
 
 
DAY1  ปัม๊น ้ำมนัปตท.วิภำวดี – วดัศรีคณุเมือง – พระธำตศุรีสองรกั - ถนนคนเดินเชียงคำน       (B/L/-) 

 
04.30น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปัม๊น ้ำมนับำงจำก (สมบติัทัวร์ ตรงข้ำมเซ็นทรลัลำดพร้ำว) โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ำกำก
อนำมยัแบบผ้ำ บริกำรจุดเช็คอุณหภมิู ร่ำงกำยก่อนกำรเดินทำง และมคัคุเทศก์คอยให้ค ำแนะน ำ
มำตรำกำรกำรป้องกนั COVID-19   ก่อนออกเดินทำง (พ่นฆ่ำเช้ือยำนพำหนะ และตรวจเชค็อณุหภมิู
พนักงำนคบขบัรถก่อนกำร เดินทำง )   



*กรุณำเผ่ือเวลำในกำรเดินทำงมำยงัจุดนัดหมำย เน่ืองจำกรถออกเดินทำงตำมเวลำ หำกท่ำน มำ
ไม่ทนัเวลำนัดหมำย ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ส้ิน  
บริกำรอำรหำรเช้ำ แบบ BOX SET  

05.00น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเลย  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร 

น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัศรีคณุเมือง หรอื วดัใหญ่ หนึ่งในหลายศาสนสถานส าคญัและถอืเป็นจุดศูนย์รวม
จติใจของชาวบ้านที่นี่ ตัง้อยู่บนถนนชายโขง ระหว่างซอยศรเีชยีงคาน 6 และซอยศรเีชยีงคาน 7 วดันี้ถูก
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 ภายในวดัมพีระประธานในพระอุโบสถวดัศรคีุณเมืองเป็นพระพุทธปฏมิาประทบั
ขดัสมาธริาบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี ในวดัเป็นก าแพงแก้วล้อมรอบตวัพระอุโบสถ วดันี้ถูกขนานนามว่า
เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทัง้แบบล้านนาและล้านช้างซึ่งเห็นได้จากโบสถ์ ที่มีหลังคาลดหลัน่อย่างศิลปะ
ลา้นนา  

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ พระธำตุศรีสองรกั มรีูปทรงลกัษณะศลิปกรรมแบบลา้นชา้ง องคพ์ระธาตุสูง 
19.19 เมตร ฐานกวา้งดา้นละ 10.89 เมตร ฐานเป็นสีเ่หลีย่มจตัุรสั ย่อมุมไมส้บิสอง องคร์ะฆงัทรง บวัเหลีย่ม 
คล้ายพระธาตุพนม พระธาตุหลวง (เวยีงจนัทน์) พระธาตุศรโีคตรบอง (แขวงค าม่วน) และอีกมากมายแถบ
ลุ่มน ้าโขง สร้างขึ้นถวายเป็นอุเทสกิเจดีย์ (หมายถึงเจดยี์สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทศิให้พระศาสนา โดยไม่
ก าหนดว่าตอ้งเกบ็รกัษาสิง่ใด) สรา้งขึน้สมยักรุงศรอียุธยา พ.ศ. 2103 เสรจ็ในปี พ.ศ.2106 พระธาตุศรสีอง
รกัสรา้งขึน้เพื่อเป็นสกัขพียานในการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั และร่วมกนัต่อสู่กบัพม่า ระหว่างกรุงศรอียุธยา 
(สมยัพระมหาจกัรพรรด)ิ และกรุงศรสีตันาคนหุต (เวยีงจนัทน์) สมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธริาช ตามต านาน
กล่าวว่าพระธาตุศรสีองรกั ไดส้รา้งขึน้ ณ ทีก่ึง่กลางระหว่างล าน ้าโขงกบัแม่น ้าน่าน บนโคกไมต้ดิกนั 



 

น าท่านเดนิทางไป เชียงคำน เมอืงเลก็ๆรมิแม่น ้าโขงสุดชายแดนไทย เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัเลย ทีค่งยงั

คงไว้ซึ่งวฒันธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวติแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดัง้เดมิ ซึ่งหาดูยากใน

ปัจจุบนั บา้นเก่าทีเ่รยีงรายตดิกนัอยู่รมิถนนชายโขง ดงึดูดใจ ใหน้ักท่องเทีย่วหลายต่อหลายรุ่นต่างหลัง่ไหล

เดนิทางกนัมาทีน่ี่ บา้นเรอืนทีเ่มอืงเชยีงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เลก็ๆ เรยีกว่า “ถนนศรเีชยีงคาน” ถนนศรี

เชยีงคานฝัง่ล่าง คอื ถนนเสน้ทีเ่ตม็ไปดว้ยบา้นไมเ้ก่าแก ่ทีพ่กั โฮมสเตย ์รา้นอาหาร และรา้นคา้เก๋ มากมาย

ซึ่งถนนในเสน้นี้จะเรยีกว่า "ถนนชายโขง" หรอืที่เรยีกตดิปากกนัว่า “ถนนคนเดินเชียงคำน” มรีะยะทาง

กว่า 2 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยว นิยมมาปัน่จกัรยานชมบรรยากาศถ่ายรูปเล่น ชมบ้านไมส้มยั

เก่า แต่ก็มบีางส่วนเป็นตึกแถวสร้างใหม่ ซึ่งทาง เทศบาลไม่อนุญาตให้ปลูกสร้าง เพราะต้องการอนุรกัษ์

สภาพแวดล้อมบรเิวณถนนสายนี้ให้เป็นบ้านไม้ทัง้หมดและบ้านไม้หลงัเก่ายงัถูกดดัแปลงให้เป็นร้านขาย

ของ รา้นอาหาร รา้นกาแฟมากมาย  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรอิสระ ณ ถนนคนเดินเชียงคำน 

น ำทุกท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั เชียงคำน ฮิลล ์รีสอรท์ หรือเทียบเท่ำระดบัเดียวกนั 

DAY2  ตักบำตรข้ำวเหนียว - พระใหญ่ภูคกง้ิว – สกำยวอล์กภูคกง้ิว  - วดัพระธำตุผำซ่อนแก้ว – ทุ่ง
กงัหนัลมเขำค้อ – ทุ่งดอกเวอรบี์น่ำ - จดุชมวิวคิงคอง                (B/L/D) 



05.00น. ตกับำตรข้ำวเหนียว ถอืเป็นเอกลกัษณ์อกีอย่างหนึ่งของเมอืงเชยีงคาน (จดัเตรียมให้ท่ำนละ 1 ชุด) 
น าท่านออกเดนิทางสู่ พระใหญ่ภคูกง้ิว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระพุทธนวมนิทรมงคลลีลาทวินคราภิรกัษ์ 
ตัง้อยู่ที่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดหีม ีต าบลปากตม ประดษิฐานอยู่บนเนินเขาบรเิวณปากล าน ้าเหอืงจรดกบัแม่น ้า
โขง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทาน พร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสทีองทัง้องค์ สูง 19 เมตร ตวัฐาน
กวา้ง 7.2 เมตร สรา้งขึน้โดยกองทพัภาคที ่2 และประชาชน น าท่านเดนิไปชม สกำยวอลค์เชียงคำน หรอื 
สกายวอล์คภูคกงิว้ ตัง้อยู่ที ่ต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย สงูกว่าระดบัแม่น ้าโขงกว่า 80 เมตร 
หรอืเทยีบเท่ากบัตกึ 30 ชัน้ มทีางเดนิทีท่ าดว้ยกระจกยาวกว่า 100 เมตร กว้างกว่า 2 เมตร เป็นกระจกใส
ชนิดพเิศษ มตีะแกรงเหลก็รองรบั ไดม้กีารออกแบบเป็นพเิศษ เพื่อใหม้คีวามมัน่คง ปลอดภยั และแน่นหนา 
รอบๆ พืน้ทีจ่ะมสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น รา้นขายสนิคา้โอทอป 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระธำตุผำซ่อนแก้ว เป็นสถานทีอ่นัเป็นธรรมภูมทิีง่ดงาม รายลอ้มดว้ยทวิเขาสงู

สลบัซบัซ้อน มคีวามงดงามของของเจดยี์ คอื ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หนิสตี่างๆ ดูงดงาม

แปลกตา รวมทัง้ องคพ์ระพุทธรูปสขีาว ประดษิญานเรยีงกนั 5 องค ์มองเหน็โดดเด่นแต่ไกล 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร 



 น าท่านเดนิทางสู่  ทุ่งกงัหนัลม  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตัง้อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรด า 

จงัหวดัเพชรบูรณ์   เมื่อเขา้มาในบรเิวณแคมป์สนเพื่อไปยงัเส้นทางท่องเที่ยวหลกับนเขาค้อ จะสามารถ

มองเหน็ก าหนัลมโดดเด่นไดอ้ย่างง่ายได ้ เนื่องจากจุดที่ตัง้ของโครงการทุ่งกงัหนัลม อยู่บนเนินเขาสงู บน

ระดบัความสูงกว่าน ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่  จึงสามารถ

มองเหน็ววิทวิทศัน์ไดก้วา้งไกล 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกเวอรบ์ีน่ำ เขาค้อ ซึ่งตัง้อยู่ภายในไร่ GB ซึ่งตัง้อยู่ในเส้นทางเดยีวกบัทุ่ง

กังหนัลมเขาค้อ ที่ตัง้อยู่บนหุบเขามองเหน็วิวทิเขาสลับซบัซ้อน รวมถึงวิวของทุ่งกงัหนัลมอยู่เบื้องหน้า  

โดยปกติทุ่งดอกเวอบน่ีาจะบานอวดโฉมในช่วงฤดฝนในเดอืนมถิุนายน – สงิหาคม แต่ในปีนี้บานใหช้มอกี

ครัง้ในเดอืนกนัยายนไปจนถงึช่วงปลายตุลาคม เพิม่สสีนัของการท่องเทีย่วบนเขาคอ้ไดม้ากยิง่ขึน้ 

จากนัน้น าทา่นชม จุดชมวิวคิงคอง เขำค้อ  ตัง้อยู่บรเิวณทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ และไร่ GB เป็นจุดชมววิทีม่ี
หุ่นฟางคงิคองยกัษ์ขนาดใหญ่ ทางเดนิลอยฟ้าไปยงัลานระเบยีงชมววิทีส่ามารถมองเหน็ววิของเขาคอ้ได้
แบบพาโนราม่า นอกจากนี้ภายในพืน้ทีข่องจุดชมววิยงัมมีมุถ่ายภาพทีน่่ารกัมากมาย ทัง้แปลชงิชา้ รูปป้ัน
ยอดมนุษยต์า่ง และมมุของดอกไมเ้มอืงหนาวและดอกหญา้พริว้ไหวรวมทัง้ทีพ่กัแบบกระโจมเตน้ทว์วิดรีมิ
ภูเขา รวมทัง้ รา้นกาแฟ คอยใหบ้รกิารนักท่องเทีย่วอกีดว้ย 



ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ ท่ีพกั 

น ำทุกท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม บรซัฮิลล ์เขำค้อ หรือเทียบเท่ำระดบัเดียวกนั 

DAY3  PINO LATTE RESORT & CAFE – พทุธอทุยำนเพชบุระ - ไร่ก ำนันจลุ             (B/L/-) 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ PINO LATTE   RESORT  & CAFÉ  รา้นกาแฟบรรยากาศดตีัง้อยู่บนภูเขาสงูเหน็ววิ

วดัพระธาตุผาซ่อนแก้วที่อยู่ฝัง่ตรงข้ามอย่างชดัเจน ร้านตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นมีลักษณะเป็นกล่อง

สีเ่หลีย่มคลา้ยตูค้อนเทนเนอรม์ดีาดฟ้าส าหรบัขึน้ไปรบัลม มมีุมถ่ายรูปสวยๆใหทุ้กท่านไดพ้กัผ่อนเกบ็ภาพ

บรรยากาศมากมาย มบีรกิารเครื่องดื่มและเบเกอรีไ่วด้บัรอ้นเพิม่ความหวาน 

ออกเดนิทางสู่ พุทธอุทยำนเพชบุระ อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์ มพีระพุทธมหาธรรมราชาเฉลมิพระเกียรตฯิ 
ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาจ าลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมอืงที่ชาวเพชรบูรณ์ ให้
ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลอืงบรสิุทธิ ์องค์พระหน้าตกั 11.984 เมตร สูง 
16.5899 เมตร สูงจากพื้นดิน 35 เมตร หนักกว่า 45 ตัน และที่สุดแห่งมหามงคล คือ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชด าเนินทรงประกอบพธิบีรรจุพระบรมสารรีกิธาตุที่ปลายยอด
จุลมงกุฎและเบกิพระเนตรองคพ์ระพุทธมหาธรรมราชาเฉลมิพระเกยีรติ 



 เท่ียง  รบัประทำนอำหำร ณ ร้ำนอำหำร 

   น าท่านเดนิทางไป รา้นของฝาก ณ ไร่ก ำนันจลุ ตัง้อยู่ทีต่.วงัชมภู อ.เมอืง จ.เพชรบูรณ์ 

15.00น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  

 

ร้ำนอำหำร  รำยกำรอำหำรและกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์และเพ่ือควำมปลอดภยัของผู้เดินทำงเป็นส ำคญั 

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

อตัรำค่ำบริกำร  
วนัท่ีเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ รำคำ 

พกัเด่ียว เพ่ิม 
10 – 12  ตุลำคม 2563 6,999 2,500 
23 - 25  ตุลำคม 2563 6,999 2,500 

13 - 15 พฤศจิกำยน 2563 5,999 2,500 
20 - 22 พฤศจิกำยน 2563 5,999 2,500 
27 - 29 พฤศจิกำยน 2563 5,999 2,500 

5 – 7 ธนัวำคม 2563 6,999 2,500 
10 - 12 ธนัวำคม 2563 6,999 2,500 
18 - 20 ธนัวำคม 2563 5,999 2,500 

30 ธนัวำคม – 1 มกรำคม 2563 7,999 2,500 
31 ธนัวำคม – 2 มกรำคม 2563 7,999 2,500 

**ไม่มีรำคำเดก็ รำคำน้ีไม่รวมค่ำทิป** 
 

 



เอกสำรประกอบกำรเดินทำง  
- ส ำเนำบตัรประชำชน ใช้ส าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา

แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส ำคญั  
- ทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท่์ำนละ 300 บำท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลิกกำรเดินทำง โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
7 วนัก่อนกำรเดินทำง  

 
 



อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม  
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภำพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศก์ท่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขกำรจอง 

- มดัจ าท่านละ 2,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิมดัจ าในวนั
ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลา
ที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึ
ว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ ำนวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านได ้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งกต็าม 
 

เง่ือนไขกำรยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง 



- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
หมำยเหตุ  
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทาง

การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้ง ให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าช้าของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากับเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ๆ โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท า
การยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิ
ภายใน ทางบรษิัทจะเป็นผู้ออกบตัรโดยสารให้และท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบนิเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้
ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบินอาจจะเรยีก
คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิัทจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรอื 3 เตียง ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดท าการชัว่คราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พกั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณีทีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไม่สามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กบั
โรงแรมที่คณะนัน้ๆพกัว่ามหี้องรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 

**เมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทวัรใ์ห้กบัทำงบริษทัฯ แล้วทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่ำน ท่ีมอบควำมไว้วำงใจ ให้เรำบริกำร ** 



 

 


