูปปูนป้ันสีขาวองค์ใหญ่และตามพระ
วรกายยังประดับด้วยกระจกเงาชิ้นเลก็ๆ ให้ได้สักการะและส่ิงท่ีโดดเด่น สะดดุตาต่อผู้มาเยือนอีกส่ิงหน่ึงกคื็อ ปูนป้ันรูปควายเงินท่ีตั้งอยู่บริเวณ
ลานจอดรถทางเข้าวัดน่ันเอง 

เดินทางไป แก่งคุดคู้ ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแก่งคุดคู ้เลือกซ้ือของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแกว้ 
ผา้ห่มนวม ฯลฯ  
น าท่าน ล่องเรือเลยีบฝ่ังแม่น ้าโขง พร้อมชมพระอาทิตยต์กดินในอีกบรรยากาศหน่ึงของเมืองเชียงคาน 

18.00 น. อสิระอาหารเยน็ @ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้เก๋ไก๋ น่ารักในแบบของ 
  เชียงคาน จากนั้นน าท่านกลบัท่ีพกั 
 
 
 
  

วนัทีส่ี่  ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - Crystal Box Coffee –  
  สวนหินผางาม - กรุงเทพฯ 



 

 

 

05.30 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ตรู่ น าท่านเดินทางไปร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว จากนั้นน าท่านเดินทางไปชมทะเลหมอก
ท่ี ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตยข้ึ์นของเมืองเชียงคาน ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ณ โรงแรมทีพ่กั [หรือตลาดเชา้เชียงคาน] 
จากนั้นน าท่าน Check out ออกจากท่ีพกั มุงหนา้สู่ อ.เมืองเลย 
แวะเติมคาเฟอีนและขนมหวาน กนัท่ี Crystal Box Coffee ร้านกาแฟเก๋ไก๋ น่ารักๆ มีเมนูของหวานแนะน าก็
คือ Greentea Honey Toasts สูตรเฉพาะของทางร้าน ดว้ยชาเขียวหอมๆ + น ้าผึ้งแท1้00% + เนย เสริฟร้อนๆ 
กบัไอศครีม ทานคู่ผลไมส้ดเคลือบน ้าผึ้ง ... ฟินไดอี้ก 
ออกเดินทางสู่ กิง่ อ.หนองหิน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (7) ณ ร้านอาหาร 
น าท่านชม สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมาชาติ จนไดรั้บฉายาวา่ "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้
พบกบัอากาศท่ีเยน็สบายตลอดทั้งปี ไกดท์อ้งถ่ินน าคณะปืนป่าย ลอดมุด สนุกสนานกบัเขาวงกต (ผจญภัย
เลก็น้อย) 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหาร 
เดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ส้ินสุดการใหบ้ริการ 

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

ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเดี่ยว 

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 

 
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 

 ค่ารถตูป้รับอากาศVIP พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั 2 คืน (หอ้งแอร์ ทีว ีน ้าอุ่น พกัห้องละ 2-3ท่าน) 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ7ม้ือ 
 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. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
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 


