
                             

CODE: ITHA63 ซา่งมาคกัแท.้.. ภเูรอื เชยีงคาน ภลูมโล 3วนั 2คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานเลย - วดัป่าหว้ยลาด - Cafe' De Mena - ถา่ยรปู

เทอรโ์มมเิตอรย์กัษ ์- เทศกาลตน้ครสิตม์าสภเูรอื  

พกัภเูรอื                                                                                      อาหารเทีย่ง/เย็น 

2  อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื - พระธาตศุรสีองรกั - ภลูมโล ชมซากรุะเมอืงไทย - วดัโพนชยั  

พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เมอืงดา่นซา้ยและผตีาโขน - Sky Walk เชยีงคาน – พระใหญภ่คูกงิว้ -  

ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

พกัเชยีงคาน                                                                                อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 

3 ตกับาตรขา้วเหนยีว - ภทูอก - แกง่คดุคู ้- วดัพระพทุธบาทภคูวายเงนิ - รา้นกาแฟบา้นสวนปลาคารฟ์ 
Koi Coffee - ทา่อากาศยานเลย - ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ                                            
                                                                                             อาหารเชา้/เทีย่ง/--- 

 

ราคาสอบถามทางไลนน์ีไ้ดเ้ลย @teawsanooktour 

[ เราไมก่ลา้โพสราคา เพราะเราขายถกูกวา่ ] 

 

 



                             

 
 

ไฟลท์บนิ AIR ASIA (FD) 

Departure:    FD3542   DMK-LOE   10.30-11.45 

Return:          FD3549   LOE-DMK   18.00-18.55 
   

เวลาและไฟลท์บนิ สายการบนิอาจมขียบัหรอืปรับเปลีย่นได ้(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารหรอืเครือ่งดืม่บนเครือ่งและทีน่ั่งบน

เครือ่งเป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

คา่ทัวรไ์มร่วมน ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว 
 
 

วนัแรก         ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานเลย - วดัป่าหว้ยลาด - Cafe' De Mena –  

                   ถา่ยรปูเทอรโ์มมเิตอรย์กัษ ์- เทศกาลตน้ครสิตม์าสภเูรอื                        อาหารเทีย่ง/เย็น 
 
 

 

08.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประต ู9-10 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

10.30 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเลย โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD3542 

11.45 น. ถงึ ทา่อากาศยานเลย รับสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย ไกดจ์ะรอตอ้นรบัทา่นอยูด่า้นนอก น าทา่นขึน้รถตูป้รับ

  อากาศเดนิทางไป 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่วดัป่าหว้ยลาด เดมิคอืส านักสงฆห์ว้ยลาดกอ่ตัง้ขึน้โดย หลวงปู่ ชอบ ฐานสโม ภายใน

อุโบสถเป็นทีป่ระดษิฐานของพระสัพพัญญู เป็นพระประธานสขีาว หรือหลวงพ่อขาว องค์ขนาดใหญ่

สวยงามดา้นบน จะเป็นทีต่ัง้ ของ วหิารสรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มงุดว้ยกระเบือ้ง

ดนิเผา ทรงไทยประยกุต ์กวา้ง 12 เมตร ยาว 25 เมตร ใชป้ฏบิัตกิจิกรรมของพระสงฆ ์และประกอบพธิ ี

ในวันส าคัญทางพทุธศาสนา  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางสู ่Cafe DE MENA รา้นกาแฟววิสวย บรรยากาศด ีมมีมุยอดนยิมสามารถถ่ายรูปเก๋ๆ  ไดบ้น

สะพานไมท้ีท่อดยาวอยูบ่นทุ่งนากวา้งท่ามกลางแสงแดดและสายลม อสิระใหท้่านเลอืกซือ้และลิม้รส 

เครือ่งดืม่รอ้น เย็น ตามอธัยาศัย แวะถา่ยรปูกบัเทอรโ์มมเิตอรย์กัษ ์จุดไฮไลทท์ีส่ามารถยนืยันว่าคุณ

ไปเยอืนภเูรอืมาแลว้ น าทา่นสู ่งานเทศกาลตน้ครสิตม์าส อ าเภอภเูรอื คร ัง้ที ่9 ชมความสวยงามของ

ทุง่ดอกครสิตม์าส ทา่มกลางอากาศหนาวเย็นสบาย การแสดงดนตรใีนสวนครสิตม์าส บรเิวณกังหันลม , 

การแสดงศลิปินวัฒนธรรมทอ้งถิน่,  การออกรา้นจ าหน่วยสนิคา้และผลติภัณฑพ์ืน้เมอืง สนุกกับการ

ถา่ยภาพภายในบรเิวณลานครสิตม์าส (งานจัดขึน้ระหวา่งวันที ่28 พ.ย.2563 – 31 ม.ค. 2564) 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่2) 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัภเูรอืหรอือ าเภอใกลเ้คยีงกนั 

 
 

ทีพ่กั: โรงแรมภเูรอืมนัตรา หรอื บคีลู บทูคีโฮเต็ล หรอืทีพ่กัระดบัเทยีบเทา่ (ระดับ3ดาว) 

          (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3  

ทา่น TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรม 

 
 

วนัทีส่อง         อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื - พระธาตศุรสีองรกั - ภลูมโล ชมซากรุะเมอืงไทย - วดัโพนชยั – 

                      พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เมอืงดา่นซา้ยและผตีาโขน - Sky Walk เชยีงคาน – พระใหญภ่คูกงิว้ –  

                      ถนนคนเดนิเชยีงคาน                                                                อาหารเชา้/เทีย่ง/เย็น 
 

 

04.30 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื ใชร้ถทอ้งถิน่ ใหท้่านชมพระอาทติยข์ึน้และทะเลหมอก

ยามเชา้ทีผ่าโหลน่นอ้ย จะสามารถมองเห็นภหูลวงและทะเลภเูขาสลับซบัซอ้น สามารถเดนิเลยีบหนา้ผา 

ผา่นป่าไมท้ีม่อีากาศเย็นสบาย จนถงึ ยอดภเูรอื สามารถมองเห็นแมน่ ้าเหอืงและแมน่ ้าโขงได ้และเป็นที่

ประดษิฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต หากท่านใดสนใจจะเดนิไปยังทุ่งกวางตาย และลานหนิขันหมาก 

ระหว่างทางจะมดีอกไมป่้า เชน่ กระเจยีว กระดุมเงนิ เปราะภู เอือ้งนวลจันทร ์ชมสวนหนิพาล ีซึง่มหีนิ

รูปร่างประหลาดมากมาย ชมหนิศวิะ หนิเต่า ผาซ าทอง ซึง่มไีลเคน สทีองปกคลุม และจุดชมววิเดโช 

อสิระถา่ยภาพกนัตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 เดนิทางสู ่อ าเภอดา่นซา้ย น าท่านชม พระธาตุศรสีองรกั ปูชนียสถานส าคัญของเมอืงด่านซา้ย น า

ท่านสักการะเพื่อความเป็นสริมิงคล สิง่ศักดิส์ทิธิพ์ระธาตุศรีสองรักไม่ชอบสีแดงตามความเชือ่ของ

ชาวบา้น ดังนัน้ในตลอด 400 ปีทีผ่่านมา พธิฉีลองสมโภชพระธาตุศรสีองรักจงึไม่มกีารฆ่าสัตวบ์รเิวณ

องคพ์ระธาต ุทกุคนทีเ่ขา้สกัการะตอ้งไมส่วมเสือ้ผา้อาภรณ์ "สแีดง" เขา้ไปในเขตพระองคธ์าต ุเนือ่งจาก

สแีดงเป็นสแีหง่การเขน่ฆา่ หมายเหต:ุหา้มสวมเสือ้ผา้ทีม่สีแีดงทัง้ภายในและนอก น าท่านเดนิทาง

สู ่ต าบลกกสะทอ้น  (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1ชัว่โมง) น าทา่นเปลีย่นรถทอ้งถิน่ ขึน้สู ่

ยอดภลูมโล มคีวามสงู 1,680 เมตร จากระดับน ้าทะเล อากาศจงึเย็นสบายตลอดปี อณุหภมูเิฉลีย่ 5-20 

องศา ตัง้อยู่ที่บา้นร่องกลา้ ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ เลย 

เพชรบูรณ์ และพษิณุโลก เดมิเป็นพืน้ที่ปลูกกะหล ่าปล ีท าไร่เลื่อนลอยของชาวเขาเผ่ามง้ ต่อมาทาง

อุทยานไดท้ าขอ้ตกลงกับชาวมง้ใหอ้าศัยอยู่และท าเกษตรกรรมในพื้นที่อุทยานได ้แต่ตอ้งปลูกตน้

นางพญาเสอืโคร่งไปดว้ย แต่ปัจจุบันตน้กะหล ่าปลไีม่ไดม้แีลว้เหลอืเพยีงตน้พญาเสอืโคร่งบานสะพร่ัง

สวยงาม บนพืน้ทีก่วา่ 1,000 ไร ่ถอืวา่ใหญท่ีส่ดุในประเทศไทย หบุเขาสชีมพทูีป่กคลมุไปดว้ยตน้ซากรุะ

เมอืงไทยหรอืตน้พญาเสอืโครง่ทีอ่อกดอกบานสะพร่ังเต็มทั่วพืน้ที ่

 หมายเหต:ุ ดอกพญาเสอืโครง่จะบานเต็มทีช่ว่ง เดอืน ม.ค.- ก.พ.ของทุกปี *(ชว่งปลายมกรา 

กพ. ดอกพญาเสอืโครง่อาจจะโรย่หมดแลว้ ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

บา่ย เดนิทางสู ่วดัโพนชยั วัดคูเ่มอืงของอ าเภอดา่นซา้ย จังหวัดเลย สรา้งขึน้พรอ้มกบั พระธาตศุรสีองรัก ใน

ปี พ.ศ. 2103 เป็นวัดเกา่แกท่ีม่อีายกุวา่ 400 ปี น าทา่นชม พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่เมอืงดา่นซา้ยและผตีา

โขน จัดแสดงเกีย่วกบัประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงดา่นซา้ย นทิรรศการผตีาโขน การสาธติท าหนา้กากผี

ตาโขน และสนิคา้ของทีร่ะลกึผตีาโขนในรปูแบบตา่งๆ  

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านชม สกายวอลค์เชยีงคาน (ไม่รวมค่าถุงรองเทา้) แลนดม์ารค์แหง่ใหมเ่มอืงเลย ใหท้่านได ้

ท่องเทีย่วสัมผัสความสวยงามและความเสยีวจากมุมสูง มคีวามสูงกว่าระดับแม่น ้าโขง 80 เมตร หรือ

เท่ากับตกึ 30 ชัน้ มทีางเดนิพืน้กระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น ้าเหอืงทีไ่หลผ่านมา

บรรจบแมน่ ้าโขง ทีก่ัน้พรมแดนไทย-ลาว และใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรจากสิง่ศักดิส์ทิธิ ์พระใหญ่ภคูก

งิว้ เป็นพระพุทธรูปปางลลีาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกลบ้รเิวณสกายวอลค์เชยีงคาน น าท่าน

สักการะ พระใหญ่ภูคกงิว้  เรียกอีกชือ่

หนึง่ว่า พระพุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวิ

นคราภริกัษ์ ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา

บรเิวณปากล าน ้าเหืองจรดกับแม่น ้าโขง 

เป็นพระพทุธรปูปางลลีาประทาน พร หล่อ

ดว้ยไฟเบอร์ผสมเรซิน่สีทองทัง้องค์ สูง 

19 เมตร ตัวฐานกวา้ง 7.2 เมตร สรา้งขึน้

โดยกองทัพภาคที ่2 และประชาชน เพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่ัว และสมเด็จพระนางเจา้ พระ

บรม ราชนิีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัว ครบ 6 รอบ และในมหา มงคล

แห่งราชพธิีราชาภเิษก ครบ 50 ปี เดนิทางสู่ ถนนคนเดนิเชยีงคาน อยู่บรเิวณถนนสายล่าง ในตัว

อ าเภอเมอืงเชยีงคาน ซึง่เป็นถนนทีเ่ลยีบไปกับแมน่ ้าโขง หรอืทีเ่รยีกว่า "ถนนชายโขง" ถนนเสน้นี้มี

เสน่หท์ีบ่า้นเรอืนไมใ้นบรรยากาศเกา่ๆทีเ่ป็นเสน่หด์งึดูดผูค้นใหม้าเยอืน ปัจจุบันจัดใหม้กีารปิดถนนท า

เป็นถนนคนเดนิเชยีงคาน ในเย็นวันศุกร ์และวันเสาร ์ตัง้แต่หนา้วัดท่าครก(เชยีงคานซอย20) เรือ่ยไป

จนถงึวัดศรคีนุเมอืง(เชยีงคานซอย6) สว่นวันอืน่ๆนัน้ไมไ่ดปิ้ดถนนอยา่งเป็นทางการรถสามารถวิง่ได ้แต่

จะเป็นการวิง่รถแบบ one way และรา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ สว่นใหญ่เปิดใหบ้รกิารกันตามปกต ิบน

ถนนคนเดนิเชยีงคาน จะเต็มไปดว้ย ทีพั่ก รสีอรท์ โฮมสเตย ์จ านวนมากตลอดแนวถนน มรีา้นอาหาร 

และรา้นกาแฟน่ารักหลายรา้นเปิดใหบ้รกิาร อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที ่5) 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัเชยีงคานหรอือ าเภอใกลเ้คยีงกนั 

 
 

ทีพ่กั: เชยีงคาน บตูคิ หรอืทีพ่กัระดบัเทยีบเทา่ (ระดับ3ดาว) 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทน และ หอ้งพกั 3  

ทา่น TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่กัของโรงแรม 
 

 

วนัทีส่าม       ตกับาตรขา้วเหนยีว - ภทูอก - แกง่คดุคู ้- วดัพระพทุธบาทภคูวายเงนิ – รา้นกาแฟบา้นสวน 

                    ปลาคารฟ์ Koi Coffee - ทา่อากาศยานเลย - ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ                                                                                                                                                           

                                                                                                                  อาหารเชา้/เทีย่ง/--- 
 

 

05.30 น. น าท่านร่วม ตกับาตรขา้วเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเชา้ 

นักทอ่งเทีย่วจะมาน่ังรอใสบ่าตร ขา้วเหนียวนึง่รอ้นๆ เป็นประเพณีทีส่บืทอดกันมายาวนานของวถิชีวีติที่

สงบ เรยีบงา่ย  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางสู ่ภทูอก จดุชมววิทะเลหมอก ทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่ว ทีม่าเทีย่วเชยีงคาน 

มลีักษณะเป็นภเูขาสงู ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโขง บนยอดภเูป็นทีต่ัง้ของสถานโีทรคมนาคมเชยีงคาน และเป็นจดุ

ชมววิทวิทวิทัศนท์ีส่วยงามของอ าเภอเชยีงคานและล าน ้าโขงไดโ้ดยรอบ นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมววิ ชม

ความงามของแมน่ ้าโขง เมอืงสานะคาม และแกง่คดุคูไ้ดอ้ยา่งชดัเจน สว่นทะเลหมอกนัน้จะเจอมากนอ้ย

หรืออาจจะไม่เจอเลยขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย เดนิทางสู ่

แกง่คดุคู ้ แกง่ขนาดใหญท่ีเ่กดิจากการทอดตัวของแนวหนิ ลงใน แมน่ ้าโขง ประกอบดว้ย หนิกอ้นใหญ ่

ๆ เป็นจ านวนมากจากการทีห่นิเหลา่นีอ้ยูใ่ตน้ ้าเป็นเวลานาน ท าใหห้นิเหลา่นี้มสีสีันสวยงาม ตัวแกง่กวา้ง

ใหญ่เกอืบจรด สองฝ่ังแม่น ้าโขง มกีระแสน ้าไหลผ่านไป เพยีงชอ่งแคบ ๆ ใกลฝ่ั้งไทยเท่านัน้เอง ซึง่

กระแสน ้าเชีย่วกราก เวลาทีเ่หมาะจะชม แกง่คุดคูท้ีส่ดุคอื เดอืนกมุภาพันธถ์งึเดอืนพฤษภาคม ซึง่เป็น

เวลาทีน่ ้าแหง้ มองเห็นเกาะแกง่ชัดเจน และสามารถเดนิลงไปเพือ่สัมผัส บรรยากาศ ของรมิน ้าโขงได ้

อยา่งใกลช้ดิได ้ซึง่บรเิวณนีจ้ะเป็นหาดทรายกวา้งและหนิกอ้นกลมเงาเรยีงรายกนันับรอ้ยนับพันกอ้น  

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) 

บา่ย เดนิทางสู่ วดัพระพุทธบาทภูควายเงนิ สถานทีป่ระดษิฐานรอยพระพุทธบาท นอกจากนี้ยังมพีระเจา้

ใหญพ่ทุธฉัพรรณรังส ีพระพทุธรปูปนูปัน้สขีาวองคใ์หญซ่ึง่ชาวบา้นเคารพศรัทธาเป็นอนัมาก  เดนิทางสู ่

                      รา้นกาแฟบา้นสวนปลาคารฟ์ Koi Coffee รา้นกาแฟสดุชคิ มบีอ่เลีย้งปลาคารฟ์หลากสสีนั เวยีนวา่ย  

 ใหบ้รรยากาศเสมอืนน่ังอยูท่ีบ่า้น อสิระใหท้่านเลอืกซือ้เครือ่งดืม่รอ้นและเย็น ไดเ้วลาพอสมควรน าท่าน

เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเลย เพือ่เชค็อนิเตรยีมตัวเดนิทางกลับ กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น.  เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD3549 

18.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิ
การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค 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 ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 
● คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 
● น ้าหนักสมัภาระถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 
● คา่ทีพ่ัก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพกัคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ หรอื กรณีระบพุักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพกั TWN แทน กรณีหอ้งพกั 3 ทา่น TRP 
อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพ่ักของโรงแรมนัน้ๆ 

● คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
● คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 
● ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
● เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
● คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
จากบรษัิทประกนัทั่วไป 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
● คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
● น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง กรณีตอ้งการซือ้ น ้าหนัก 15กโิลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เทีย่ว 
● คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ
● คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
● คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ  
● คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท  
● ชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท 

 
เงือ่นไขการจอง 
มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน 
(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางต ัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
● ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
● ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
 

หมายเหต ุ
● การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต า่ 9 ทา่น 
● บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
● บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
● การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
● มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 
● ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้
● เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 


