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• มัคคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้ านาญเสน้ทางและบรกิารด ีเป็นกันเอง สนุกสนาน มคีวามรู ้ 

• ทีพั่กมาตรฐาน สี ่ดาว  

• รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะทา่น 

• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากรา้นทีเ่ราคัดเลอืกให ้สะอาด สด อร่อย คณุภาพดเียีย่ม 

วนัแรก (1)  กรงุเทพฯ – อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื    

19.00 คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย ทมีงานมัคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกกอ่นเดนิทาง 

20.30 เดนิทางโดยรถปรับอากาศ สู ่อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื จ. เลย (502 กม.)  

23.00 บรกิารขา้วตม้รอบดกึ ระหวา่งทาง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ // หลังอาหารเดนิทางตอ่  

วนัทีส่อง (2)  อุทยานแห่งชาตภิูเรอื – วดัเนรมติวปิัสสนา – พระธาตุศรสีองรกั - วดัโพนชยั พพิธิภณัฑผ์ตีา

โขน *(SKYWALK เชยีงคาน) – แกง่คดุคู ้– เชยีงคาน       

05.30 รุ่งอรุณ ณ อุทยานแห่งชาตภิูเรือ แวะท าภาระกจิส่วนตัว // จากนั้นน าท่านขึน้สู่อุทยานแห่งชาตภิูเรือ จ.เลย 

จากนัน้น าทา่นขึน้สูย่อดภเูรอื ความสงูประมาณ 1,365 เมตรจากระดับน ้าทะเล ชมววิทวิทัศน์ยามเชา้ที ่“ผาโหล่น

นอ้ย” จุดชมพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยงาม สามารถมองเห็นภูหลวง ภผูาสาด ภูคร่ังและทะเลภเูขาทอดยาวสดุสายตา 

ทัศนียภาพทีส่วยงามไดร้อบดา้นกระทั่งเห็นแมน่ ้าเหอืง และแมน่ ้าโขง ซึง่กัน้พรมแดนไทย – ลาว    

08.00 บรกิารอาหารเชา้ ที ่รา้นอาหารทอ้งถิน่  

09.00 หลังอาหารเดนิทางสู่ อ.ด่านซา้ย ชม “วัดเนรมติวปัิสสนา” (43 กม.) วัดสวยอกีแห่งของเมอืงเลย ทีส่รา้งดว้ย

ศลิาแลงทัง้หลัง พระอโุบสถตกแตง่อยา่ง

วิจิต รงด งาม  มีภ าพจิต รก รรม  แล ะ

ประดิษฐานพระพุทธชินราชจ าลอง  

จากนั้นน าท่านสักการะ “พระธาตุศรสีอง

รัก” (2.3 กม.) สิง่ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืง

ของจังหวัดเลย สรา้งโดยสมเด็จพระมหา

จักรพรรดิและพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช

ราช ระหว่างปี พ.ศ. 2103-2106 เพื่อ 

เป็นสกัขพียานในการชว่ยเหลอืซึง่กันและ

กันระหว่างกรุงศรีอยุธยา และกรุงศรีสัต

นาคนหุต หรอื นครเวยีงจันทน์ในปัจจุบัน 

จากนั้นชม “วัดโพนชัย” วัดคู่เมืองของ

อ าเภอด่านซา้ยสรา้ง เมือ่ประมาณ  พ.ศ. 

2103 อายรุาว 453 ปี ชมพระอโุบสถหลัง

ใหญ ่ทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะเป็นแบบศลิปะ

ลา้นชา้งกับหลวงพระบาง สกัการะ "พระ 
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เจา้ใหญ่ พระพุทธรูปที่เก่าแก่และมคีวามศักดิส์ทิธิป์างสมาธ ิเพื่อความเป็นสริมิงคล ชม ‘พพิธิภัณฑ์ผีตาโขน’ ที่จัดแสดง

นทิรรศการเรือ่งราวเกีย่วกับประวัตคิวามเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ รวมถงึผตีาโขนซึง่การละเล่น

พืน้บา้นทีส่บืทอดมาแตโ่บราณกาล  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารทอ้งถิน่  

บา่ย  เดนิทางสู่ “แก่งคุดคู”้ (122 กม.) ชมววิ

ของล าน าโขงบรเิวณแกง่คดุคูท้ีก่วา้งขวาง

สดุลกูหลูกูตา ทอดตัวยาวขนานไปสองฝ่ัง

ไทย-ลาว และในช่วงที่น ้าลดจะเห็นเกาะ

แก่งนอ้ยใหญ่ต่างๆ โดยมี “ภูควายเงิน” 

ตัง้ตระหง่านเป็นฉากหลังอยู่ฝ่ังตรงขา้ม  

*** ตั ้งแต่เดินตุลาคม เป็นตน้ไป แวะ

เที่ยว ‘สกายวอล์คเชียงคาน จุดเช็คอิน

แห่งใหม่ของ จ.เลย มีความสูงกว่าระดับ

แม่น ้าโขง 80 เมตร หรอืเท่ากับตกึ 30 ชัน้ 

มทีางเดนิพืน้กระจก 2 เมตร ความยาว 80 

เมตร มองเห็นแม่น ้าเหืองที่ไหลผ่านมา

บรรจบแม่น ้าโขง ทีก่ัน้พรมแดนไทย-ลาว 

(ไมร่วมคา่ขึน้) 

16.00 เดนิทางเขา้ที่พักที่ อ.เชยีงคาน (6 กม.)  

พักผอ่นตามอัธยาศัย  

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ // หลัง

อาหารอสิระกับการเดนิเลน่ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึทีถ่นน

คนเดนิเชยีงคานตามอัธยาศยั  

ที่พกั : เชียงคาน รเิวอรเ์มาเท่น รสีอรท์ หรอื ที่พกั

ระดบัใกลเ้คยีง 

 

วนัทีส่าม (3)  ภูทอก – ท่าลี่ – ภูชมลาว – ภูหิน

รอ่งกลา้      

05.00 เดนิทางสู่ “ภูทอก” (7.6 กม.) โดยรถน าเที่ยว

ทอ้งถิน่ชมความสวยงามของทะเลหมอกยาม

เชา้ ตัดกับแสงอาทิตย์ ประทับใจกับววิ 360 
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องศา ของเมอืงเชยีงคานทีม่ฉีากหลังเป็นทวิเขาและแม่น ้าโขง สมควรแกเ่วลากลับสูท่ีพั่ก (ท่านสามารถรวมตัก

บาตรขา้วเหนียวไดท้ีถ่นนคนเดนิตามอัธยาศยั ไมร่วมในคา่ทัวร)์ 

08.00 บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก // หลังอาหารเดนิทางสู่ ด่านพรมแดนไทยลาว นากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จากนั้น

เปลี่ยนบรรยากาศน่ังรถ รถอแีต็ก ขึน้สู่ ‘ภูชมลาว’ หรอื ‘ภูฮวก’ (43 กม.)  ยอดภูที่มคีวามสูง  440 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล ชมทวิเขาสลับซับซอ้นแบบ 360 องศา ซึง่สามารถมองเห็นเขา้ไปในเมอืงแกน่ทา้ว สปป.ลาว และ

ตัวอ าเภอทา่ลี ่ไดอ้ยา่งชดัเจน  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ทีร่า้นอาหารทอ้งถิน่ ที ่อ.ดา่นซา้ย (70 กม.)   

บา่ย  หลังอาหารเดนิทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาตภิูหิน

ร่องกลา้’ (82 กม.)  ทีง่ดงามไปดว้ยธรรมชาติ

ทีห่ลากหลาย ทัง้ ป่าไม ้น ้าตก ภูผา และลาน

หนิรูปร่างแปลกตา ดนิแดนแห่งน้ีอดตีเคยเป็น

สมรภมูแิหง่การสูร้บในชว่งปี พ.ศ. 2511-2525 

ตัง้อยูบ่นรอยตอ่ของสามจังหวัด คอื พษิณุโลก 

เล ย  เพช รบู รณ์  ชม  ‘โรงเรียนการเมื อ ง

การทหาร ’ ที่ไดก้่อตั ้งเป็นโรงเรียนซึ่งให ้

การศึกษาตามแนวทางลัทธิคอมมิวนิสต์ใน

อดตี ใกลก้ันคือ ‘กังหันน ้า’ ที่ใชห้ล่อเลีย้งคน

หลายพันคนบนภหูนิร่องกลา้ ชม ‘ลานหนิแตก’ 

ลานหินมีรอยแตกเป็นแนวเป็นร่องเหมือน

แผ่นดินแยก ‘ลานหินปุ่ ม ’ ที่ตัง้อยู่ริมหนา้ผา 

ลักษณะเป็นลานหนิซึง่มีหนิผุดขึน้มาเป็นปุ่ ม 

คาดวา่เกดิจากการสกึกร่อนตามธรรมชาต ิและ 

‘ผาชธูง’ เป็นหนา้ผาสงูชนั สามารถเห็นทวิทัศนไ์ดก้วา้งไกล   

16.00 เดนิทางเขา้ทีพั่ก พักผอ่นตามอัยาศัย...  

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั : อมิพเีรยีลภูแกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ หรอื ทีพ่กัระดบั

ใกลเ้คยีง 

 

วนัทีส่ ี ่(4)   ภูทบัเบิก– เขาค้อ – วดัผาซ่อน

แกว้ – ไรก่ านลัจลุ – กรงุเทพฯ      

07.00 บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก // หลัง

อาหารเดินทางขึ้นสู่ “ภูทับเบิก” (56 กม.)  
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จุดสงูสดุของเพชรบรูณ์ ชมภูมปิระเทศมคีวามงดงามของทะเลภูเขา อากาศเย็นสบายตลอดปี ชมแปลงกะหล ่าปี

ทีผุ่ดขึน้ละลานตาทั่วภูทับเบกิ  แปลงกะหล ่าปลทีี่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ท่ามกลางอากาศบรสิุทธิ์ จากนั้น

เดนิทางขึน้สู ่‘เขาคอ้’ ชมอดตีดนิแดนทางประวัตศิาสตรท์างการทหารของเมอืงไทย ทีม่ทีวิทัศน์เทอืกเขานอ้ย

ใหญ่ของเทอืกเขาเพชรบูรณ์ ชม พระต าหนักเขาคอ้ อนุสรณ์สถานผูเ้สยีสละ ประทับใจกับทัศนียภาพของทะเล

ภเูขาทีส่วยงาม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ที ่รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  หลังอาหารน าทา่นสู ่‘วัดพระธาตุผาซอ่นแกว้’ 

(51 กม.)  ที่ตัง้ตระหง่านอยู่กลางออ้มกอด

ของขุนเขา มีความวจิติรอลังการจากการน า

กระเบื้องสี ถว้ยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด 

พลอย แกว้แหวน หินสี ตลอดจนเซรามิค

หลากสีสัน มาประดับประดาตกแต่งเป็น

ลวดลายทีส่วยงาม สักการะเจดยี์พระธาตุผา

ซ่อนแก ว้ซึ่ ง เป็ นที่ ป ระดิษ ฐานพ ระบ รม

สารีริกธาตุ และมหาวิหารพระพุทธเจา้ ๕ 

พระองค ์ 

16.00 เดนิทางกลับ แวะซือ้ของฝากทีไ่ร่ก านัลจุลกอ่นเดนิทางกลับ 

22.00 เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

*** หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ

ลา่ชา้ของสายการบนิ และสถานการณ์ในขณะนัน้  เพือ่ความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดนิทาง บรษัิทฯ ไดม้อบหมาย

ให ้มัคคเุทศกม์อี านาจตัดสนิใจ  ทัง้น้ีจะค านงึถงึความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคัญ  

 

 

ก าหนดการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 2563 

วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่ราคาทา่นละ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เดก็ 2-12 ปี พัก

กับผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เดก็ 2-12 ปี 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักทา่นเดยีว  

เพิม่ทา่นละ่ 

07-10 ม.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

14-17 ม.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

21-24 ม.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 



 

Page 6 of 9 

 

 

 

การเลอืกทีน่ ัง่ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่ าการจองและช าระมัดจ ามากอ่น เลอืกทีน่ั่งบนรถตูโ้ดยสารกอ่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่รถตูป้รับอากาศ VIP น าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ 

2. โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื พักหอ้งละ 2 ทา่น 

3. คา่อาหารทีร่ะบใุนรายการ  

4. มัคคเุทศกน์ าเทีย่ว   

5. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 %  

28-31 ม.ค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

04-07 ก.พ. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

13-16 ก.พ. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 3,000 

18-21 ก.พ. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

25-28 ก.พ. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 3,000 

04-07 ม.ีค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

11-14 ม.ีค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

18-21 ม.ีค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

25-28 ม.ีค. 64 6,990 6,990 6,790 6,490 2,500 

01-04 เม.ย. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 3,000 

02-05 เม.ย. 64 7,990 7,990 7,790 7,490 3,000 

จ านวนลกูคา้ออกเดนิทางเพยีง 8 ทา่น 
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2. คา่ทปิมัคคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมัคคเุทศก ์ และคา่ทปิพนักงานขับรถ ทา่นละ 500 บาท 

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ  

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ  

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวร ์4,000 บาท/ทา่น ภายใน 2 วันท าการนับจากวันจอง พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 

(ทีส่ะกดชือ่และนามสกลุภาษาอังกฤษ เพือ่ใชน้ าสง่ประกันการเดนิทาง) และหลักฐานโอนเงนิ 

2. ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วันท าการ หรอืตามวันเรยีกเก็บเงนิทีร่ะบุ (การไม่

ช าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบ บรษัิทฯ มสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เงือ่นไขการยกเลกิ   

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจ่ายเงนิมัดจ าแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ธรรมเนียมทา่นละ 3,000 

บาท หากแจง้ ระหว่าง 15-8 วันท าการ กอ่นวันเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลูกคา้จ านวน 

40 % ของเงนิทีลู่กคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วันท าการก่อนวันเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนื

เงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้ับลกูคา้  

2. กรณีทีม่กีารจองต ่ากว่า 20 ท่าน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีลู่กคา้ได ้

ช าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

***หมายเหต*ุ** 

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวน

ดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

● รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทาง

บรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคญัทีส่ดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอื

สว่นบรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 

● ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิ

ภัยจากธรรมชาต ิภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 

● การจัดทีน่ั่งบนรถบัสขึน้อยูก่บัล าดับการจอง และถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ 

● เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

มาตรการการดแูลป้องกนั ในชว่งภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

● ตตอ้งมกีารรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
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● ทีน่ั่งบนรถมกีารจัดระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ) 

● มกีารฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบ
จะตัดชือ่ลูกคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิ
การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเที่ยวบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อื่นในราคาและ
ชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตุการณ์ดังกล่าวถอืเป็นเหตุสดุวสิัย และ
เชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคา้จะไม่ยกเหตุน้ีมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯ
ยนิดคีนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้ส่งผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คืนเงนิ
ทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ที่ลูกคา้จะทราบผลวซี่า
ก่อนการเดนิทางเพียง 1 วัน (ขึน้อยู่กับความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลูกคา้แต่ละกรุ๊ป และ
ปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑูต) ซึง่หมายความว่าลูกคา้อาจจะตอ้งช าระค่าทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบ
ผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกันปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่
อยา่งรวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกับเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัติ
ตามและวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ
เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทุกขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑูตโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วี
ซา่ในทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนั้น
ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล 
หากลูกคา้ไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงื่อนไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธิ
ในการใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้
และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ่้ายทีลู่กคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) 
กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลด
ความเสีย่งโดยแบ่งสัมภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพื่อโหลด หรอื ถอืขึน้
เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋า
เดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความ
รับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรม์ประกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการ
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ประกันสขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่าน
ซือ้ประกันสุขภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผื่อกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ต่างๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความ
จ านงคก์ับเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็น
ผูด้ าเนินการทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิที่
บรษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


