
                             

CODE: W21 ITH63 เลาะนำกนับ่ ... เพชรบูรณ ์เลย บึงกาฬ 3วัน 2คืน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศVIP เดือนตุลาคม - ธันวาคม 63 
  

วันท่ี รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1 จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 05.00น. - เขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - ไร่ GB   

Pino Latte คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - Sky Walk เชยีงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน   

พักเชียงคาน                                                           อาหาร เที่ยง /เย็น 

2 ตักบาตรข้าวเหนียว- แก่งคุดคู้ -หนองคาย - วัดผาตากเส้ือ Sky Walk - วัดหินหมากเป้ง Sky 

Walk - วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส - วัดไทยโพนพิสัย - วัดอาฮง  

พักบึงกาฬ                                                              อาหารเช้า / เที่ยง /เย็น (หมูกระทะ) 

3 บึงกาฬ - ภูสิงห์ - หินสามวาฬ - น้ำตกถ้ำพระ - ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ 

                                                                          อาหารเช้า / เที่ยง /--- 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 
ที่น่ัง 

10-12 ตุลาคม 63 3,999 
ไม่มีราคา 

1,500 16 

23-25 ตุลาคม 63 3,999 1,500 16 



                             

  

วันแรก         จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - เขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - ไร่ GB - Pino Latte คาเฟ่                 

                    พระธาตุผาซ่อนแก้ว - Sky Walk เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน        อาหารเที่ยง,เย็น 
 

05.00 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและ

อำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากาก

อนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ5-6

ช่ัวโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตาม นำท่านเดินทางสู่ เขาค้อ เป็นช่ือเรียกรวมบริเวณเทือกเขา

น้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีจุดท่องเท่ียวหลายแห่งและพร้อมไปด้วยส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ 

ท้ังท่ีพัก ร้านอาหาร คาเฟ่วิวสวยๆมากมาย เดินทางสู่ ไร่ GBและทุ่งกังหันลมเขาค้อ ซึ่งอยู่บริเวณ

ติดกัน อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสีสันท่ีเรียงรายไล่ระดับลงไปตามไหล่เขา 

ท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปกันได้แบบเพลินๆ กับแปลงดอกไม้สันสันสวยงามท่ีปลูกตามฤดูกาลต่างๆ 

เช่น ดอกทิวลิป ดอกเวอร์บีน่า ดอกลิลลี่ ดอกกระเจียว ดอกดาวเรือง เป็นต้น (รวมค่าเข้าชม 10 บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30ตุลาคม-1พฤศจิกายน 3,999 1,500 16 

6 - 8 พฤศจิกายน 63 3,999 1,500 16 

20-22 พฤศจิกายน 63 3,999 1,500 16 

27-29 พฤศจิกายน 63 3,999 1,500 16 

5-7 ธันวาคม 63 4,555 1,500 16 

10-12 ธันวาคม 63 4,555 1,500 16 

18-20 ธันวาคม 63 4,555 1,500 16 

25-27 ธันวาคม 63 4,555 1,500 16 



                             

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟสุดชิคแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ร้านตกแต่งได้

ทันสมัย สวยงามสไตล์โมเดิลและลอฟท์ มีมุมระเบียงท่ีสามารถชมวิวแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม 

นอกจากนี้มีกาแฟ เครื่องดื่ม ของท่านเล่นท่ีรสชาติอร่อยให้ชวนลอง นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุผาซ่อน

แก้ว หรือ  นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ ท่ีเรียกว่า "ผาซ่อนแก้ว" เนื่องจากมีภูเขาสูง

ใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขา มีถ้ำอยู่บนปลายยอด

เขา มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา 

ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นพระบรมสารรีิกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานท่ีมงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียก

ตามๆ กันว่า ผาซ่อนแก้ว วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน

ท่ัวไป ให้ได้มาพักกายพักใจในท่ีซึ่งรายล้อมไปด้วยหุบเขาท่ีแสนสงบเงียบในอากาศเย็นสบาย นอกจาก

ยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกแห่ง เพราะรอบๆ วัดตัวประดับประดาด้วยกระจกหลากสีสัน ไป

จนกระท่ังถึงเจดีย์ ทำให้ความสวยงามของท่ีนี่ดึงดูดนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3ช่ัวโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ถึง จ.เลย นำท่านชม สกายวอล์คเชียงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย ให้ท่านได้ท่องเท่ียว

สัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมุมสูง มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 

30 ช้ัน มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหืองท่ีไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำ

โขง ท่ีกั้นพรมแดนไทย-ลาว และให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากส่ิงศักดิ์สิทธิ์  พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็น

พระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน  

 

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) 

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็น

ถนนท่ีเลียบไปกับแม่น้ำโขง หรือท่ีเรียกว่า "ถนนชายโขง" ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ท่ีบ้านเรือนไม้ใน

บรรยากาศเก่าๆท่ีเป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มาเยือน ปัจจุบันจัดให้มีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดินเชียง

คาน ในเย็นวันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่หน้าวัดท่าครก(เชียงคานซอย20) เรื่อยไปจนถึงวัดศรีคุนเมือง

(เชียงคานซอย6) ส่วนวันอื่นๆนั้นไม่ได้ปิดถนนอย่างเป็นทางการรถสามารถวิ่งได้ แต่จะเป็นการวิ่งรถ

แบบ one way และร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก ส่วนใหญ่เปิดให้บริการกันตามปกติ บนถนนคนเดิน

เชียงคาน จะเต็มไปด้วย ท่ีพัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ จำนวนมากตลอดแนวถนน มีร้านอาหาร และร้าน

กาแฟน่ารักหลายร้านเปิดให้บริการ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท่ีพักเชียงคาน ระดับ 3 ดาว 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

วันที่สอง         ตักบาตรข้าวเหนียว-แก่งคุดคู้-หนองคาย-วัดผาตากเส้ือ Sky Walk- วัดหินหมากเป้ง Sky Walk    

                    วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส- วัดไทยโพนพิสัย- วัดอาฮง-บึงกาฬ 

                                                                                                                         อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

 

06.00 น. นำท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า 

นักท่องเท่ียวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตท่ี

สงบ เรียบง่าย อิสระให้ท่านเดิน สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานท่ี ตลาดเช้าเชียงคาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  

 นำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด 

สองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่าน ไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งทะเลไทย ซึ่งกระแสน้ำเช่ียวกราก 

เวลาท่ีเหมาะ ท่ีจะมาชมแห่งคุดคู้ท่ีสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาท่ีน้ำแห้ง 



                             

สามารถมองเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ ชัดเจนบริเวณแก่ง มีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าเส้ือผ้า มากมาย  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.หนองคาย (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3ช่ัวโมง) 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) 
 

 เดินทางสู่ วัดผาตากเส้ือ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร ซึ่งวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวของท่ี

 สวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ชม สกายวอล์ค (Sky Walk) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น

 ทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเมืองหนองคาย สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงยาวเป้นสายเห็นเมืองสังข์ทอง 

 และแขวงกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เดินทางสู่ วัดหินหมากเป้ง กราบไหว้รูปเหมือนของ 

 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เกจิอาจารย์ช่ือดังของภาคอีสาน และชมความงามของ สกายวอล์ค (Sky 

Walk) มีความสูงยกขึ้นเหนือแม่น้ำโขง มีทางเดินพื้นกระจก มองเห็นแม่น้ำโขง อย่าง งดงามซึ่งทาง

วัดได้จัดเจ้าหน้าท่ีมา คอยดูแลนักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปเพื่อความปลอดภัย  แ ล ะ

เนื่องจากวัดหินหมากเป้ง เป็นอีกหนึ่ง สถานท่ีท่ีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก 

 จึงขอความร่วมมือนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางมาท่ีวัดให้สำรวมกิริยา วาจา อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่เป็นการ

 รบกวนท้ังพระและผู้มาปฏิบัติธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงช้ันตรีชนิดสามัญสังกัดนิกายมหานิกาย เดิมเรียกกันว่า วัด

ผีผิว ไม่ปรากฎหลักฐานเมื่อแรกสร้าง แต่สันนิษฐานว่าเป็นพระอารามสำคัญของเวียงจันทน์มาแต่เดิม 

เป็นท่ีประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองหนองคายเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ 

ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก  นำท่านชม วัดไทย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่ง 

ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง โลกบาดาลใต้แม่น้ำโขง เช่ือกันว่า อยู่ท่ีริมแม่น้ำโขงหน้าวัด

ไทยและเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคท่ีได้รับความนิยมท่ีสุดของ จ.หนองคาย และยังมี รูปป้ันพญานาค

นาคปรก 9 เศียร “นาคชัยยัญ” และถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ในปี พ.ศ. 2550 เป็นปีท่ี อ.โพนพิสัย จ.

หนองคาย ครบรอบการก่อตั้งเมืองครบ 100 ปี ในคืนหนึ่ง เจ้าอาวาสวัดไทยได้นิมิตว่า มีหญิงชาย 

ร่างกายสีดำมานิมนต์ให้สร้างสัญลักษณ์ประจำเมืองบาดาล หรือเมืองพญานาคไว้เมืองมนุษย์ ณ บริเวณ

วัดไทย ท่านเจ้าอาวาสจึงดำริสร้างส่ิงแทนโลกบาดาล สร้างถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ภายในมีถ้ำจำลอง 7 

ห้อง แต่ละห้องแสดงถึงเรื่องราวของเมือง นอกจากนี้ บริเวณริมฝั่งโขงหน้าวัดไทย เป็นจุดชมบั้งไฟ

พญานาคท่ีได้รับความนิยมท่ีสุดของ จ.หนองคาย ซึ่งในวันออกพรรษา 15 ค่ำเดือน 11 ขอเชิญทุกท่าน

มาพิสูจน์ตำนานแห่งพญานาค นำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 

ช่ัวโมง 30 นาที) นำท่านชม วัดอาฮงศิลาวาส เป็นวัดเก่าแก่ท่ีไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด ตั้งอยู่

ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวท่ีมีความยาวประมาณร้อยกว่า

เมตร พื้นท่ีติดกับแม่น้ำโขงเป็นแนวโค้งยาวประกอบกับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับความเช่ือเรื่อง

พญานาค มีความเช่ือกันว่าบริเวณหน้าวัด คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซ่ึงมีความลึก 200 เมตร 

บริเวณนี้จะมีน้ำจะไหลเช่ียววนจนเป็นหลุมรูปกรวย หากมีพวกเศษไม้ ใบไม้หรือวัตถุเล็กๆ ติดอยู่จะถูก

กระแสน้ำหมุนวนเป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาที แล้วจึงหลุดเคลื่อนไปในท่ีอื่น เมื่อมีกระแสน้ำไหล

เช่ียวมาอีกก็จะต่อตัวเป็นรูปกรวยขึ้นมาใหม่เกิดสลับกันไปตลอดท้ังวัน จึงทำให้เชื่อว่าที่น่ีคือ จุดที่เป็น 

สะดือแม่น้ำโขง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี สามารถมองเห็นแก่งอาฮง แก่งหินกลางลำ

น้ำโขงปรากฏขึ้นมาเหนือน้ำ กลุ่มหินมีช่ือเรียกตามลักษณะของหิน เช่น หินลิ้น นาค หินปลาเข้ ถ้ำปลา



                             

สวาย นอกจากเป็นแหล่งพักผ่อนและสถานท่ีท่องเท่ียวแล้ว ชาวบ้านโดยรอบยังอาศัยทำการประมงด้วย 

และยังเป็นจุดชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ “บ้ังไฟพญานาค” ในช่วงออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 

11 ซึ่งจะมีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวชมปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นจำนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี 5) เมนูพิเศษหมู

กะทะ   

ท่ีพักบึงกาฬ ระดับ 3 ดาว 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบ

นัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 

วันที่สาม         บึงกาฬ- ภูสิงห์- หินสามวาฬ- น้ำตกถ้ำพระ - ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ 

                                                                                                                         อาหารเช้า,เที่ยง,--- 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)  

  เดินทางสู่ ภูสิงห์ ท่ีนี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าท่ีอุดม 

  สมบูรณ์ ชม หินสามวาฬ โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทาง

  อากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้ำด้วยกัน ซึ่งน้ำในท่ีนี่ก็คือผืนป่าท่ีเขียวขจีนั่นเอง และเมื่อ

  มองจากบนหินสามวาฬออกไป จะพบกับทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทราย

  แม่น้ำโขง และขุนเขาของเมืองปากกระดิ่ง สปป.ลาว หากมาในยามเช้าก็อาจได้เห็นทะเลหมอกลอยละ

  ล่องเหนือผืนป่าอีกด้วย ชม น้ำตกถ้ำพระ หรือ น้ำตกถ้ำพระภูวัว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ช้ัน ท่ีไหล

  อยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่  นอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่และร่องน้ำท่ีสามารเล่นเป็นสไลเดอร์

  ได้ ทำให้เล่นน้ำกันในลำธารกันได้อย่างสนุกสนาน แต่น้ำตกจะมีน้ำมากในฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคม-ต้น

  ตุลาคม  เท่านั้น หากมาในช่วงเดือนอื่นน้ำค่อนข้างน้อยมาก  

  (กรณีเทศกาลวันหยุดยาว น้ำตกถ้ำพระอาจจะมีการจำกัดจำนวนการเข้า หรือการจราจรติดขัดมากทาง

  บริษัทขอปรับเปลี่ยนเท่ียววัดภูทอกแทน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) 

  นำท่าน แวะซ้ือของฝาก และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นเดนิทางต่อกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิ 

  (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง) 

   

*********************** 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ ,การจราจร, การ
เดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดย

คำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
 
มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

❖ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
❖ ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
❖ โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

❖ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 
❖ บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 

 

เงื่อนไขการจอง 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 

 

อัตราบริการน้ีรวม 

• ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 

• ค่าบรกิารคนขับรถ และค่านำ้มัน 

• ค่าท่ีพัก 2คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 

• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรบันกัท่องเท่ียวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ี

บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัท

ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

อัตราน้ีไม่รวม 

• คา่มินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• คา่ใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 

• ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  

• ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท 

 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินคา่ทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินคา่

มัดจำ หรอืชำระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่่าด้วยสาเหตุใด ผูจ้ัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ

เดินทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 



                             

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 8 ท่าน 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 

การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ี

ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

 


