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ราคาเร ิม่ตน้ ทา่นละ   

4,899.- 

 

สมัผสัลมหนาวทีเ่ขาคอ้ ภทูบัเบกิ เลย เชยีงคาน  
3 วนั 2 คนื  
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทุง่กงัหนัลม – ไร ่GB – Pino Latte Café –วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ 

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภเิษก แยกรัชดา-ลาดพรา้ว) โดยมี

เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ทีจ่ะท าการตรวจวัดอณุหภมูขิองลกูคา้เพือ่คัดกรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมอื

ใหบ้รกิาร 

เชา้ ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยรถตูป้รับอากาศ   

 น าท่านชม ทุ่งกงัหนัลม  อกีหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาคอ้ที่สวยงาม ตัง้อยู่ในพื้นที่หมู่บา้นเพชรด า 

จังหวัดเพชรบรูณ์   เมือ่เขา้มาในบรเิวณแคมป์สนเพือ่ไปยงัเสน้ทางทอ่งเทีย่วหลักบนเขาคอ้ จะสามารถ

มองเห็นก าหันลมโดดเดน่ไดอ้ยา่งงา่ยได ้ เนือ่งจากจดุทีต่ัง้ของโครงการทุ่งกังหันลม อยูบ่นเนนิเขาสงู 

บนระดับความสูงกว่าน ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนทีร่าบยอดเขาเนื้อที ่350 ไร่ จงึ

สามารถมองเห็นววิทวิทัศนไ์ดก้วา้งไกล (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่รถรางหากทา่นตอ้งการน่ัง)  

น าท่านสู ่จุดชมววิคงิคอง เขาคอ้ ตัง้อยูบ่รเิวณทุ่งกังหันลมเขาคอ้ และไร ่GB เป็นจุดชมววิทีม่หีุ่น

ฟางคงิคองยกัษ์ขนาดใหญ่ ทางเดนิลอยฟ้าไปยังลานระเบยีงชมววิทีส่ามารถมองเห็นววิของเขาคอ้ได ้

แบบพาโนรามา่ นอกจากนี้ภายในพืน้ทีข่องจุดชมววิยังมมีมุถ่ายภาพทีน่่ารักมากมาย ทัง้แปลชงิชา้ รูป

เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 

วันที ่1 กรงุเทพฯ – ทุง่กงัหันลม – ไร ่GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตผุาซอ่น

แกว้ 

   

วันที ่2 
ภทูับเบกิ – พระธาตศุรสีองรัก – วัดเนรมติวปัิสสนา - Sky Walk เชยีงคาน – 

ถนนคนเดนิเชยีงคาน 
   

วันที ่3 ตักบาตรขา้วเหนยีว-ภทูอก-แกง่คดุคู-้รา้นของฝากไรก่ านันจลุ-กรงุเทพฯ    

Day 

1 

 

 

กรงุเทพ 

- 

เพชรบรูณ์ 
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ปัน้ยอดมนุษยต์า่ง และมมุของดอกไมเ้มอืงหนาวและดอกหญา้พริว้ไหวรวมทัง้ รา้นกาแฟ คอยใหบ้รกิาร

นักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที1่) ณ รา้นอาหาร 

 จากนัน้น าท่านแวะเช็คอนิทีร่า้น Pino Latte รา้นกาแฟขึน้ชือ่ของเพชรบรูณ์ ซึง่เป็นทัง้จุดชมววิและ

รา้นอาหารใหท้า่นไดส้มัผัสววิบรรยากาศโดยรอบแบบพาโนรามา่ของเขาคอ้ 

 น าทา่นเดนิทางต่อสู ่วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้ ในบรรยากาศยามเย็นบนเชงิเขาผาซอ่นแกว้ ไดข้ึน้ชือ่

วา่เป็นวัดทีม่คีวามสวยงามวจิติรตระการตา เนือ่งจากน าศลิปะหลายแขนงมาผนวกเขา้กบัการกอ่สรา้งใน

เชงิพระพุทธศาสนา และมทีีต่ัง้อยูบ่นเชงิเขาสงู ทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบดา้นได ้360 องศา 

กลายเป็นความสวยงามทีร่วมเขา้ไวด้ว้ยกนัทัง้ในทางธรรม และในทางธรรมชาต ิ

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั เขา้ทีพ่ัก ณฐัตริตันแ์กรนดโ์ฮเต็ล หรอืเทยีบเทา่ ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

Day 

2 

 

 

เพชรบรูณ์ 

- 

เลย 

 

วนัที ่2 
ภทูบัเบกิ – จดุชมววิภทูบัเบกิ - พระธาตศุรสีองรกั – วดัเนรมติวปิสัสนา - Sky Walk เชยีง

คาน – ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที3่) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปยัง “ภูทบัเบกิ”หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ ทีซ่ ึง่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ชมวถิี

ชีว ิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับแปลงปลูกกะหล ่าปลปีลอดสารพิษทีใ่หญ่ที่สุดใน

โลก เดนิชมแปลงปลกูกระหล ่าปล ีและถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ   

จากนัน้น าทา่นสู ่จดุชมววิภทูบัเบกิ บรเิเวณจดุชมววิสงูสดุซึง่เป็นหอวัดอณุหภมูทิีม่คีวามสงู "1,768 

เมตร จากระดับน ้าทะเล” สงูทีส่ดุในจังหวัดเพชรบรูณ์ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที4่) ณ รา้นอาหาร 

 น าทา่นเดนิทางไปยงัดา่ยซา้ย น าทา่นเขา้ชมพระธาตศุรสีองรกั พระธาตศุรสีองรัก เป็นโบราณสถาน

ทีส่ าคัญของจังหวัดเลย และถอืเป็นสัญลักษณ์และตราประจ าจังหวัด ตัง้อยูท่ีอ่ าเภอด่านซา้ย รมิฝ่ัง

แม่น ้าหมัน มรีูปทรงลักษณะศลิปกรรมแบบลา้นชา้ง ฐานเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส ย่อมุมไมส้บิสอง องค์

ระฆงัทรง บวัเหลีย่ม คลา้ยพระธาตพุนม พระธาตหุลวง (เวยีงจันทน์) พระธาตุศรโีคตรบอง (แขวงค า

มว่น) พระธาตศุรสีองรัก สรา้งขึน้ถวายเป็นอเุทสกิเจดยี ์(หมายถงึเจดยีส์รา้งขึน้เพือ่พระศาสนา) สรา้ง

ขึน้สมัยกรุงศรอียธุยา พระธาตุศรสีองรักสรา้งขึน้เพือ่เป็นสักขพียานในการชว่ยเหลอืกันต่อสูก่ับพม่า 

ระหวา่งกรงุศรอียธุยา (สมยัพระมหาจักรพรรด)ิ และกรงุศรสีตันาคนหตุ (เวยีงจันทน)์ สมยัพระเจา้ไชย

เชษฐาธริาช 

**ไมแ่นะน าใหส้วมเสือ้ผา้ทีม่สีแีดงทัง้ขา้งในและขา้งนอก**   

จากนัน้เดนิทางไป วดัเนรมติวปิสัสนา อ.ดา่นซา้ย น าทา่นนมัสการพระพุทธชนิราชจ าลอง ชมความ

สงา่งามของวหิารทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขา ใหเ้วลาถา่ยรปูกนัพอสมควร 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม Sky Walk เชยีงคาน แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของจังหวัดเลย ทีสู่งกว่าระดับ

แมน่ ้าโขง 80 เมตร ใหท้า่นไดช้มทัศนยีภ์าพของล าน ้าโขง 

 น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่ถนนคนเดนิเชยีงคาน หรอืเรยีกกนัตดิปากวา่ถนนชายโขง เนือ่งจากเป็นถนนที่

เลยีบกบัแมน่ ้าโขงใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมเกา่ บา้นไมเ้กา่ทีเ่ป็นเสน่หข์องเชยีงคาน อสิระใหท้่าน

เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั เขา้ทีพ่กั พรมิมาลณิ หรอืเทยีบเทา่  
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หมายเหต ุทีพ่ักทอ้งถิน่ไมส่ามารถระบปุระเภทเตยีงได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 

3 

 

 

เลย 

- 

กรงุเทพฯ 

 

 

 

วนัที ่3 ตกับาตรขา้วเหนยีว-ภทูอก-แกง่คดุคู-้รา้นของฝากไรก่ านนัจลุ-กรงุเทพฯ 

05.30 น. น าท่านร่วม ตกับาตรขา้วเหนยีว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชยีงคาน ในยามเชา้ 

นักทอ่งเทีย่วจะมาน่ังรอใสบ่าตร ขา้วเหนยีวนึง่รอ้นๆ เป็นประเพณีทีส่บืทอดกนัมายาวนานของวถิชีวีติ

ทีส่งบ เรยีบงา่ย และ สมัผัสวถิชีวีติคนเชยีงคานที ่ตลาดเชา้เชยีงคาน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที5่) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชมทะเลหมอก จุดชมววิภูทอก ตัง้อยู่อ าเภอเชยีงคาน จังหวัดเลย ววิทะเลหมอกขาว

โพลนตัดกบัแสงสสีม้ของพระอาทติย ์นอกจากววิของทะเลหมอกแลว้ยังเป็นจุดทีส่ามารถมองเห็นววิ 

360 องศา แบบพาโนรามา่ของเมอืงเชยีงคานไดอ้กีดว้ย ไม่ว่าจะเป็นแกง่คุดคูแ้ละล าน ้าโขง ดว้ยภู

แห่งนี้มลีักษณะเป็นภเูขาสงู ท าใหท้ัศนียภาพโดยรอบบรเิวณภูสวยบรบิรูณ์ดว้ยธรรมชาตสิรา้งสรรค ์

ในชว่งเวลาการชมทะเลหมอก คอืในชว่งปลายฝนถงึฤดูหนาว ทีใ่หคุ้ณไดส้ัมผัสอากาศหนาวไดอ้กี
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ดว้ย 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่แกง่คดุคู ้ แกง่หนิขนาดใหญ่ขวางอยูก่ลางล าน ้าโขง ประกอบดว้ยหนิกอ้น

ใหญ่ ๆ เป็นจ านวนมาก ตัวแกง่กวา้งใหญ่เกอืบจรด สองฝ่ังแม่น ้าโขง มกีระแสน ้าไหลผ่าน ไปเพยีง

ชอ่งแคบ ๆ ใกลฝ่ั้งทะเลไทย ซึง่กระแสน ้าเชีย่วกราก เวลาทีเ่หมาะสมคือชว่งเดอืนกุมภาพันธ ์ถงึ 

เดอืนพฤษภาคม ซึง่เป็นเวลาทีน่ ้าแหง้ สามารถมองเห็นเกาะแกง่ตา่ง ๆ ชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที6่) ณ รา้นอาหาร 

 น าทา่นแวะซือ้สนิคา้ออรแ์กนคิ ณ รา้นไรก่ านนัจลุ สาขา 2 มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายอาท ิปลาสม้ 

น ้ามัลเบอรร์ี ่กนุเชยีง ขา้วเกรยีบปลารสชาตติ่างๆ ผลติภัณฑแ์ปรรูปจากผลไม ้น ้าพรกิประเภทต่างๆ 

อาหารส าเร็จรปู ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

14.00 น. น าทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ  

18.00 น. กลับถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ.. 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ (ไมม่รีาคาเด็ก) พกัเดีย่ว จา่ยเพิม่ 

03-05 เม.ย.64 (หยดุจกัร)ี 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

10-12 เม.ย.64 (หยดุสงกรานต)์ 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

12-14 เม.ย.64 (หยดุสงกรานต)์ 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

13-15 เม.ย.64 (หยดุสงกรานต)์ 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

30เม.ย.64-02 พ.ค.64 (หยดุแรงงาน) 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

08-10 พ.ค.64 (หยดุพชืมงคล) 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

03-05 ม.ิย.64 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

25-27 ม.ิย.64 4,899.- 2,000.- / ทา่น 

24-26 ก.ค.64 (หยดุยาว)  4,999.- 2,000.- / ทา่น 
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25-27 ก.ค.64 (หยดุยาว) 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

26-28 ก.ค.64 (หยดุยาว) 4,999.- 2,000.- / ทา่น 

 

หมายเหต ุ: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ป็นผูจ้ดัทีน่ ัง่บนรถเทา่น ัน้ 
 

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 
2. กรุณาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเทีย่วปลอดภัยดา้นสขุอนามัย) และเพือ่

ความปลอดภัยในการทอ่งเทีย่ว 
3. กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 

8 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
 

5. ก าหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมอิากาศในขณะนั้น 
โดยค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีก่ าหนด 
 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1. รถตูป้รับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  
2. คา่ทีพั่ก 2 คนื ตามรายการหรอืเทยีบเทา่ เนือ่งจากเป็นชว่งเทศกาลอาจจะปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 

3. คา่อาหาร 6 มือ้ตามรายการ 
4. คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ฉพาะผูเ้ดนิทางสญัชาตไิทย 

5. คา่มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

6. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
7. คนขบัรถ ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8. ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 
บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 
1. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจากการ

เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
2. คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนยีมเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วเพิม่เตมิ กรณีทีเ่ป็นผูเ้ดนิทางสญัชาตอิืน่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ
4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวน

แจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 
6. คา่ประกนัสขุภาพ คา่ประกนัชวีติสว่นตวั หรอืคา่ประกนัภัยธรรมชาต ิ

 
การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2. ช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวนเพื่อเป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงนิเขา้ทาง
ธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วนั เพือ่ใชส้ าหรับการ
ท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

 
การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่ทวัรก์บัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลงทัง้หมดทกุ

ขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 
 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 
มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  
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2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการ

เดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรุณากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้กรุณาสง่คนืให ้ 

จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. ทางบรษัิทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง-เครือ่งดืม่ ระหวา่งทีอ่ยู่บนรถ   

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


