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กําหนดการเดนิทาง : พฤศจกิายน 63 – พฤษภาคม 64 

 (การนัตอีอกเดนิทาง 6 คน ขึน้ไป !!) 

 



    

 

 

 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ-ภทูบัเบกิ จ.เพชรบรูณ์  
 
20.30 น.  พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ปั๊มปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวกแกท่า่น ( หมายเหต ุ: จดุนัดหมายอาจมกีารเปลีย่งแปลงเราจะแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง 7 วัน) 
21.00 น.  ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยรถตู ้VIP  
 
วนัทีส่อง   ภทูบัเบกิ - เขาคอ้ - พระบรมธาตกุาญจนาภเิษก - แทนรกั ทะเลหมอก - พโิน ลาเต ้รสีอรท์ 

แอนด ์คาเฟ่ – วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ – ไรบ่เีอ็น – ทีพ่กัภเูรอื 
 
05.30 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่ “ภทูบัเบกิ”   สําหรับ ภทูับเบกิ นัน้เป็นชือ่ของหมูบ่า้นทีช่ ือ่ “หมูบ่า้นมง้ทบัเบกิ”   

โดยเป็นหมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในจังหวัดเพชรบรูณ์ ซึง่มคีวามสงูจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,768 เมตร ชาวมง้ทีน่ีม่อีาชพีทําการเกษตรเป็นหลัก พชืผักทีม่กีารปลกูมากทีส่ดุ ก็คอื
กะหลํ่าปล ี ซึง่มกีารจัดสรรทีด่นิทํากนิสําหรับการปลกูกะหลํ่าปลหีลายพันไรบ่นยอดเขาสงู ทําใหใ้นชว่ง
ฤดฝูน มกีะหลํ่าปลผีดุขึน้ละลานตาเต็มภเูขา โดยใน เฉพาะในชว่ง เดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม และชว่ง
เดอืน ตลุาคม-พฤศจกิายน ของทกุปี สว่นในชว่งหนา้หนาว ทีเ่ทีย่วก็จะมดีอกนางพญาเสอืโครง่บานเต็ม
ภทูับเบกิ ใหไ้ปถา่ยรปูกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (1)  Set Box  

 
09.00 น.  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางไปยงั อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ์ นําทา่นแวะสกัการะ  “พระบรมธาตกุาญจนา

ภเิษก” เป็นเจดยีท์ีม่สีถาปัตยกรรมผสมผสานทัง้แบบสโุขทัย อยธุยา รัตนโกสนิทร ์ภายในประดษิฐาน

 



    

 

 

พระพทุธรปูใหป้ระชาชนไดส้กัการะบชูา ยอดเจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาต ุพระอฐัธาตขุองพระพทุธเจา้  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยงั แทนรกั ทะเลหมอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรอืชือ่เป็นทีรู่จ้กักนั คอื บา้นสสีม้ ซึง่เป็นจดุชมววิทีส่วยแหง่หนึง่ของเขาคอ้ แทนรักทะเลหมอกนัน้
เป็นชายหาดทะเลหมอกทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่บนเขาคอ้  เป็นบรเิวณพืน้ทีก่วา้งขวาง มกีารจัดสวน และ
ตกแตง่ตน้ไมเ้มอืงหนาวหลากหลายสายพันธุใ์หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้มาถา่ยรปูเก็บววิสวยๆชว่งทีค่วรแวะ
มามากทีส่ดุคอื ยามเชา้ 6.00-9.00 น. มกัมหีมอกลอยอยูเ่บือ้งลา่ง และยามเย็นๆเวลา 18.00-19.00 น. 
มาชมพระอาทติยต์กดนิเหนอือา่งเก็บน้ํารัตนัยทีเ่ต็มไปดว้ยทอ้งฟ้าเหลอืงสม้อยา่งสวยงาม นอกจากนีย้งั
มรีา้นกาแฟอยูต่รงขา้งเคยีงทําใหเ้ห็นเป็นมมุทีด่จีะไดน่ั้งจบิกาแฟชมทะเลหมอกไดก้วา้งขวางกวา่มมุ
อืน่ๆและสมัผัสบรรยากาศหนาวๆตลอดทัง้วัน 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 
 

จากนัน้นําทา่นแวะรา้นกาแฟ “พโิน ่ลาเต ้รสีอรท์ 
แอนด ์คาเฟ่”  จดุชมววิทีง่ดงามและน่าประทับใจ
ของเขาคอ้ เพราะสามารถมองเห็นวัดผาซอ่นแกว้
ไดอ้ยา่งชดัเจน พรอ้มมมุสําหรับถา่ยรปูอกีนับไม่
ถว้น อกีทัง้มมุถา่ยรปูสวนดอกไมส้วยๆ บอกเลยวา่
คณุจะตอ้งประทับใจจนตอ้งปักหมดุไวว้า่ถา้มา
เทีย่วเพชรบรูณ์ครัง้ตอ่ไปจะตอ้งแวะทีน่ีอ้กีแน่นอน  
จากนัน้นําทา่นไปสกัการะเจดยี ์ “พระธาตผุาซอ่น
แกว้”  นีต้ัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาในหมูบ่า้นทางแดง 
เขาคอ้ ซึง่ทีเ่รยีกกนัวา่ "ผาซอ่นแกว้" นัน้เนือ่งจาก
มภีเูขาสงูใหญซ่อ้นกนัเป็นทวิเขาเรยีงรายโอบรอบ

 



    

 

 

บรเิวณศาลาปฏบิตัธิรรม และบนยอดเขา มถ้ํีาอยูบ่นปลายยอดเขา                    มชีาวบา้นทางแดง
หลายคน ไดเ้ห็นลกูแกว้ลอยเหนอืฟากฟ้า และลับหายเขา้ไปในถ้ําบนยอดผา ชาวบา้นเชือ่วา่เป็นพระ
บรมสารรีกิธาตเุสด็จมา และตา่งถอืวา่เป็นสถานทีม่งคล มคีวามศักดิส์ทิธิ ์นักทอ่งเทีย่วจงึนยิมมาสกัการะ
ขอพร และถา่ยรปูววิหมอกสวยๆ  

บา่ย  จากนัน้นําทา่นแวะไปถา่ยรปู  “ไรบ่เีอ็น” ทา่นจะไดพ้บกบัทุง่ดอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายพันธุเ์ชน่ คาร์
เนชัน่ แกลดโิอลัส แอสเตอร ์เบริด์ออฟ พาราไดซ ์ดาหลา ตระกลูเฮลโิกเนยี และ ไฮไลทเ์ด็ด คอื “ทุง่
คอสมอส” ดอกเล็ก ดอกใหญ ่สลับกนัไป ทัง้สขีาว เหลอืง ชมพ ูซึง่จะทยอยกนับานสะพร่ังทั่วเนนิเขา
กวา่ 4 ไร ่อสิระใหท้า่นถา่ยรปูเก็บภาพความงดงามของไร ่จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ อําเภอภเูรอื 
จงัหวดัเลย ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (3)  
 

โรงแรมทีพ่กั ภเูรอื มนัตรา หรอื ภเูรอื อนิน ์ระดบั 3 - 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม ชมทะเลหมอก ณ อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื – วดัสมเด็จภเูรอืมิง่เมอืง - วดัพระบาทภคูวายเงนิ – 

แกง่คดุคู ้– พาทา่นลอ่งเรอืเลยีบฝั่งแมนํ่า้โขงพรอ้มชมพระอาทติยต์ก – แวะซือ้ของฝาก - ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ

เชยีงคาน 
 
เชา้  นําทา่นไปชมทะเลหมอกในยามเชา้ ณ “อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื จ.เลย”  ทา่นจะไดช้มววิอนัสวยงาม 

และแสงพระอาทติยใ์นยามเชา้ อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย  จากนัน้นําทา่นไปนมสัการพระพทุธรปู
บนยอดภเูรอื  

 

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (4) 
 

นําทา่นเดนิทางไป “วดัสมเด็จภเูรอืมิง่เมอืง” โบสถไ์มส้กัทา่มกลางขนุเขา จ. เลย  สําหรับวัดสมเด็จภู
เรอืมิง่เมอืงมคีวามโดดเดน่ในเรือ่งของการออกแบบของตัวอาคารทีม่สีถาปัตยกรรม ศลิปกรรม และงาน
ประตมิากรรมทีม่ลีะเอยีดเป็นอยา่งมาก โดยตัวโบสถว์หิารถกูสรา้งดว้ยไมส้กัทีถ่กูนํามาแกะสลักไวอ้ยา่ง
วจิติรบรรจงทัง้หลัง..ซึง่สรา้งความประทับใจใหก้บันักทอ่งเทีย่วทีไ่ดข้ ึน้ไปสกัการะเป็นอยา่งมาก พระ
นอน พระวหิาร นาคหัวบนัได ก็ถกูแกะสลักมาจากหนิหยกแมน้ํ่าโขง งดงามมากๆ  
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 
 
บา่ย นําทา่นเดนิทางไป “วดัพระบาทภคูวายเงนิ” เป็นวัดทีอ่ยูบ่นภเูขาสงูถอืวา่เป็นโบราณสถานเกา่แกท่าง

พระพทุธศาสนาอกีแหง่หนึง่ นําทา่น สกัการะรอยพระพุทธบาท ทีข่นาดประมาณ 1.20 เมตร กวา้ง 80 
เซนตเิมตร ซึง่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานแลว้เป็นรอยพระพทุธบาทที ่ประชาชนใหค้วาม
เคารพนับถอื จากนัน้เดนิทางไป “แกง่คดุคู”้ แหลง่ทอ่งเทีย่วทีใ่หค้ณุไดด้ืม่ดํ่าธรรมชาตริมิฝ่ังโขง ไม่
ไกลจากตวัเมอืงเชยีงคาน จากนัน้นําทา่น  ลอ่งเรอืเลยีบฝั่งแมนํ่า้โขง พรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ 
ชมความงดงามของพระอาทติยต์กดนิ ( ใชเ้วลาลอ่งเรอื 30 นาท ี) กอ่นกลับใหท้า่นแวะซือ้ของฝาก
ขึน้ชือ่ “มะพรา้วแกว้”  แสนอรอ่ย ทีทํ่ามาจากมะพรา้วน้ําหอมรสละมนุเคีย่วกบัน้ําตาล สตูรเฉพาะของ
จังหวัดเลย   

 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เย็น  อสิระอาหารเย็น @ถนนคนเดนิเชยีงคาน เรยีกวา่เป็นสสีนัยามเย็นของเชยีงคานเลยทเีดยีว ถนนคน
เดนิทอดยาวทัง้สองขา้งทาง มอีาหารขึน้ชือ่ อาท ิขา้วเปียกเสน้ ขา้วจี ่กุง้ฝอยยา่ง  เครือ่งดืม่ ของทาน
เลน่อืน่ๆอกีมากมาย สองขา้งทางใหท้า่นเลอืกซือ้ อกีทัง้ของฝากพืน้เมอืงและของทีร่ะลกึไวซ้ือ้ฝากคนที่
บา้นอกีดว้ย 

 
โรงแรมทีพ่กั ศรเีชยีงคาน หรอื วงศส์ายสริ ิโรงแรมระดบั 3-4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

วนัทีส่ ี ่ ตกับาตรขา้วเหนยีว – วดัศรคีณุเมอืง – ชมทะเลหมอกยามเชา้ ณ ภทูอก - ตืน่เตน้กบัสะพาน

กระจกแหง่ใหม!่! Sky walk เชยีงคาน -  ชมสวนหนิผางาม (คนุหมงิเมอืงไทย) - กรงุเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.30 น.  นําทา่นเดนิทางไปรว่ม “ตกับาตรขา้วเหนยีว” ในตอนเชา้ตรจูะมชีาวบา้นเอาชดุตักบาตรมาวางเรยีงราย

ไวบ้นเสือ่ ใหนั้กทอ่งเทีย่วเลอืกซือ้เพือ่ใสบ่าตรในตอนเชา้ ( ชุดเล็ก 40 บาท / ชุดใหญ ่50 บาท  ) 
ทา่นจะไดส้มัผัสวถิชีวีติแบบดัง้เดมิของคนเชยีงคาน อนัเป็นวัฒนธรรมทีเ่กา่แก ่ทัง้อ ิม่บญุ และ อิม่ใจเลย
ทเีดยีว  อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถนนรมิโขงยามเชา้ หรอืจะแวะสกัการะขอพร  “วดัศรคีณุ เมอืง ” ซึง่ตัง้อยู่
ในถนนคนเดนิเชยีงคาน  จากนัน้นําทา่น Check out ออกจากทีพั่ก นําทา่นเดนิทางไปชมทะเลหมอกที ่
“ภทูอก” จดุชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้ของเมอืงเชยีงคาน อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพความ
ประทบัใจ  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
จากนัน้นําทา่นไปชมแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องจังหวัดเลย “สกายวอลค์เชยีงคาน”  ใหท้า่นตืน่เตน้กบั
การเดนิบนสะพานกระจกและชมววิสวยๆ แบบ 180 องศาเลยทีเ่ดยีว  สําหรับสกายวอลค์เชยีงคาน มี
ความสงูกวา่ระดับแมน้ํ่าโขง 80 เมตร หรอืเทา่กบัตกึ 30 ชัน้ มทีางเดนิพืน้กระจก 2 เมตร ความยาว 80 
เมตร มองเห็นแมน้ํ่าเหอืงทีไ่หลผา่นมาบรรจบแมน้ํ่าโขง ทีก่ัน้พรมแดนไทย-ลาว และมพีระใหญภ่คูกงิว้ 

 



    

 

 

เป็นพระพทุธรปูปางลลีาประทานพร สงูกวา่ 19 เมตร ทีอ่ยูใ่กลบ้รเิวณสกายวอลค์เชยีงคาน อสิระใหท้า่น
ไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย                ( ราคานีย้งัไมร่วมคา่รองเทา้เดนิบนสกายวอลค์ 30 บาท / คู ่)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (6) 
 

นําทา่นชม “สวนหนิผางาม”  หรอื คนุหมงิเมอืงเลย อยูท่ีบ่า้นผางาม หมู ่10 ตําบลปวนพ ุจากอําเภอ
หนองหนิเขา้ไปประมาณ 18 กโิลเมตร ภายในสวนหนิผางามมเีสน้ทางเดนิสลับซบัซอ้น บางชว่งดลูกึลับ
น่าตืน่เตน้คลา้ยกบัผจญภยัอยูใ่นเขาวงกต บางชว่งตอ้งปีนป่ายเพงิหนิ หรอือาจตอ้งมดุลอดโพรงถ้ํา 
นอกจากนี ้ตลอดเสน้ทางยงัมโีอกาสพบเห็นตน้ไมห้ายากและตน้ไมย้กัษ์อยา่งปรงเขาทีม่อีายหุลายรอ้ย
ปี อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร....นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยรถตู ้VIP  

 
00.00 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
 

 



    

 

 

 ขอขอบพระคณุทกุทา่นคะ่  
** เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่กรณุาอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทําการจองหากทา่นชําระเงนิแลว้จะถอืวา่

ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วท ัง้หมดและไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆไดท้กุกรณี** 
**ราคาดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

วนัที ่13 - 16 พฤศจกิายน  6,200 6,200 6,200 1,200 

วนัที ่19 – 22 พฤศจกิายน 6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัที ่20 – 23 พฤศจกิายน  6,200 6,200 6,200 1,200 

วนัที ่27 - 30 พฤศจกิายน  6,200 6,200 6,200 1,200 

วนัที ่04 – 07 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,200 

วนัที ่10 – 13 ธนัวาคม 63  7,200 7,200 7,200 1,200 

วนัที ่11 – 14 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,200 

วนัที ่18 - 21 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัที ่25 - 28 ธนัวาคม 63  7,900 7,900 7,900 1,500 

วนัที ่30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 1,500 

วนัที ่31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 1,500 

วนัที ่01 – 04 มกราคม 64  8,900 8,900 8,900 1,500 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

วนัที ่08 – 11 มกราคม 64 6,900 6,900 6,900 1,500 

 



    

 

 

วนัที ่15 - 18 มกราคม 64 6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัที ่22 - 25 มกราคม 64 6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัที ่29 ม.ค. – 1 ก.พ. 64  6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัที ่05 – 08 กมุภาพนัธ ์64 6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัที ่12 - 15 กมุภาพนัธ ์64 6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัที ่19 - 22 กมุภาพนัธ ์64 6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัที ่26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 64 7,500 7,500 7,500 2,000 

วนัที ่05 – 08 มนีาคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที ่07 – 10 มนีาคม 64 5,900 5,900 5,900 1,500 

วนัที ่12 - 15 มนีาคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที ่19 - 22 มนีาคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที ่26 - 29 มนีาคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที ่02 – 05 เมษายน 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที ่09 - 12 เมษายน 64 6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัที ่12 – 15 เมษายน 64  7,900 7,900 7,900 2,000 

วนัที ่13 - 16 เมษายน 64 7,900 7,900 7,900 2,000 

วนัที ่14 – 17 เมษายน 64 7,500 7,500 7,500 2,000 

วนัที ่15 - 18 เมษายน 64 7,500 7,500 7,500 2,000 

วนัที ่16 - 19 เมษายน 64 6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัที ่23 - 26 เมษายน 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที ่30 เม.ย – 3 พ.ค. 64  6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัที ่01 - 04 พฤษภาคม 64 6,900 6,900 6,900 1,500 

 



    

 

 

วนัที0่7 – 11 พฤษภาคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที0่9 – 12 พฤษภาคม 64 5,900 5,900 5,900 1,500 

วนัที1่4 – 17 พฤษภาคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที2่1 – 24 พฤษภาคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัที2่8 – 31 พฤษภาคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

 
 
อตัรานีร้วม  
 คา่รถตูป้รับอากาศตลอดการเดนิทาง มคีนขบั 1 คน ไกด ์1 คนในการดแูลคณะ 
 คา่ทีพั่ก 1 คนื สําหรับ 2-3 ทา่น / หอ้ง 
 คา่อาหาร ( 6 มือ้ ) ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมทัวร ์ 
 คา่ธรรมเนยีมสถานทีต่า่ง ๆ สําหรับชาวไทย 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามเงือ่นไขกรมธรรม ์ทา่นละ 1,000,000 บาท  

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ทปิไกด ์ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทกุชนดิ 
 คา่ใชจ้า่ยรถใหอ้อกนอกเสน้ทาง 
 คา่ธรรมเนยีมตา่งๆของชาวตา่งชาต ิ
 คา่ Upgrade หอ้งพัก ในกรณีทีท่า่นเลอืกหอ้งพักทีม่รีาคาสงูกวา่ในแพ็คเกจ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

เงือ่นไขในการจองและการยกเลกิ 
1. กร ุป๊การนัตอีอก 8 ทา่นข ึ�นไป ในกรณีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 8 ทา่น ราคาทัวรอ์าจมกีารปรับขึน้ ทัง้นี ้บรษัิทฯจะแจง้

ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 10 วัน 
2. ยกเลกิทวัร ์กอ่นการเดนิทาง 30 วนั หกัคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิข ึน้ อาท ิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท, คา่

มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ , คา่มดัจํารถตู ้,คา่มดัจําโรงแรม , คา่อาหาร , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว , 
คา่บรกิารอืน่ๆ    

3. ยกเลกิทวัร ์นอ้ยกวา่ 15 วนัทําการ ยดึเงนิคา่ทวัร ์100% ( เน ือ่งจากทกุอยา่งมกีารจา่ยขาดแลว้ )  
4. การไมช่ําระคา่ใชจ้า่ยตามกําหนดบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิและ รบิเงนิมดัจํา 

 



    

 

 

5. เลือ่นการเดนิทาง ตอ้งแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย กอ่นการเดนิทาง 45 วนัทําการ มฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลือ่น
การเดนิทางได ้

การชําระเงนิ 
1. วางเงนิมดัจําภายใน 2 วัน นับจากวันจองหรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด ทา่นละ 3,000 บาท  
2. ชําระสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วัน หรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด  
3. หากจองกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ชําระเต็มจํานวน 100%  
4. หากไมช่ําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการเดนิทาง 7 วัน ถอืวา่สละสทิธิแ์ละไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่มดัจําคนืได ้  
หมายเหต ุ

 
 กรณุ าตรงตอ่เวลา !! มาตามเวลานดัหมาย หากทา่นมาชา้กวา่เวลาทีร่ถออกเดนิทาง ทําใหท้า่น   ตกทร ิ

ปทอ่งเทีย่ว ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆได  ้
 รายการทอ่งเทีย่วและรายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหนา้

งาน 
 คณะเดนิทางชว่งวันหยดุยาว หรอื ชว่งเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจําหรอืจา่ยเต็มแบบมเีงือ่นไข จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา

หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด   
 หากมกีารถอนตัวหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบเุอาไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมค่นืเงนิ

คา่บรกิารทีไ่ดช้ําระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บับรษัิทฯ เป็นการชําระเหมาจา่ย
แลว้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก
บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูบ้รษัิทฯดําเนนิการโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุแกล่กูคา้ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้จะไมก่ารคนืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ  
 

     
“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



    

 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
 

 


