
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
สายการบิน เดนิทางโดยสายการบนิ นกแอร ์หรอื แอรเ์อเชยี 
โรงแรม มาตรฐาน 3-4 ดาว และโฮมสเตย ์ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค 
อาหาร รา้นอาหารส่วนใหญ่เป็นรา้นอาหารทอ้งถิน่ ทีท่างบรษิทัคดัสรรมาเป็นอย่างด ี
ทวัร ์ รายการทวัรจ์ดัโดยกรูดู้านการท่องเท่ียว ชมสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ ของอีสานตอนเหนือ 
พาหนะ รถปรบัอากาศมาตรฐาน พรอ้มคนขบัทีช่ านาญเสน้ทาง 
หวัหน้าทวัร ์ มีประสบการณ์ มีความรบัผิดชอบสูง ใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกอย่างใกลช้ดิ 

 

ชมความสวยงามตระการตาของทุ่งพญาเสือโคร่ง “ซากรุะเมืองไทย”ท่ีภลูมโลม, สมัผสัความสวยงามของธรรมชาติ
อุทยานภหิูนร่องกล้า,เยือนสถานท่ีท่องเท่ียว Unseen แห่งเลยท่ีจะท าให้ท่านประทบัใจไปอีกแสนนาน,ชมความ

งดงามของศิลปะวฒันะธรรมของอีสานเหนือท่ีเมืองเชียงคาน เมืองแห่งการท่องเท่ียวและพกัผ่อนช่ือดงั 
 



 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – เลย –ภเูรือ –วดัป่าห้วยลาด – พิพิธภณัฑ์ผีตาโขน – พระธาตุศรีสองรกั – ภลูมโล 
07.30 น.   คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง พบกบัทมีงานมคัคุเทศก์อารมณ์ด ีจาก วาริต้า ทราเวล คอย

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแด่ทุกท่าน (กรณุาเตรียมบตัรประชาชนในการเชค็อิน) 
09.20 น.  ออกเดนิทางสู่จงัหวดัเลย ดว้ยเทีย่วบนิของสายการบนินกแอร ์ หรอื แอรเ์อเชยี 
10.40 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานจงัหวดัเลย น าท่านรบักระเป๋าสมัภาระ รถตูพ้รอ้มคนขบัผูช้ านาญเสน้ทางคอย

ตอ้นรบัท่าน ทีส่นามบนิ 
11.00 น.  น าท่านออกเดนิทางสู่ อ าเภอภเูรือ ระหว่างการเดนิทางบรกิารขนมของขบเขีย้ว น ้าดื่มเยน็พร้อมรบั

การดูแลเอาใจใส่อย่างดจีากทมีงานมคัคุเทศก์อารมณ์ดีของทางบรษิทั   
12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่านชม วัดป่าห้วยลาด เดิมชื่อว่า ส านัก

สงฆ์ห้วยลาด ก่อตัง้ขึ้นโดย หลวงปู่ ชอบ ฐานสโม 
และต่อมาได้มกีารพฒันามาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบนั 
ดว้ยความวจิติรตระการตาของงานประตมิากรรมอนั
ประณีต  ภายในบรเิวณวดั ไม่ว่าจะเป็นรูปป้ันพระ
ตรมีูรติ พระอินทร์ พระพฆิเนศ พญานาค และองค์
เทพต่างๆ อีกมากมาย เป็นศริมิงคลแก่ผู้ที่มากราบ
ไหว้ บรเิวณในวดัถูกตกแต่งเอาไว้อย่างงดงาม ทัง้งานศลิปะและการออกแบบที่ผสมผสานกนัออกมาได้
อย่างลงตวั มมีุมถ่ายภาพสวยๆ คู่กบังานประตมิากรรมมากมาย  

14.00 น.  น าท่านออกเดนิทางสู่ อ าเภอด่านซ้าย 
14.30 น. น าท่านชม พิพิธภณัฑ์ผีตาโขน ณ วดัโพนชยั ศึกษาประวตัิความเป็นมาที่ต่อกันมายาวนานของ

ประเพณีผตีาโขนหนึ่งเดยีวในประเทศ
ไทย ชมรูปแบบของหน้ากากผตีาโขน
ต่างๆ ทีม่สีสีนัสวยงาม พรอ้มกบัศกึษา
เรียนรู้เกี่ยวกบังานประเพณีบุญหลวง
และการละเล่นผีตาโขน รวมไปถึง
ประวัติความเป็นมาของอ าเภอด่าน
ซ้าย จังหวัดเลยอีกด้วย  จากนัน้น า
ท่านนมัสการ พระธาตุศรีสองรกั ที่
อ าเภอด่านซ้ายพระธาตุศักดิส์ิทธิ คู่
เมืองเลย สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2103 ใน

สมยัแผ่นดนิสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดแิห่งกรุงศรอียุธยาเพื่อ  เป็นสกัขพียานแสดง ความสมัพนัธอ์นัดงีาม
ระหว่างกนักบัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชแห่งกรุงศรสีดันาคนหุด (ลาว)  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกนั



 

ต่อ สู่ที่พกัจากนัน้ น าท่านเขา้เช็คอินที่พกั ณ ภลูมโล@เลย โฮมสเตย์ ยินดีต้อนรบัทุกท่านด้วยความ
อบอุ่นแห่งรอยยิม้จากทางทีพ่กั 

18.00 น.      บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารภายในทีพ่กั จากนัน้อสิระใหทุ้กท่านเขา้สู่หอ้งพกั 
       พกั ณ ภลูมโล@เลย โฮมสเตย ์
วนัท่ีสอง   ภลูมโล – ทุ่งพญาเสือโคร่ง “ซากรุะเมืองไทย”– เชียงคาน – สกายวอรค์ – แก่งคดุคู้ – ถนนคนเดิน 
06.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในทีพ่กั  
07.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ภูลมโล ตัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูหนิร่องกล้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชม ซากุระ

เมอืงไทย หรอื นางพญาเสอืโคร่ง ซึง่จะเริม่บานในช่วงเดอืนธนัวาคม-กุมภาพนัธข์องทุกปี โดยบรเิวณภูลม
โลมจะมีต้นพญาเสือโคร่งขึ้นอยู่เป็น
จ านวนมากจนกลายเป็นป่าพญาเสือ
โครื่งเรยีกไดว้่าเป็น หุบเขาสชีมพ ูซึง่มี
ต้นนางพญาเสือโคร่งกว่าแสนต้น ถือ
ได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ
ที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย 
โดยจุดที่คณะเดินทางขึ้นจะตัง้อยู่ใน
ต าบลสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จงัหวดั
เขา ในเขตอุทยาน  แห่งชาติภูหนิร่อง
กล้า บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ 

พษิณุโลก เลย และเพชรบูรณ์ ซึ่งมพีื้นที่กว่าพนัไร่ ท่านจะได้ชมทศันียภาพอนัสวยงามของต้นพญาเสือ
โคร่ง นอกจากนี้ยงัมวีวิธรรมชาตทิีส่วยงาม ช่วงเชา้ ๆ บางจุดกจ็ะมทีะเลหมอกใหท้่านไดช้ื่นชมกนัอกีด้วย  
หลงัจากเดนิทางท่องเทีย่วกนัอย่างจุใจแลว้น าท่านกลบัทีพ่กั จากนัน้คณะเชคเอ๊าพรอ้มเดนิทางกนัต่อ  

11.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ อ าเภอเชียงคาน ระหว่างทางชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง 
12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 



 

13.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ สกายวอรค์ภคูกง้ิว จุดชมววิ
แม่น ้าโขงซึ่งเป็นทางเดินกระจกที่มีทางเดินสอง
เมตร ความยาวแปดสิบเมตร จุดชมวิวที่สามารถ
มองลงไปเห็นเห็นวิวทิวทศัน์แม่น ้าเหืองที่ไหลมา
บรรจบกบัแม่น ้าโขงกัน้พรมแดนไทย-ลาว ชมความ
งดงามสองแผ่นดิน แม่น ้าสองสี จุดแรกของภาค
อีสานที่แม่น ้าโขงไหลผ่าน และสมัผสับรรยากาศที่
น่าตื่นเต้นบนสกายวอร์คที่มคีวามสูงกว่าแม่น ้าโขง
แปดสิบเมตร เทียบเท่ากบัตึกสามสบิชัน้  จากนัน้
น าท่านนมสัการ พระใหญ่ภคูกง้ิว เพื่อเป็นสริมิงคลก่อนกลบัออกจากสกายวอร์ค  พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็น
พระพุทธรูปปางลลีาประทานพร สงูสบิเกา้เมตร 

15.00 น. น าท่านเดนิทางเขา้สู่ แก่งคดุคู้ เป็นแก่งหนิใหญ่
ขวางกลางล าโขง ซึ่งมีหินก้อนใหญ่อยู่จ านวนมาก 
และเมื่ออยู่ใต้น ้ าเป็นเวลานาน ท าให้หินเกิดการ
เปลี่ยนสี ซึ่งเป็นก้อนหินสีสันแตกต่างกันออกไป 
บรเิวณทางเขา้แก่งคุดคู้ มขีองฝากและของที่ระลึก
จ านวนมาก หากท่านใดตอ้งการเลอืกซื้อกม็ใีหเ้ลอืก
หลายรา้นและหลายอย่าง สามารถเลอืกซื้อใหต้วัเอง
หรือเลือกฝากก็ได้ แต่ของฝากเชียงคานที่ขึ้นชื่อก็
คอื มะพรา้วแกว้ ซึง่เป็นสตูรเฉพาะทีห่าซื้อไดแ้ค่ทีเ่ชยีงคานเท่านัน้  

17.00 น.  น าท่านเขา้เชค็อนิทีพ่กั ณ เรือนรกัริมโขง โฮมสเตยต์อ้นรบัทุกท่านดว้ยรอยยิม้จากทางทีพ่กั  
18.00 น.  บรกิารอาหารค ่า ณ เฮอืนหลวงพระบาง 

น าท่านเดนิเที่ยวชมวฒันธรรมรมิโขง ณ ถนนคนเดินเชียงคาน ถนนทางเดนิทอดยาวทัง้สองฝัง่เต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ ทัง้ของกนิ ทัง้ของฝาก และของทีร่ะลกึ ตลอดถนนคนเดนิ ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของตามความพงึ
พอใจ ส่วนใหญ่ไม่ว่าอาหารหรอืสนิคา้กจ็ะเป็นของพืน้เมอืงเชยีงคาน 
จากนัน้กลบัเขา้สู่หอ้งพกัอนัแสนสบาย 
 พกั ณ เรือนรกัริมโขง โฮมสเตย ์
 
 
 
 
 

 



 

วนัท่ีสาม   เชียงคาน – วดัป่าภกู้อน – วดัพระธาตุบงัพวน – วดัโพธ์ิชยั - หลวงพ่อพระใส 

06.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในทีพ่กั  
07.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ วดัป่าภกู้อน ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน ้าโสม ท้องที่บ้านนาค า 

ต าบลบ้านก้อง อ าเภอนายูง จงัหวดัอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จงัหวดั คือ อุดรธานี เลย และ
หนองคาย ก าเนิดขึน้จากการด ารชิอบของพุทธบรษิัทสี่ 
ผูต้ระหนักถงึคุณประโยชน์อนัยิง่ใหญ่ของธรรมชาตแิละ
ป่าตน้น ้าล าธาร ซึง่ก าลงัถูกท าลาย โดยในปี พ.ศ. 2527 
พระเดชพระคุณหลวงปู่ ฝัน้ อาจาโร ไดเ้มตตาปรากฏใน
ทพิยนิมติ สัง่ใหไ้ปธุดงคท์างภาคอสีานเป็นเวลา 10 วนั 
คุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ พร้อมคณะได้
เดนิทางมาธุดงคแ์ถบจงัหวดัสกลนครและอุดรธานี เกดิ
ความเลื่อมใสในปฏปิทาของพระป่า จงึไดเ้ขา้ช่วยเหลอื
ท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สนัตุสสโก ส านักสงฆ์บ้านนาค าน้อย ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาตจิดัตัง้เป็นวดัป่านาค าน้อย และปลูกป่าทดแทนฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า 750 ไร่ อย่างถูกตอ้ง
ตามระเบยีบของกรมป่าไม ้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏบิตัิธรรมและอยู่อาศยัของพระสงฆ์ จากนัน้ท่านพระ
อาจารย์อนิทร์ถวายได้พาไปดูป่าภูก้อนที่ก าลงัถูกสมัปทานตีตราตดัไม้ คณะศรทัธาจงึไดต้ดัสนิใจสรา้งวดั 
โดยกราบอาราธนาท่านพระอาจารย์ชาล ีถริธมัโม (ปัจจุบนัเป็นพระครูจติตภาวนาญาณ) เป็นประธานและ
ขวญัก าลงัใจในการก่อสรา้ง 

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13.00 น. จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระธาตุบังพวน เป็นพระธาตุ ศักด์ิสิทธิ์คู่บา้นคู่เมืองหนองคาย ตามต านานอุรงัคธาตุ

กล่าวว่า ในสมัยพุทธกาลพืน้ท่ีแห่งนีคื้อ “ภูเขาลวง” ริมน า้
บางพวน(หรือภูลวง) เป็นท่ีอยู่อาศัยของพญานาค ครัน้เมื่อ
พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยังดินแดนแถบลุ่มน ้าโขง 
พญานาคไดม้าเขา้เฝ้าพระพทุธองค ์ท าใหดิ้นแดนแห่งนีถู้ก
ยกให้เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์  ภายในวัดพระธาตุบังพวน

นอกจากจะมีพระธาตบุงัพวนเป็นศนูยร์วมจิตใจและเป็นเจดียป์ระธานแลว้ ยงัมีส่ิงน่าสนใจอีกหลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็น สถูปเจดียเ์ก่าแก่ พระพุทธรูปโบราณศิลปะลา้นชา้งท่ีน่าสนใจยิ่ง โบสถโ์บราณท่ีเหลือเพียงซากอิฐ
ก่อระดับเอว รวมถึงสถานท่ีเกี่ยวกับพญานาคอีกแห่งหน่ึง นั่นก็คือ “สระมุจลินท”์ หรือ “สระพญานาค” สระ
น า้เก่าแก่สุดคลาสสิค ท่ีมีต านานเล่าว่า หลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพทุธเจา้บรรจไุวใ้นองคพ์ระ
ธาตุ ไดเ้กิดปรากฏการณป์ระหลาด มีสายน า้พวยพุ่งออกมาจากพืน้ดินซึ่งเชื่อว่าน่ีคือปากปล่องภพูญานาคท่ี
เฝา้ปกปักรกัษาพระธาตบุงัพวน จึงมีการขดุเป็นสระน า้ขึน้ตามมาในภายหลงั 

15.00 น. น าท่านกราบสักการะ หลวงพ่อพระใส วัดโพธ์ิชัย หลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณและ
ศักด์ิสิทธิ์ทรงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารยแ์ห่งหน่ึงของจังหวดั
หนองคาย หลวงพ่อพระใสมีประวัติความเป็นมา
อย่างน่าอัศจรรยซ์ึ่งปรากฏเป็นต านานสืบขานเล่าต่อ
กันมา หลวงพ่อพระใสเป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของชาว
หนองคาย พุทธศาสนิกชนคนไทยลาวตลอดทั้งสอง
ฝ่ังสายน า้โขงศรทัธาหลวงพ่อพระใสเป็นอย่างมาก     

17.00 น.  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร 
อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

  พกั โรงแรมอมนัตรา หรอืเทยีบเท่า ****   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี        ทะเลบวัแดง - ค าชะโนด - ศนูยว์ฒันธรรมไทยและจีน – ท่าอากาศยาน อดุรธานี – กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ตัง้ของทะเลบวัแดง ทะเลสาบน ้าจดืที่มคีวาม
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตัง้อยู่ในอ าเภอกุมภวาปี เป็นบงึน ้าจดืขนาดใหญ่ มชีื่อเรยีกตามภาษา
ท้องถิ่นคือบึงหนองหาน ถือได้ว่าเป็นแหล่งน ้ า
ธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ย พนัธุป์ลา พนัธุน์ก 
และพืชน ้ า จ านวนมาก จากนั ้นน าท่านลงเรือ
ท้องถิ่นชมความงดงามของดอกบัวที่แดงเต็มบึง
หนองหาน ด้วยสีแดงของดอกบัวที่สวยงาม
ตระการตา ตดักบัทอ้งฟ้าสคีรามจงึไดร้บัการขนาน
นามว่าทะเลบัวแดง และเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่
สวยตดิอนัดบัโลก โดยดอกบวัจะออกดอกมากทีสุ่ดในช่วงหน้าหนาวของทุกปี ท่านจะไดช้มบรรยากาศ
อนัสวยงามพรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจกนัอย่างเตม็อิม่  

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ ค าชะโนด ตัง้อยู่ภายในพื้นที่วดัศิริสุทโธค าชะโนด ต าบลวงัทอง อ าเภอ 
บ้านดุง จงัหวดัอุดรธานี เป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ี่ชาวบ้านทัง้ใน  จงัหวดัอุดรธานีและใกล้เคยีงให้ความ
เคารพนับถือเป็นอย่าง มาก ด้วยเป็นวดัที่ชาวบา้น
เชื่อว่าเป็นทีอ่ยู่ของพญานาคและ เป็นทางเชื่อมต่อ
เมอืงบาดาล ปกครองรกัษาโดยพญานาคราช ปู่ ศรี
สุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และปก
คลุมด้วย ผนืป่าค าชะโนดขนาดใหญ่อยู่ทัว่บรเิวณ 
แต่ละต้นล้วนมอีายุ ยาวนาน ซึ่งในประเทศไทยมี
ตน้ค าชะโนดแบบนี้เพยีงทีเ่ดยีว เท่านัน้ อกีทัง้ยงัมี



 

“บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ”์ หรอื “บ่อค าชะโนด” ทีต่ัง้อยู่กลางเกาะ มลีกัษณะเป็น ้าใตด้นิพุ่ง นครพนม-สกลนคร-
หนองคาย-อุดรธานี 5 วนั 4 คนื หน้าที ่4 ไหลอยู่ตลอดเวลา (มคีวามเชื่อกนัว่าเป็นประตูเชื่อมไปสู่เมอืง
บาดาล ทีอ่ยู่อาศยัของพญาศรสีุทโธ นาคราช) ทัง้ยงัเป็นจุดทีค่นนิยมเขา้มาสรงน ้ารูปป้ันพญานาค และ
ประชาชนส่วนใหญ่ยงัตกัน ้าใส่ขวด เพื่อเกบ็กลบัไปสกัการะ เพราะเชื่อว่าเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ ไดเ้วลา
อนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนูแหนมเนืองอนัขึน้ชื่อ 

บ่าย  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่ตวัเมอืงอุดรชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในตวัเมอืงแวะถ่ายรูปเชคอนิ 
กับเป็ดเหลืองแห่งหนองประจักษ์ และชมศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีนและศาลเจ้าปู่ ย่าทีสร้างขึ้นด้วย
บรรยากาศเหมืองจ าลองเมืองจีนโบราณมาไว้ที่อุดร
ภายใต้ชื่อสวนคุณธรรมพนัปี 24 กตัญญู ภายในมีการ
ตกแต่งด้วยศลิปะแบบจนีโบราณได้อย่างสวยงาม มกีาร
จดัแสดงวฒันธรรมของชาวจนีแบบดัง้เดมิ มีส่วนที่เป็น
ศาลเจ้าให้นักท่องเที่ยวสามารถกราบไหว้ขอพรเพื่อ
ความเป็นศริมิงคล พรอ้มกบัแกช้ง ปรบัเปลีย่นดวงชะตา
ไดอ้กีดว้ย    

17.15 น. คณะออกเดนิทางสู่กรุงเทพมหานครดว้ยเทีย่วบนิ ของสายการบนินกแอร์ 

18.20 น. ☺ คณะเดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื   

 
 
 
 
 



 

เลย-เชียงคาน-ภูลมโล “ซากุระเมืองไทย” 3 วัน 2 คืน  

อัตราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-4 ท่าน) 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 

   เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคันละ 6 – 8 ท่าน                      12,900                         2,000 

อตัราน้ีรวม 
1) ค่าหอ้งพกัตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่าพรอ้มอาหารเชา้ 
2)    ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ (ขนาดของรถปรบัเปลีย่นตามจ านวนผูเ้ดนิทาง) 
3)    ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ 
4) ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีต่ามรายการ  
5)    ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุพรอ้มน ้าหนักกระเป๋าท่านละ 15 กก  
6)    ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 
7)    ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
8) บรกิารขนมของขบเคีย้วและแจกน ้าดื่มบนรถ  
อตัราน้ีไม่รวม 
1)    ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมูีลค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
2)    ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และทวีชี่องพเิศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ  
4)    ค่าน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ ตามระเบียบของสายการบิน 
5)    ค่าทปิคนขบัรถ,ไกด์ 
เงื่อนไขการจองทวัร ์
1.  ช าระเงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวนท่านละ  4,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนเดนิทาง 20 วนั หรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัทางบรษิทั 
 2.  หากมกีารยกเลกิการเดินทาง บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิบางส่วนทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ เช่น ค่าจองตัว๋ 
      เครื่องบนิ ค่าจองโรงแรมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ตามความเป็นจรงิ 
3.  บรษิทัฯ เป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ ซึ่งไม่อาจรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใด ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ

เจ้าหน้าที่บรษิัทฯ  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั เช่น  การนัดหยุดงาน การจลาจล การยกเลิกหรอืล่าช้าของสายการบนิ, อุบตัิเหตุ, ภยั
ธรรมชาต ิโรคระบาดหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มเช่น จากการเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย สูญหาย อุบตัเิหตุ ต่าง ๆ  

4   ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระให้กบับรษิัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน 
ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว้ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 

5   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึ
ความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

6   บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สมัภาระ
ระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

7.  บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนหรอืยกเลกิการเดนิทาง กรณีทีผู่เ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่ (อายุเกนิ 12 ปี) ไม่ครบ 8 ท่าน  
8.  เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั 
    ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ ดงัทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้นแลว้ 


