
 

 

บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD3308 DMK(ดอนเมือง) – PHS(พิษณุโลก) 07:05 – 08.00 
FD3549 LOE (เลย) – DMK(ดอนเมือง) 18:00 – 18:55 

**ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง แต่ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 



DAY1  กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานพิษณุโลก – ศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช – วดัพระ
ศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร(วดัใหญ่)  – ทุ่งกงัหนัลม ไร่ GB เขาค้อ – จดุชมวิวไปรษณียเ์ขาค้อ –  
วดัพระธาตผุาซ่อนแก้ว – PINO LATTE RESTAURANT & CAFE        (B/L/D) 

05.00   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย (THAI AIR ASIA) 
โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากาก
อนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

07.05 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย (THAI AIR 
ASIA) เทีย่วบนิที ่FD3308 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน
เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 

08.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานพิษณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 
08.30 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  

--------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 นําท่านออกเดนิทางสู่  ศาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ตัง้อยู่ในโรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม ตดิกบัเสาหลกั

เมอืง ถดัเขา้ไปตามถนนเลยีบแม่น้ํา นับเป็นหลกัฐานทางโบราณคดอีกีชิน้ทีส่ําคญัของจงัหวดั ซึง่จากการทีก่รม
ศลิปากรไดเ้ขา้มาขุดคน้บรเิวณที่ตัง้ของศาลฯ ได้พบว่าเดมิเคยเป็นแนวเขตพระราชฐานพระราชวงัจนัทน์ อนั
เป็นสถานทีป่ระสูตขิองสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และปัจจุบนักรมศลิปากรไดจ้ดัสรา้งศาลาทรงไทยโบราณตรี
มุข โดยมพีระรปูสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ขนาดเท่าองคจ์รงิ ประทบันัง่ พระหตัถ์ทรงพระสุวรรณภงิคารหลัง่
น้ํา ในพระอริยิาบถประกาศอสิรภาพทีเ่มอืงแครง พรอ้มกบัมกีารจดังานสกัการะพระบรมรปูในวนัที ่25 มกราคม
ของทุกปี 

 จากนัน้นําทุกท่านออกเดนิทางไป วดัพระศรีรตันมหาธาตุวรมหาวิหาร หรอืชื่อทีเ่รยีกกนัทัว่ไปว่า "วดัใหญ่" 
เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตัง้แต่สมัยกรุงสุโขทัย มี
สถาปัตยกรรม ศลิปกรรม และประตมิากรรมทีง่ดงามยิง่ ถอืไดว้่าเป็นมรดกทางศลิปวฒันธรรมอนัลํ้าค่าของเมอืง



พษิณุโลก และเป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไปในฐานะสถานทีป่ระดษิฐานพระพุทธชนิราช พระพุทธรปูทีไ่ดร้บัการยกย่องว่า
สวยงามทีสุ่ดในประเทศไทย 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูกว๋ยเต๋ียวคงห้อยขา 
 จากนัน้ทําท่านออกเดนิทางไปสู่ ทุ่งกงัหนัลม ไร่ GB อกีหนึ่งแลนด์มารค์แห่งเขาค้อทีส่วยงาม ตัง้อยู่ในพื้นที่

หมูบ่า้นเพชรดาํ จงัหวดัเพชรบรูณ์   เมือ่เขา้มาในบรเิวณแคมป์สนเพื่อไปยงัเสน้ทางท่องเทีย่วหลกับนเขาคอ้ จะ
สามารถมองเหน็กําหนัลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้  เนื่องจากจุดที่ตัง้ของโครงการทุ่งกงัหนัลม อยู่บนเนินเขาสูง 
บนระดบัความสูงกว่าน้ําทะเลประมาณ 1 ,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่  จงึสามารถ
มองเหน็ววิทวิทศัน์ไดก้วา้งไกล 

 นําท่านเดนิทางต่อไปยงั ท่ีท าการไปรษณียเ์ขาค้อ เป็นจุดชมทะเลหมอก ทีส่วยงามมากๆ บนเขาคอ้ ตัง้อยู่รมิ
เส้นทางสาย 2196 จะได้เห็นววิจากจุดชมวิวนี้จะเป็นมุมกว้าง 180 องศาจะสามารถมองเห็นทะเลหมอกที่
ดา้นหน้าได้ทัง้หมด และนอกจากนี้ยงัเปิดเป็นสถานที่พกัใหน้ักท่องเที่ยวสามารถใช้บรกิารกางเตน็ทพ์กัแรมได้
อกีดว้ย 

 
 
 

 

 

 



นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นสถานทีอ่นัเป็นธรรมภูมทิีง่ดงาม รายลอ้มดว้ยทวิเขาสงู
สลบัซบัซอ้น มคีวามงดงามของของเจดยี ์คอื ลวดลายการตกแต่งดว้ยถว้ยกระเบือ้ง หนิสต่ีางๆ ดงูดงามแปลก

ตา รวมทัง้ องคพ์ระพุทธรปูสขีาว ประดษิฐานเรยีงกนั 5 องคม์องเหน็โดดเด่นแต่ไกล 

จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู่ PINO LATTE   RESORT  & CAFÉ  รา้นกาแฟบรรยากาศดตีัง้อยู่บนภูเขาสูงเหน็

ววิวดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ทีอ่ยูฝั่ง่ตรงขา้มอยา่งชดัเจน รา้นตกแต่งเป็นสไตลโ์มเดริน์มลีกัษณะเป็นกล่องสีเ่หลีย่ม

คล้ายตู้คอนเทนเนอรม์ดีาดฟ้าสําหรบัขึน้ไปรบัลม มมีุมถ่ายรูปสวยๆให้ทุกท่านไดพ้กัผ่อนเก็บภาพบรรยากาศ

มากมาย มบีรกิารเครือ่งดื่มและเบเกอรีไ่วด้บัรอ้นเพิม่ความหวาน 



คํ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
  น าทุกท่านเข้าสู่ท่ี RAK KHAO RESORT จ.เพชรบรูณ์ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

DAY2 ภลูมโล – พระธาตศุรีสองรกั – SKYWALK ภคูกง้ิว – วดัศรีคณุเมือง – ถนนคนเดินเชียงคาน 
– เชียงคาน                   (B/L/–) 

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านออกเดนิทางสู่ ภลูมโล เป็นภูเขาที่ตัง้อยู่บนรอยต่อ ของสามจงัหวดั คอืพษิณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย
เป็นจุดชมดอกนางพญาเสอืโคร่งที่เยอะทีสุ่ดในประเทศไทย ในพื้นที่กว่า 1 ,200 ไร่ มตี้นนางพญาเสอืโคร่งนับ
หมื่นต้น (ดอกพญาเสือโคร่งจะบานในช่วงฤดูหนาว ตัง้แต่ปลายเดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ ์

โดยประมาณปลายเดือนมกราคม ใบของต้นพญาเสือโคร่งกจ็ะร่วงหล่นจนหมด ดอกสีชมพอู่อนจะบาน

ชูช่อเตม็ต้น สะพรัง่ไปทัว่ทัง้พื้นท่ี เปล่ียนภเูขาบริเวณนัน้ให้กลายเป็นสีชมพ ูสวยงามราวกบัดินแดนใน

เทพนิยาย) 

จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู่ พระธาตุศรีสองรกั มรีูปทรงลกัษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง องค์พระธาตุสูง 
19.19 เมตร ฐานกว้างด้านละ 10.89 เมตร ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจตุัรสั ย่อมุมไมส้บิสอง องค์ระฆงัทรง บวัเหลี่ยม 
คลา้ยพระธาตุพนม พระธาตุหลวง (เวยีงจนัทน์) พระธาตุศรโีคตรบอง (แขวงคําม่วน) และอกีมากมายแถบลุ่มน้ํา
โขง สรา้งขึน้ถวายเป็นอุเทสกิเจดยี ์(หมายถงึเจดยีส์รา้งขึน้โดยเจตนาอุทศิใหพ้ระศาสนา โดยไม่กําหนดว่ าต้อง
เกบ็รกัษาสิง่ใด) สรา้งขึน้สมยักรงุศรอียุธยา พ.ศ. 2103 เสรจ็ในปี พ.ศ.2106 พระธาตุศรสีองรกัสรา้งขึน้เพื่อเป็น
สักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมกันต่อสู่กับพม่า ระหว่างกรุงศรีอยุธยา (สมัยพระมหา
จกัรพรรด)ิ และกรุงศรสีตันาคนหุต (เวยีงจนัทน์) สมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ตามตํานานกล่าวว่าพระธาตุศรี
สองรกั ไดส้รา้งขึน้ ณ ทีก่ึง่กลางระหว่างลาํน้ําโขงกบัแมน้ํ่าน่าน บนโคกไมต้ดิกนั 

 
 
 
 



 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
นําท่านออกเดนิทางสู่ พระใหญ่ภคูกง้ิว เรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า พระพุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภริกัษ์ ตัง้อยู่ที่
ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหม ีตําบลปากตม ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบรเิวณปากลําน้ําเหืองจรดกับแม่น้ําโขง เป็น
พระพุทธรปูปางลลีาประทาน พร หล่อดว้ยไฟเบอรผ์สมเรซิน่สทีองทัง้องค ์สูง 19 เมตร ตวัฐานกวา้ง 7.2 เมตร 
สรา้งขึน้โดยกองทพัภาคที ่2 และประชาชน นําท่านเดนิไปชม สกายวอลค์เชียงคาน หรอื สกายวอลค์ภูคกงิว้ 
ตัง้อยูท่ี ่ตําบลปากตม อําเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย สงูกว่าระดบัแม่น้ําโขงกว่า 80 เมตร หรอืเทยีบเท่ากบัตกึ 30 
ชัน้ มทีางเดนิที่ทําด้วยกระจกยาวกว่า 100 เมตร กว้างกว่า 2 เมตร เป็นกระจกใสชนิดพเิศษ มตีะแกรงเหล็ก
รองรบั ได้มกีารออกแบบเป็นพเิศษ เพื่อให้มคีวามมัน่คง ปลอดภยั และแน่นหนา รอบๆ พื้นที่จะมสีิง่อํานวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น รา้นขายสนิคา้โอทอป 

นําท่านออกเดนิทางสู่ วดัศรีคณุเมือง หรอื วดัใหญ่ หนึ่งในหลายศาสนสถานสาํคญัและถอืเป็นจุดศูนยร์วมจติใจ
ของชาวบา้นทีน่ี่ ตัง้อยูบ่นถนนชายโขง ระหว่างซอยศรเีชยีงคาน 6 และซอยศรเีชยีงคาน 7 วดันี้ถูกสรา้งขึน้เมื่อ
ปี พ.ศ. 2485 ภายในวดัมพีระประธานในพระอุโบสถวดัศรคีุณเมอืงเป็นพระพุทธปฏมิาประทบัขดัสมาธริาบนาค
ปรกอายกุว่า 300 ปี ในวดัเป็นกําแพงแก้วลอ้มรอบตวัพระอุโบสถ วดันี้ถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งรวมงานศลิปะ
ทัง้แบบลา้นนาและลา้นชา้งซึง่เหน็ไดจ้ากโบสถ ์ทีม่หีลงัคาลดหลัน่อยา่งศลิปะลา้นนา  

 
 
 

 



 

นําท่านเดนิทางไป เชียงคาน เมอืงเล็กๆรมิแม่น้ําโขงสุดชายแดนไทย เป็นอําเภอหนึ่งในจงัหวดัเลย ที่คงยงั

คงไวซ้ึง่วฒันธรรม ขนบประเพณี การใชช้วีติแบบเรยีบง่าย พอเพยีง วถิชีวีติแบบดัง้เดมิ ซึง่หาดูยากในปัจจุบนั  

บา้นเก่าทีเ่รยีงรายตดิกนัอยู่รมิถนนชายโขง ดงึดูดใจ ใหน้ักท่องเทีย่วหลายต่อหลายรุ่นต่างหลัง่ไหลเดนิทางกนั

มาทีน่ี่ บา้นเรอืนทีเ่มอืงเชยีงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เลก็ๆ เรยีกว่า “ถนนศรเีชยีงคาน” ถนนศรเีชยีงคานฝัง่ล่าง 

คอื ถนนเส้นที่เต็มไปด้วยบา้นไมเ้ก่าแก่ ทีพ่กั โฮมสเตย ์รา้นอาหาร และรา้นคา้เก๋ มากมายซึ่งถนนในเส้นนี้จะ

เรยีกว่า "ถนนชายโขง" หรอืที่เรยีกตดิปากกนัว่า “ถนนคนเดินเชียงคาน” มรีะยะทางกว่า 2 กโิลเมตร เป็น

เส้นทางที่นักท่องเที่ยว นิยมมาปัน่จกัรยานชมบรรยากาศถ่ายรูปเล่น ชมบ้านไมส้มยัเก่า  แต่ก็มบีางส่วนเป็น

ตกึแถวสรา้งใหม ่ซึง่ทาง เทศบาลไมอ่นุญาตใหป้ลูกสรา้ง เพราะต้องการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มบรเิวณถนนสาย

นี้ใหเ้ป็นบา้นไมท้ัง้หมดและบา้นไมห้ลงัเก่ายงัถูกดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นขายของ รา้นอาหาร รา้นกาแฟมากมาย 

คํ่า รบัประทานอาหารอิสระ ณ ถนนคนเดินเชียงคาน 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมละมลุอุ่นโขง จ.เลย หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

DAY3 ตกับาตรข้าวเหนียว – ภทูอก – แก่งคดุคู้ – อทุยานแห่งชาติภเูรือ – ท่าอากาศยานเลย(B/L/–) 



05.30 ตกับาตรข้าวเหนียว ถอืเป็นเอกลกัษณ์อกีอยา่งหนึ่งของเมอืงเชยีงคาน (จดัเตรียมให้ท่านละ 1 ชุด) 
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
 

นําท่านออกเดนิทางสู่ ภทูอก จดุชมววิทะเลหมอกทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วเชยีง
คาน มลีกัษณะเป็นภเูขาสงู ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าโขง บนยอดภเูป็นทีต่ ัง้ของสถานีโทรคมนาคมเชยีงคาน และเป็นจุด
ชมววิทวิทวิทศัน์ทีส่วยงามของอําเภอเชยีงคานและลําน้ําโขงไดโ้ดยรอบ ตัง้อยูบ่นถนนสายเดยีวกนักบัแก่งคุดคู้

ซึง่ห่างจาก ตวัอําเภอเชยีงคานประมาณ 3 กโิลเมตร 

จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู่ แก่งคดุคู้ ห่างจากตวัอําเภอเชยีงคานประมาณ 3 กโิลเมตร ความสวยงามของแก่ง
คุดคู้ แก่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทย ที่เกดิจากการทอดตวั ของ แนวหนิ ลงใน แม่น้ําโขง ประกอบด้วย หนิ
ก้อนใหญ่ ๆ เป็นจํานวนมากจากการที่หนิเหล่านี้อยู่ใต้น้ําเป็นเวลานาน ทําใหห้นิเหล่านี้มสีสีนัสวยงาม ตวัแก่ง
กวา้งใหญ่เกอืบจรด สองฝัง่แมน้ํ่าโขง มกีระแสน้ําไหลผ่านไป เพยีงช่องแคบ ๆ ใกลฝั้ง่ไทย บรรยากาศดมีากลม
เยน็สบาย มองออกมาจากศาลาไปทางลาํน้ํา จะเหน็โขดหนิคลา้ยๆ กบั สนัเขือ่นทีว่างขวาง ลาํน้ํา 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
นําท่านออกเดนิทางไปยงั อุทยานแห่งชาติภเูรือ มพีื้นที่ครอบคลุมท้องที่อําเภอภูเรอืและอําเภอท่าลี่ จงัหวดั



เลย อาณาเขตดา้นทศิเหนืออยูต่ดิกบัประเทศลาว รปูพรรณสนัฐานของภูเรอืมรีปูร่างลกัษณะเหมอืนเรอืใหญ่บน
ยอดดอยสูงเป็นภูผาสสีนัสะดุดตาหินบางก้อนมลีกัษณะเหมอืนถูกปั้นแต่งไว้ ชาวบ้านเรยีกว่า “กว้านสมอ” 
โดยรอบๆ จะเหน็ยอดดอยเป็นขนุเขาน้อยใหญ่ใกลเ้คยีงเป็นฝ้าขาวดว้ยละอองน้ํา หมอก ปกคลุมไวท้่ามกลางป่า
อนัอุดมสมบรูณ์ มเีนื้อทีป่ระมาณ 120.84 ตารางกโิลเมตร 

 ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเลย จงัหวดัเลย 
18.00  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (THAI AIR ASIA) เที่ยวบนิที ่

FD3549 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55 นาท ี
 **อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ือง ท่านสามารถซ้ือน ้าหนักกระเป๋าหรืออพัท่ีนัง่ได้ก่อน

เดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั** 
18.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

****************************************************************************************************** 
 
อตัราค่าบริการ   

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 
07 – 09 มกราคม 2564 9,999 2,000 

14 – 16 มกราคม 2564 8,999 2,000 
21 – 23 มกราคม 2664 9,999 2,000 

28 – 30 มกราคม 2564 9,999 2,000 
04 – 06 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 

11 – 13 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 
18 – 20 กมุภาพนัธ ์2564 9,999 2,000 

25 – 27 กมุภาพนัธ ์2564 11,999 2,000 
**ไม่มีราคาเดก็ ราคาน้ีไม่รวมค่าทิป** 

**ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 



 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- สาํเนาบตัรประชาชน ใชส้าํหรบัการทาํประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการชาํระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ถ้าหากมผีู้เดนิทางตํ่ากว่า 8 คน ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่า
เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (นําเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน้ําดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 

วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึประโยช น์ของ
ลกูคา้เป็นสาํคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 



- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 

- มดัจาํท่านละ 3,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 1 วนั เช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิมดัจาํใน
วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านไดท้ําการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัหิากไม่ไดร้บัยอดเงนิ
ตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นต้องทําจองเขา้มาใหม ่
นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีดมทีีน่ัง่
จาํกดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจาํใหท่้านได ้
ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จาํนวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บรกิาร เป็นต้น โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของบรษิทัฯกํากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิสําหรบัการ
ดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 



- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อทาํการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจาํเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณีที่โปรแกรมมทีี่พกั ทางบรษิัทจะจดัที่นอนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตียง ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่
นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดทําการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- สาํหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสาํหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสําหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจาํเป็น
จะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุํ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 



**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 


