
“เลย”
 

เดนิทางโดยรถตู/้รถบสัปรบัอากาศVIP  
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว  โปรแกรม หลง “เลย”  

1 จดุนดัหมาย อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื  

2 อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื จ.เลย – วดัเนรมติวปิสันา - พระธาตศุรสีองรกั - พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน  -  

ถนนคนเดนิเชยีงคาน        อาหารเชา้ / เทีย่ง /-  

3 ตกับาตรขา้วเหนยีว- แกง่คดุคู ้- Sky Walk เชยีงคาน     อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น              

4 ภทูอก-วดัศรคีณุเมอืง-หมูบ่า้นวฒันธรรมไทด า -กทม.  อาหารเชา้ / เทีย่ง /เย็น            

 

วนัแรก         กรงุเทพฯ – อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื จ.เลย    (23พย.63) 

 
 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย ออกเดนิทางดว้ยรถบสัปรับอากาศ วไีอพ ี50 ทีน่ั่ง (อาจมกีารปรับเปลีย่น

ตามจ านวนผูเ้ดนิทาง) 

24.00 น. พรอ้มออกเดนิทาง สูอ่ทุยานแหง่ชาตภิเูรอื จ.เลย 
 

 

 

 

 

 

 



                             

บรษัิท ที่น่ี วีไอพี จ ำกดั ส ำนกังำนใหญ่  เลขที่ 480 ถนนยำ่นศิลำอำสน ์ต ำบลทำ่อิฐ อ ำเภอเมืองอตุรดิตถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ 53000 
ส ำนกังำนสำขำกรุงเทพฯเลขที่ 99/8 ซอยนวมินทร ์53 แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหำนคร 10240 Tel.090-6865443 

วนัทีส่อง       อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื จ.เลย – วดัเนรมติวปิสันา - พระธาตศุรสีองรกั - พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน  -  

                    ถนนคนเดนิเชยีงคาน     (24พย.63)   อาหารเชา้,เทีย่ง,- 

 
 

05.30 น. เดนิทางถงึ อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื จ.เลย โปรแกรมที ่1 

06.30 น. น าท่านชมพระอาทติยข์ึน้และทะเลหมอกยามเชา้ บนจุดชมววิ อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื ชมหนิพระศวิะ หนิ

เตา่ หนิพานขนัมาก นมสัการพระพทุธรปูบนยอดภเูรอื ใหท้กุทา่นอสิระถา่ยรปู 

08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่1) 

09.30 น. น าทา่นชมความงาม วดัเนรมติวปิสัสนา โปรแกรมที ่2 วัด

ตัง้อยู่สูงเด่นอยู่บนเนนิเขา พระอุโบสถและเจดยีภ์ายในวัด

ก่อสรา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลัง และมพีระอุโบสถขนาดใหญ่

ตกแต่ง อยา่งวจิติรงดงามตามศลิปะภาคกลาง มขีนาดใหญ่

ทีส่ดุในประเทศไทย เกดิจากจนิตนาการสรา้งสรรคอ์อกแบบ

  

น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตศุรสีองรกั โปรแกรมที ่3 เจดยี์

ทีส่รา้งจากเจตนารมณ์ทีว่่าตอ้งการใหพ้ระธาตุแห่งนี้เป็นสักขพียานความสัมพันธม์ติรภาพชาวไทยและ

ชาวลาว เป็นการสรา้งร่วมกันระหว่างกษัตรยิไ์ทย พระมหาจักรพรรด ิและกษัตรยิเ์มอืงเวยีงจันทน์ พระ

เจา้ไชยเชษฐาธริาช โดยพระแหง่นีส้รา้งอยูก่ ึง่กลางระหวา่งล าน ้าโขงกบัแมน่ ้าน่าน บนโคกไมต้ดิกนั พา

ทา่นไปสกัการะเพือ่เสรมิสริมิงคล  

  **เกร็ดความรู ้ 

เจดียพ์ระธาตุศรีสองรัก ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าหมัน สรา้งขึน้
สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดแิห่งกรุงศรอียธุยา และพระ
เจา้ไชยเชษฐาธริาชแห่งกรุงศรสีตันาคนหุต(เวยีงจันทร)์ 

เมือ่ปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตศุรสีองรัก
สรา้งขึน้เพือ่เป็นสกัขพียานในการชว่ยเหลอืซ ึง่กันและกนั

ระหว่างกรุงศรีอยุธยา และเวียงจันทร์ กษัตริย์ทัง้สอง
พระองคท์รงครองราชสมบตัติรงกบัสมยัทีพ่มา่เรอืงอ านาจ 
และมกีารรุกรานดนิแดนต่างๆ เพื่อขยายอ านาจ สมเด็จ

พระมหาจักรพรรด ิและพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช จงึตกลง
รวมก าลังเพือ่ตอ่สูก้บัพมา่ จงึทรงกระท าสตัยาธษิฐานวา่จะไมล่ว่งล ้าดนิแดนของกนัและกนั และเพือ่เป็น

ทีร่ะลกึในการท าไมตรตีอ่กนั จงึไดร้ว่มกนัสรา้งพระธาตศุรสีองรัก เพือ่เป็นสกัขพียาน ณ กึง่กลางระหวา่ง
แมน่ ้าน่าน และแมน่ ้าโขง ซ ึง่เป็นรอยตอ่ของทัง้สองราชอาณาจักร นอกจากนีภ้ายในพระธาตศุรสีองรักยงั
มพีระพุทธรูปปางนาคปรก ศลิปะทเิบต หัวนาคปรกสรา้งดว้ยศลิา องคพ์ระพุทธรูปสรา้งดว้ยทองสมัฤทธิ ์

มหีนา้ตักกวา้ง 21 นิว้ สงู 30 นิว้ ทุกวันขึน้ 12 ถ ึ15 ค ่า เดอืน 6 ชาว อ.ด่านซา้ย หรอื "ลูกผึง้ลกูเทยีน" 
จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึน้ โดยจะน าตน้ผึง้มาถวายพระธาตุ ซ ึง่ถอืเป็นประเพณีอันศกัดิส์ทิธิท์ี่

เกดิขึน้ประจ าทกุปี 
***กรณุางดสวมใสเ่สือ้ผา้หรอืถวายสิง่ของทีเ่ป็นสแีดง เนือ่งจากเชือ่กนัวา่สแีดง

เป็นสแีหง่สงคราม ซึง่ขดัตอ่เจตนารมณ์ในการสรา้งเจดยีแ์หง่นี*้** 

11.00 น.  น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ผีตาโขนด่านซ้าย โปรแกรมที่ 4 

พพิธิภณัฑแ์หง่นี ้จะจัดแสดงเรือ่งราวความเป็นมาและความส าคญั

ของประเพณีแห่ผตีาโขน อกีทัง้หนา้กากผตีาโขนรูปร่างแปลกตา

มากมายแตกตา่งกนัไป ใหท้า่นไดเ้รยีนรูแ้ละถา่ยภาพอกีดว้ย  

จากนัน้ น าทา่นเดนิทาง สู ่อ.เชยีงคาน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารภเูรอืโภชนา(มือ้ที2่) 

   



                             

บรษัิท ที่น่ี วีไอพี จ ำกดั ส ำนกังำนใหญ่  เลขที่ 480 ถนนยำ่นศิลำอำสน ์ต ำบลทำ่อิฐ อ ำเภอเมืองอตุรดิตถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ 53000 
ส ำนกังำนสำขำกรุงเทพฯเลขที่ 99/8 ซอยนวมินทร ์53 แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหำนคร 10240 Tel.090-6865443 

เย็น  น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิเชยีงคาน โปรแกรมที ่5  อยู่บรเิวณถนนสายล่าง ในตัวอ าเภอเมอืง

เชยีงคาน ซึง่เป็นถนนที่เลียบไปกับแม่น ้าโขง หรือที่เรียกว่า "ถนนชายโขง" ถนนเสน้นี้มีเสน่ห์ที่

บา้นเรือนไมใ้นบรรยากาศเก่าๆที่เป็นเสน่ห์ดงึดูดผูค้นใหม้า

เยอืน ปัจจุบันจัดใหม้กีารปิดถนนท าเป็นถนนคนเดนิเชยีงคาน 

ในเย็นวันศกุร ์และวันเสาร ์ตัง้แตห่นา้วัดทา่ครก(เชยีงคานซอย

20) เรือ่ยไปจนถงึวัดศรคีุนเมอืง(เชยีงคานซอย6) สว่นวันอืน่ๆ

นัน้ไม่ไดปิ้ดถนนอย่างเป็นทางการรถสามารถวิง่ได ้แต่จะเป็น

การวิง่รถแบบ one way และรา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ ส่วน

ใหญเ่ปิดใหบ้รกิารกนัตามปกต ิบนถนนคนเดนิเชยีงคาน จะเต็ม

ไปดว้ย ทีพ่ัก รสีอรท์ โฮมสเตย ์จ านวนมากตลอดแนวถนน มี

รา้นอาหาร และรา้นกาแฟน่ารักหลายรา้นเปิดใหบ้รกิาร อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

เย็น เชค็อนิ เขา้ทีพั่กโรงแรม เชยีงคานฮลิล ์หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่ อสิระอาหารค า่  

 
 

วนัทีส่าม       ตกับาตรขา้วเหนยีว-ตลาดเชา้เชยีงคาน - แกง่คดุคู-้สกายวอลค์เชยีงคาน 

                   (25พย.63)                                                                               อาหารเชา้ , เทีย่ง , เย็น 

 

05.30 น. น าท่านสมาชกิ สามารถใสบ่าตรขา้วเหนยีวโปรแกรมที ่7   ที่

ตลาดเชา้เชยีงคาน ซึง่เป็นประเพณีที่คนเชยีงคานไดย้ดึถือและ

ปฏบิัตสิบืทอดตอ่กนัมายาวนานแลว้ร่วมรอ้ยปี ท่านสามารถเดนิชม 

ตลาดเชา้เชยีงคาน อสิระใหท้่านไดล้องชมิอาหารพืน้เมอืง เชน่ 

ขา้วจี ่ขา้วปุ้นน ้าแจว่ ขา้วเปียกเสน้ อาหารขึน้ชือ่ของเชยีงคาน เดนิ

เลน่ชมบรรยากาศยามเชา้รมิฝ่ังโขง 

06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3)  ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่แกง่คดุคู ้โปรแกรมที ่6  เป็นแกง่หนิขนาด

ใหญข่วางอยูก่ลางล าน ้าโขง ตัวแกง่กวา้งใหญเ่กอืบจรด สองฝ่ัง

แมน่ ้าโขง มกีระแสน ้าไหลผา่น ไปเพยีงชอ่งแคบ ๆ ใกลฝ่ั้งทะเลไทย ซึง่กระแสน ้าเชีย่วกราก เวลาที่

เหมาะ ทีจ่ะมาชมแหง่คดุคูท้ีส่ดุ คอื เดอืนกมุภาพันธ ์ถงึ เดอืนพฤษภาคม ซึง่เป็นเวลาทีน่ ้าแหง้ น าทา่น

น ัง่เรอื เลยีบรมิแมน่ า้โขง โปรแกรมที ่7   สามารถมองเห็นเกาะแกง่ตา่ง ๆ ชดัเจนบรเิวณแกง่  

11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม ือ้ที ่4) 

บา่ย  น าทา่นไปชม  สกายวอค เชยีงคาน โปรแกรมที ่8(ไม่

รวมคา่เขา้ชม ทา่นละ 50 บาท) แลนดม์ารค์ใหมแ่หง่เมอืง

เลย  ใหท้า่นไดท้อ่งเทีย่วสมัผัสความสวยงามและความ

เสยีวจากมมุสงู มคีวามสงูกวา่ระดบัแมน่ ้าโขง 80 เมตร 

หรอืเทา่กบัตกึ 30 ชัน้ มทีางเดนิพืน้กระจก 2 เมตร ความ

ยาว 80 เมตร มองเห็นแมน่ ้าเหอืงทีไ่หลผา่นมาบรรจบ

แมน่ ้าโขง ทีก่ัน้พรมแดนไทย-ลาว และใหท้า่นไดก้ราบ

ไหวข้อพรจากสิง่ศักดิส์ทิธิ ์พระใหญภ่คูกงิว้ เป็น

พระพทุธรปูปางลลีาประทานพร สงูกวา่ 19 เมตร อยูใ่กล ้

บรเิวณสกายวอลค์เชยีงคาน 

เย็น เชค็อนิ เขา้ทีพั่กโรงแรม เชยีงคานฮลิล ์หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) 

 

 

 



                             

บรษัิท ที่น่ี วีไอพี จ ำกดั ส ำนกังำนใหญ่  เลขที่ 480 ถนนยำ่นศิลำอำสน ์ต ำบลทำ่อิฐ อ ำเภอเมืองอตุรดิตถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ 53000 
ส ำนกังำนสำขำกรุงเทพฯเลขที่ 99/8 ซอยนวมินทร ์53 แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหำนคร 10240 Tel.090-6865443 

วนัทีส่าม       ภทูอก - วดัศรคีณุเมอืง - หมูบ่า้นวฒันธรรมไทด า - กรงุเทพฯ 

                   (26พย.63)                                                                                     อาหารเชา้ ,เทีย่ง,เย็น 

 

05.00 น. จุดหมายของเราเชา้นี้อยูท่ี ่"ภูทอก” โปรแกรมที ่9 เป็นจุดชมทะลหมอกทีใ่ครๆก็ตอ้งมาสมัผัสสักครัง้

หนึง่ ลักษณของภทูอกเป็นภเูขาสงู ดา้นบนจะเป็นทีต่ัง้ของจุดกระจายสญัญาณ ไฮไลทข์องภทูอกก็คอื

...การมาน่ังรอ เบิง่ตะเว็นมอืเชา้ ไหวะ้พระ เเละชมทะเลหมอกสายๆ ลงกลับมาถงึดา้นลา่งของภทูอก จะ

มตีลาดเชา้ขายของฝากเเละอาหาร  

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6)  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.00 น. น าท่านไหวพ้ระ ณ วดัศรคีนุเมอืง โปรแกรมที ่10 วัดเกา่แกช่าวบา้นเรยีกว่าวัดใหญอ่ยูคู่่บา้นคู่เมอืง

เชยีงคานมาอย่างยาวนาน ภายในวัดมพีระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองเป็นพระพุทธปฏมิา

ประทับขดัสมาธริาบนาคปรกอายกุวา่ 300 ปี ในวัดเป็นก าแพงแกว้ลอ้มรอบตัวพระอโุบสถ เรยีกไดว้า่ใคร

ทีม่าเชยีงคานตอ้งแวะมาสกัการะสกัครัง้หนึง่ 

10.00 น. น าท่านเขา้ชม“หมูบ่า้นวฒันธรรมไทด า” โปรแกรมที ่11  ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณ บา้นนาป่าหนาด หมูท่ี ่4 

ทีน่ี่เราจะพบกับบา้น จ าลองทีส่รา้งขึน้ตามรูปแบบของชาวไทด าในอดตี โดยบันไดบา้นดา้นหนา้ จะขึน้

ไดแ้ต่เฉพาะผูช้ายเทา่นัน้ เมือ่ขึน้ไปแลว้หอ้งแรกจะเป็นหอ้งของผเีรอืน ผปีู่ ยา่ ทีช่าวไทด านับถอื ถัดมา

เป็นหอ้งโลง่และมพีืน้ทีก่วา้งสดุในบา้น ใชส้ าหรับเป็นหอ้งนอน โดยในหอ้งนี้จะมเีตาไฟวางไวป้ลายเทา้

ของเจา้บา้น ถัดไปซึง่เป็นสว่นสดุทา้ยของตัวบา้น จะเป็นทีป่ระกอบอาหาร โดยมบีันไดทีใ่ชเ้ป็นทางขึน้

ลงส าหรับผูห้ญงิชาวไทด าดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) ณ รา้นอาหาร   

จากนัน้ น าทา่น แวะซือ้ของฝาก และสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย  จากนัน้เดนิทางตอ่กลับสูก่รงุเทพฯโดย

สวัสดภิาพ   

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่8) 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การ
เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุตา่งๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค 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 ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• คา่รถตู ้/ รถบสัปรับอากาศVIP 

• คา่บรกิารคนขบัรถ และคา่น ้ามนั 

• คา่ทีพ่ัก 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



                             

บรษัิท ที่น่ี วีไอพี จ ำกดั ส ำนกังำนใหญ่  เลขที่ 480 ถนนยำ่นศิลำอำสน ์ต ำบลทำ่อิฐ อ ำเภอเมืองอตุรดิตถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์ 53000 
ส ำนกังำนสำขำกรุงเทพฯเลขที่ 99/8 ซอยนวมินทร ์53 แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหำนคร 10240 Tel.090-6865443 

• ค่าประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภยัที่

บรษัิทท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิท

ประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

• คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

• คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตัว และประกนัสขุภาพ 

• คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

• คา่ทปิไกด ์ตามความพงึพอใจของทา่น  

• ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 500 บาท 

• ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

เงือ่นไขการจอง 

มดัจ าทา่นละ 2,500 บาท/ทา่น และช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน(การไมช่ าระเงนิคา่

มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง)   

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

• การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวนขัน้ต ่า 8 ทา่น รถตู ้/ 30 ทา่น รถมนิบิสั / 40 ทา่นรถบสัใหญ่ 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื 

• การควบคมุของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

• ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามนัที่

ไมค่งที ่การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 


