
                             

CODE: ITH63 เลาะน ากนับ ่... เพชรบรูณ์ เลย บงึกาฬ 3วนั 2คนื 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศVIP  
  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ เวลา 05.00น. - เขาคอ้ - ทุง่กงัหนัลม - ไร ่GB   

Pino Latte คาเฟ่ - พระธาตผุาซอ่นแกว้ - Sky Walk เชยีงคาน - ถนนคนเดนิเชยีงคาน   

พกัเชยีงคาน                                                           อาหาร เทีย่ง /เย็น 

2 ตกับาตรขา้วเหนยีว- แกง่คดุคู ้-หนองคาย - วดัผาตากเสือ้ Sky Walk - วดัหนิหมากเป้ง Sky 

Walk - วดัโพธิช์ยั หลวงพอ่พระใส - วดัไทยโพนพสิยั - วดัอาฮง  

พกับงึกาฬ                                                              อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น (หมกูระทะ) 

3 บงึกาฬ - ภสูงิห ์- หนิสามวาฬ - น า้ตกถ า้พระ - รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ 

                                                                          อาหารเชา้ / เทีย่ง /--- 

 

 

สอบถามราคาทางไลนนี์ ้@teawsanooktour 

 เราไม่โพสราคา เพราะเราให้ราคาถูกกว่ามาก 
 

 

 



                             

  

วนัแรก         จดุนดัหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ - เขาคอ้ - ทุง่กงัหนัลม - ไร ่GB - Pino Latte คาเฟ่                 

                    พระธาตผุาซอ่นแกว้ - Sky Walk เชยีงคาน - ถนนคนเดนิเชยีงคาน        อาหารเทีย่ง,เย็น 
 

05.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความใหท้กุทา่น มกีารพน่ยาฆา่เชือ้ในรถ เช็คอณุหภมูริา่งกาย และมบีรกิารแจกหนา้กาก

อนามยัชนดิผา้และเจลแอลกอฮอล ์ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเพชรบูรณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ5-6

ชัว่โมง) อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนบนรถตาม น าท่านเดนิทางสู ่เขาคอ้ เป็นชือ่เรยีกรวมบรเิวณเทอืกเขา

นอ้ยใหญข่องเทอืกเขาเพชรบรูณ์ มจีดุทอ่งเทีย่วหลายแหง่และพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ 

ทัง้ทีพ่ัก รา้นอาหาร คาเฟ่ววิสวยๆมากมาย เดนิทางสู ่ไร ่GBและทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ ซึง่อยู่บรเิวณ

ตดิกัน อสิระใหท้่านเดนิชมทุ่งดอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายสสีันทีเ่รยีงรายไล่ระดับลงไปตามไหล่เขา 

ทา่นสามารถเดนิเขา้ไปถา่ยรปูกนัไดแ้บบเพลนิๆ กบัแปลงดอกไมส้ันสันสวยงามทีป่ลูกตามฤดูกาลต่างๆ 

เชน่ ดอกทวิลปิ ดอกเวอรบ์น่ีา ดอกลลิลี ่ดอกกระเจยีว ดอกดาวเรอืง เป็นตน้ (รวมคา่เขา้ชม 10 บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่พโีน ่ลาเต ้รสีอรท์ แอนด ์คาเฟ่ รา้นกาแฟสดุชคิแหง่เมอืงเพชรบรูณ์ รา้นตกแต่งได ้

ทันสมัย สวยงามสไตลโ์มเดลิและลอฟท ์มมีมุระเบยีงทีส่ามารถชมววิแบบพาโนรามา่ไดอ้ยา่งสวยงาม 

นอกจากนีม้กีาแฟ เครือ่งดืม่ ของทา่นเลน่ทีร่สชาตอิรอ่ยใหช้วนลอง น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตผุาซอ่น

แกว้ หรอื  นีต้ัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาในหมูบ่า้นทางแดง เขาคอ้ ทีเ่รยีกวา่ "ผาซอ่นแกว้" เนือ่งจากมภีเูขาสงู

ใหญซ่อ้นกนัเป็นทวิเขาเรยีงรายโอบรอบบรเิวณศาลาปฏบิัตธิรรม และบนยอดเขา มถี ้าอยูบ่นปลายยอด

เขา มชีาวบา้นทางแดงหลายคน ไดเ้ห็นลูกแกว้ลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเขา้ไปในถ ้าบนยอดผา 

ชาวบา้นเชือ่วา่เป็นพระบรมสารรีกิธาตเุสด็จมา และตา่งถอืวา่เป็นสถานทีม่งคล มคีวามศักดิส์ทิธิแ์ละเรยีก

ตามๆ กนัวา่ ผาซอ่นแกว้ วัดพระธาตผุาซอ่นแกว้นีเ้ป็นสถานปฏบิตัธิรรมแกพ่ระสงฆ ์และพุทธศาสนกิชน

ทั่วไป ใหไ้ดม้าพักกายพักใจในทีซ่ ึง่รายลอ้มไปดว้ยหบุเขาทีแ่สนสงบเงยีบในอากาศเย็นสบาย นอกจาก

ยังเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจอกีแห่ง เพราะรอบๆ วัดตัวประดับประดาดว้ยกระจกหลากสสีัน ไป



                             

จนกระทั่งถงึเจดยี ์ท าใหค้วามสวยงามของทีน่ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วมาเยีย่มเยยีนอยา่งไมข่าดสาย จากนัน้

น าทา่นเดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน จ.เลย (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ถงึ จ.เลย น าท่านชม สกายวอลค์เชยีงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมอืงเลย ใหท้่านไดท้่องเที่ยว

สัมผัสความสวยงามและความเสยีวจากมุมสูง มคีวามสงูกว่าระดับแมน่ ้าโขง 80 เมตร หรอืเท่ากับตกึ 

30 ชัน้ มทีางเดนิพืน้กระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแมน่ ้าเหอืงทีไ่หลผ่านมาบรรจบแมน่ ้า

โขง ที่กัน้พรมแดนไทย-ลาว และใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรจากสิง่ศักดิส์ทิธิ ์พระใหญ่ภูคกงิว้ เป็น

พระพทุธรปูปางลลีาประทานพร สงูกวา่ 19 เมตร อยูใ่กลบ้รเิวณสกายวอลค์เชยีงคาน  

 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิเชยีงคาน อยูบ่รเิวณถนนสายล่าง ในตัวอ าเภอเมอืงเชยีงคาน ซึง่เป็น

ถนนที่เลียบไปกับแม่น ้ าโขง หรือที่เรียกว่า "ถนนชายโขง" ถนนเสน้นี้มีเสน่ห์ที่บา้นเรือนไมใ้น

บรรยากาศเกา่ๆทีเ่ป็นเสน่หด์งึดูดผูค้นใหม้าเยอืน ปัจจุบันจัดใหม้กีารปิดถนนท าเป็นถนนคนเดนิเชยีง

คาน ในเย็นวันศุกร ์และวันเสาร์ ตัง้แต่หนา้วัดท่าครก(เชยีงคานซอย20) เรือ่ยไปจนถงึวัดศรคีุนเมอืง

(เชยีงคานซอย6) สว่นวันอืน่ๆนัน้ไม่ไดปิ้ดถนนอยา่งเป็นทางการรถสามารถวิง่ได ้แต่จะเป็นการวิง่รถ

แบบ one way และรา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ สว่นใหญ่เปิดใหบ้รกิารกันตามปกต ิบนถนนคนเดนิ

เชยีงคาน จะเต็มไปดว้ย ทีพั่ก รีสอร์ท โฮมสเตย ์จ านวนมากตลอดแนวถนน มรีา้นอาหาร และรา้น

กาแฟน่ารักหลายรา้นเปิดใหบ้รกิาร อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทีพ่กัเชยีงคาน ระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 

วนัทีส่อง         ตกับาตรขา้วเหนยีว-แกง่คดุคู-้หนองคาย-วดัผาตากเสือ้ Sky Walk- วดัหนิหมากเป้ง Sky Walk    

                    วดัโพธิช์ยั หลวงพอ่พระใส- วดัไทยโพนพสิยั- วดัอาฮง-บงึกาฬ 

                                                                                                                         อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

06.00 น. น าท่านร่วม ตกับาตรขา้วเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเชา้ 

นักทอ่งเทีย่วจะมาน่ังรอใสบ่าตร ขา้วเหนียวนึง่รอ้นๆ เป็นประเพณีทีส่บืทอดกันมายาวนานของวถิชีวีติที่

สงบ เรยีบงา่ย อสิระใหท้า่นเดนิ สมัผัสวถิชีวีติคนเชยีงคานที ่ตลาดเชา้เชยีงคาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่แกง่คดุคู ้เป็นแกง่หนิขนาดใหญ่ขวางอยูก่ลางล าน ้าโขง ตัวแกง่กวา้งใหญ่เกอืบจรด 

สองฝ่ังแม่น ้าโขง มกีระแสน ้าไหลผ่าน ไปเพยีงชอ่งแคบ ๆ ใกลฝ่ั้งทะเลไทย ซึง่กระแสน ้าเชีย่วกราก 

เวลาทีเ่หมาะ ทีจ่ะมาชมแห่งคุดคูท้ีส่ดุ คอื เดอืนกุมภาพันธ ์ถงึ เดอืนพฤษภาคม ซึง่เป็นเวลาทีน่ ้าแหง้ 

สามารถมองเห็นเกาะแกง่ต่าง ๆ ชดัเจนบรเิวณแกง่ มรีา้นอาหารและรา้นจ าหน่ายสนิคา้เสือ้ผา้ มากมาย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จ.หนองคาย (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3ชัว่โมง) 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 
 
 เดนิทางสู ่วดัผาตากเสือ้ สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 500 เมตร ซึง่วัดแห่งนี้ถอืว่าเป็นจุดชมววิของที่

 สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ชม สกายวอลค์ (Sky Walk) จุดชมววิที่สามารถมองเห็น

 ทัศนยีภาพแบบพาโนรามาของเมอืงหนองคาย สามารถมองเห็นแมน่ ้าโขงยาวเป้นสายเห็นเมอืงสงัขท์อง 



                             

 และแขวงก าแพงนครหลวงเวยีงจันทน ์ประเทศลาว เดนิทางสู ่วดัหนิหมากเป้ง กราบไหวร้ปูเหมอืนของ 

 หลวงปู่ เทสก์ เทสรังส ีเกจอิาจารยช์ือ่ดังของภาคอีสาน และชมความงามของ สกายวอลค์ (Sky 

Walk) มคีวามสงูยกขึน้เหนอืแมน่ ้าโขง มทีางเดนิพืน้กระจก มองเห็นแมน่ ้าโขง อย่าง งดงามซึง่ทาง

วัดไดจ้ัดเจา้หนา้ทีม่า คอยดแูลนักทอ่งเทีย่วและประชาชนทั่วไปเพือ่ความปลอดภยั  แ ล ะ

เนือ่งจากวัดหนิหมากเป้ง เป็นอกีหนึง่ สถานทีท่ีพ่ทุธศาสนกิชนเดนิทางมาปฏบิตัธิรรมเป็นจ านวนมาก 

 จงึขอความร่วมมอืนักท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางมาทีว่ัดใหส้ ารวมกริยิา วาจา อยา่งเคร่งครัดเพือ่ไมเ่ป็นการ

 รบกวนทัง้พระและผูม้าปฏบิตัธิรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่วดัโพธิช์ยั พระอารามหลวงชัน้ตรชีนดิสามญัสงักดันกิายมหานกิาย เดมิเรยีกกนัวา่ วดั

ผผีวิ ไม่ปรากฎหลักฐานเมือ่แรกสรา้ง แต่สันนษิฐานว่าเป็นพระอารามส าคัญของเวยีงจันทน์มาแต่เดมิ 

เป็นทีป่ระดษิฐาน หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปส าคัญคู่เมอืงหนองคายเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธริาบ 

ปางมารวชิยัหล่อดว้ยทองสสีกุ  น าท่านชม วดัไทย ต านานเล่าขานกันถงึเมอืงหลวงของพญานาคแห่ง 

ถ า้พญานาค หรอื ถ า้เมอืงบาดาลจ าลอง โลกบาดาลใตแ้มน่ ้าโขง เชือ่กนัวา่ อยูท่ีร่มิแมน่ ้าโขงหนา้วัด

ไทยและเป็นจุดชมบัง้ไฟพญานาคทีไ่ดรั้บความนยิมทีส่ดุของ จ.หนองคาย และยังม ีรูปปั้นพญานาค

นาคปรก 9 เศยีร “นาคชยัยญั” และถ า้เมอืงบาดาลจ าลอง ในปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที ่อ.โพนพสิัย จ.

หนองคาย ครบรอบการก่อตัง้เมืองครบ 100 ปี ในคืนหนึ่ง เจา้อาวาสวัดไทยไดน้ิมติว่า มีหญงิชาย 

รา่งกายสดี ามานมินตใ์หส้รา้งสญัลักษณ์ประจ าเมอืงบาดาล หรอืเมอืงพญานาคไวเ้มอืงมนุษย ์ณ บรเิวณ

วัดไทย ทา่นเจา้อาวาสจงึด ารสิรา้งสิง่แทนโลกบาดาล สรา้งถ ้าเมอืงบาดาลจ าลอง ภายในมถี ้าจ าลอง 7 

หอ้ง แต่ละหอ้งแสดงถงึเรื่องราวของเมอืง นอกจากนี้ บรเิวณรมิฝ่ังโขงหนา้วัดไทย เป็นจุดชมบัง้ไฟ

พญานาคทีไ่ดรั้บความนยิมทีส่ดุของ จ.หนองคาย ซึง่ในวันออกพรรษา 15 ค ่าเดอืน 11 ขอเชญิทุกท่าน

มาพสิูจน์ต านานแห่งพญานาค น าท่านเดนิทางสู่ จ.บงึกาฬ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง 30 นาท)ี น าทา่นชม วดัอาฮงศลิาวาส เป็นวัดเกา่แกท่ีไ่มป่รากฎหลักฐานว่าสรา้งเมือ่ใด ตัง้อยู่

รมิฝ่ังแมน่ ้าโขงบรเิวณแกง่อาฮง แอง่น ้าขนาดใหญ่จากฝ่ังไทยถงึฝ่ังลาวทีม่คีวามยาวประมาณรอ้ยกว่า

เมตร พืน้ทีต่ดิกับแม่น ้าโขงเป็นแนวโคง้ยาวประกอบกับมเีรื่องเล่าสบืต่อกันมาเกีย่วกับความเชือ่เรือ่ง

พญานาค มคีวามเชือ่กันว่าบรเิวณหนา้วัด คอื จุดทีล่กึทีสุ่ดของแมน่ า้โขงซึง่มคีวามลกึ 200 เมตร 

บรเิวณนี้จะมนี ้าจะไหลเชีย่ววนจนเป็นหลุมรูปกรวย หากมพีวกเศษไม ้ใบไมห้รอืวัตถุเล็กๆ ตดิอยูจ่ะถูก

กระแสน ้าหมุนวนเป็นรูปกรวยประมาณ 20-30 นาท ีแลว้จงึหลุดเคลือ่นไปในทีอ่ืน่ เมือ่มกีระแสน ้าไหล

เชีย่วมาอกีก็จะตอ่ตัวเป็นรปูกรวยขึน้มาใหมเ่กดิสลับกนัไปตลอดทัง้วัน จงึท าใหเ้ชือ่วา่ทีน่ ีค่อื จดุทีเ่ป็น 

สะดอืแมน่ า้โขง ในชว่งเดอืนมนีาคมถงึพฤษภาคมของทกุปี สามารถมองเห็นแกง่อาฮง แกง่หนิกลางล า

น ้าโขงปรากฏขึน้มาเหนือน ้า กลุ่มหนิมชีือ่เรยีกตามลักษณะของหนิ เชน่ หนิลิน้ นาค หนิปลาเข ้ถ ้าปลา

สวาย นอกจากเป็นแหลง่พักผอ่นและสถานทีท่อ่งเทีย่วแลว้ ชาวบา้นโดยรอบยังอาศัยท าการประมงดว้ย 

และยงัเป็นจดุชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ“บ ัง้ไฟพญานาค” ในชว่งออกพรรษา วันขึน้ 15 ค ่าเดอืน 

11 ซึง่จะมนัีกทอ่งเทีย่วมาเทีย่วชมปรากฏการณ์ธรรมชาตนิีเ้ป็นจ านวนมาก 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) เมนพูเิศษหมู

กะทะ   

ทีพ่กับงึกาฬ ระดบั 3 ดาว 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบ

นัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 
 

วนัทีส่าม         บงึกาฬ- ภสูงิห-์ หนิสามวาฬ- น า้ตกถ า้พระ - รา้นของฝาก - กรงุเทพฯ 

                                                                                                                         อาหารเชา้,เทีย่ง,--- 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  

  เดนิทางสู ่ภสูงิห ์ทีน่ีโ่ดดเดน่ดว้ยภเูขาหนิทราย หนา้ผา ถ ้า กลุม่หนิรปูทรงตา่งๆ และผนืป่าทีอ่ดุม 

  สมบรูณ์ ชม หนิสามวาฬ โดยมลีักษณะเป็นภูเขาหนิทรงมนทอดตัวยาวเรยีงกัน 3 กอ้น มองจากทาง

  อากาศจะเห็นคลา้ยเป็นวาฬพอ่ แม ่ลูก ว่ายน ้าดว้ยกัน ซึง่น ้าในทีน่ี่ก็คอืผนืป่าทีเ่ขยีวขจน่ัีนเอง และเมือ่

  มองจากบนหนิสามวาฬออกไป จะพบกบัทัศนยีภาพของป่าภวูวั หว้ยบงับาตร แกง่สะดอก หาดทราย

  แมน่ ้าโขง และขนุเขาของเมอืงปากกระดิง่ สปป.ลาว หากมาในยามเชา้ก็อาจไดเ้ห็นทะเลหมอกลอยละ

  ล่องเหนือผนืป่าอกีดว้ย ชม น า้ตกถ า้พระ หรอื น า้ตกถ า้พระภูววั เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ 3 ชัน้ ทีไ่หล

  อยูบ่นภเูขาหนิทรายขนาดใหญ่  นอกจากนี้ยังมแีอง่น ้าขนาดใหญ่และร่องน ้าทีส่ามารเล่นเป็นสไลเดอร์

  ได ้ท าใหเ้ลน่น ้ากนัในล าธารกนัไดอ้ยา่งสนุกสนาน แตน่ ้าตกจะมนี ้ามากในฤดฝูนชว่งเดอืนกรกฎาคม-ตน้

  ตลุาคม เทา่นัน้ หากมาในชว่งเดอืนอืน่น ้าคอ่นขา้งนอ้ยมาก  

  (กรณีเทศกาลวันหยดุยาว น ้าตกถ ้าพระอาจจะมกีารจ ากัดจ านวนการเขา้ หรอืการจราจรตดิขัดมากทาง

  บรษัิทขอปรับเปลีย่นเทีย่ววดัภทูอกแทน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 



                             

  น าทา่น แวะซือ้ของฝาก และสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย จากนัน้เดนิทางตอ่กลับสูก่รงุเทพฯโดยสวัสด ิ

  (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 

   

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การ
เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 
มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 
 ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพัก 
 โต๊ะอาหาร มกีารจัดทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing) 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของทางภาครัฐเพือ่ป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
 บรกิารหนา้กากอนามยั-เจลแอลกอฮอล ์ทา่นละ 1 ชดุ 
 

เง ือ่นไขการจอง 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

ส าเนาบตัรประชาชน ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่รถตูป้รับอากาศVIP 

 คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 

 คา่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 500 บาท 

 

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่

มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 



                             

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนขัน้ต ่า 8 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 


