
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....หนาวเย็นบนภ ูดเูมืองพญานาค ....  

เลย - อดุรธานี - หนองคาย4 วนั 3 คืน (แอรเ์อเชีย ) 

วนัท่ี 1 กรงุเทพ –เลย –อ่างเก็บน ้าหว้ยกระทิง - พิพิธภณัฑผี์ตาโขน  - วดัเนรมิตวิปัสสนา- เชียงคาน 

8.00น.:  พบกนั ณ จดุนดัหมาย สนามบินดอนเมอืง โดยมทีีมงาน บ๊ิก เวิลด ์ฮอลิเดย ์คอยอ านวยความสะดวก  

และตอ้นรับทา่น พรอ้มดว้ยมคัคเุทศกท์ี่ช านาญ คอยแนะน าเสน้ทางและขอ้มลู  

9.15 น.  หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางสูจ่งัหวดัเลยเท่ียวบิน FD3542 สายการบินแอรเ์อเชีย 

10.30น.:  เดินทางถึง จงัหวดัเลย 

น าทา่นเดินทางชม อ่างเก็บน ้าหว้ยกระทิง หรือ อา่งเก็บน า้หมาน ตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง อยู่ในความ

ดแูลของวนอทุยานหริรักษ ์เป็นอา่งเก็บน า้ที่มพ้ืีนที่กวา้งกวา่ 1,500 ไร่เลยทีเดียว และมคีวาม

สวยงามตรงที่ลอ้มรอบดว้ยป่าสีเขยีว ใครที่มาเที่ยวที่นีต่อ้งหา้มพลาดการลอ่งแพไมไ้ผ ่พักผอ่นชลิชม

วิว นัง่กินขา้วบนแพ และลงเลน่น า้ไดอี้กดว้ย 

   เที่ยง : น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั  

น าทา่นเดินทางชม พิพิธภณัฑผี์ตาโขนประเพณีบญุหลวงและการละเลน่ผตีาโขน เป็นเอกลกัษณข์อ

เมอืงดา่นซา้ย ซ่ึงหากใครไปเที่ยว หา้มพลาดแวะไปชม พิพิธภณัฑผ์ตีาโขน วดัโพนชยั ภายในจดัแสดง

นทิรรศการเกี่ยวกบัผตีาโขน ตัง้แตป่ระวตัิความเป็นมา ไปจนถึงการท าหนา้กากผตีาโขนที่มคีวาม

ประณีตงดงาม ชมสาธิตวิธกีารท าหนา้กาก และชอ้ปของฝากเก่ียวกบัผตีาโขนชม วดัเนรมิตวิปัสสนา

ตัง้อยู่บนเนนิเขาในอ าเภอดา่นซา้ย ภายในวดันัน้สรา้งดว้ยศิลาแลงทัง้หลงั พระอโุบสถตกแตง่อย่าง

วิจิตรงดงาม มภีาพจิตรกรรม และประดิษฐานพระพทุธชนิราชจ าลองอีกดว้ย นอกจากนีร้อบๆ 

บริเวณวดัจะมีการจดัแตง่สวน และตน้ไมร้่มร่ืนสวยงาม นอกจากนีย้ังมตีน้ไมท้ี่ส าคัญทางพทุธศาสนา

คือ ตน้สาละ ซ่ึงเป็นตน้ไมท้ี่พระพทุธเจา้ทรงประสตูิอยู่ดว้ย หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางสู ่เชียงคาน 

เดินชลิชมบรรยากาศริมน า้โขง สมัผสัเสนห่ข์องความเรียบงา่ย วิถีชวิีตแบบดัง้เดิม และเรียนรู้

วฒันธรรมประเพณีที่สืบตอ่กนัมา หา้มพลาดการเดินชมบา้นเกา่ซ่ึงเป็นบา้นไมบ้นถนนศรีเชยีงคาน 



หรือปัน่จกัรยานรับลมเลียบริมแมน่ า้โขง พรอ้มชมิเมนอูร่อยอย่างขส้วปุ้นน า้แจว่ ที่หาชมิไดเ้ฉพาะที่

เชยีงคานเทา่นัน้ 

ค า่ : **อิสระใหท้่านรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก โรงแรม 

วนัท่ี 2เชียงคาน – ภทูอก - วดัพระพทุธบาทภคูวายเงิน –หม ู่บา้นวฒันธรรมไทด า–พระธาตหุลา้ 

หนอง - ตลาดท่าเสด็จ – ลานพญานาคค ู่ - หนองคาย  

น าท่านชมพระอาทิตยข้ึ์นยามเชา้ท่ี ภทูอก เป็นอีกจดุทอ่งเที่ยวหนึง่ที่พลาดไมไ่ด ้เราสามารถมาซึบ

ซับอากาศหนาว สดูอากาศดีๆ ไดท้ี่นี ่พรอ้มชมความสวยงามของทะเลหมอก มมีมุสวยๆ ใหถ้่ายรปู

เยอะมาก และมชีงิชา้หอ้ยไวใ้หไ้ดน้ัง่เลน่ชมทะเลหมอกยามเชา้อีกดว้ย ก่อนกลบัแนะน าวา่ใหล้องเดินชลิ

หาของอร่อยชมิกนัในตลาดเชา้จะฟินมาก 

เชา้  :   น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสกัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วดัพระพทุธบาทภคูวายเงิน ตัง้อยู่อยู่บนเขาสงูจากระดบัน า้ทะเล 

400 เมตร แตก่อ่นเชือ่กันวา่คนมบีญุเทา่นัน้ที่จะขึน้มาถึงพระพทุธบาทภคูวายเงนิได ้ไฮไลทข์องที่นีคื่อ 

รอยพระพทุธบาทยาวประมาณ 120 ม. กวา้ง 65 ซม. ประดิษฐานบนหินลบัมดี และพระเจา้ใหญ่พทุธ

ฉัพรรณรังสี พระปูนป้ันสีขาวองคใ์หญ่ประดบัดว้ยกระจกสะทอ้นแสงแวววบั ซ่ึงเป็นที่เคารพบชูาของ

ชาวบา้นละแวกนัน้เป็นอย่างมาก น าทา่นชม หม ูบ่า้นวฒันธรรมไทด าเป็นหมูบ่า้นของกลุม่ชาวไทด า

กลุม่หนงึ ที่อพยพมาจากเมอืงเชยีงขวาง สปป. ลาว ที่นีเ่ราจะพบกบับา้นจ าลองที่สรา้งขึน้ตามรปูแบบ

ของชาวไทด าในอดีต รวมถึงขา้วของเคร่ืองใชใ้นบา้นตา่งๆ ที่ยังคงอนรุักษไ์วอ้ย่างดี และชมการท าผา้

ทอมอืแบบโบราณ ซ่ึงสามารถซ้ือกลบัไปเป็นของฝากได ้

เที่ยง : น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางส ู ่หนองคาย เมอืงริมโขงอนัสวยงาม ที่มชีือ่เสียงในเร่ืองพญานาค ทัง้

ประเพณีบญุบั้งไฟอนัโดง่ดงั สถานที่ทอ่งเที่ยวต านานความเชือ่พญานาคอนัศักดิ์สิทธิ์  อีกทัง้ยังมี

ความบริสทุธิ  ฺ ของธรรมชาติ ความอศัจรรยข์องเกาะแก่งกลางน า้โขง เรียกไดว้า่เป็นจงัหวดัที่สรา้ง

ความสขุผอ่นคลาย อิ่มบญุ อ่ิมใจ เมื่อไดม้าเยือนน าทา่นชม พระธาตหุลา้หนอง หรือ พระธาตกุลาง

น า้ เป็นพระธาตทุี่มขีนาดใหญ่อยู่ริมฝัง่แมน่ า้โขง องคพ์ระธาตกุอ่ดว้ยอิฐถือปูนลม้ตะแคงไปตาม

กระแสน า้มฐีานเหลี่ยมมมุฉาก โดยดา้นหนึง่โผล ่ขึน้มาเหนอืน า้เพียงคร่ึงฐาน พระธาตหุนองคาย เป็น

ที่เคารพสกัการะของชาวหนองคายอย่างมาก ทางจงัหวดัจึงไดส้รา้งพระธาตอุงคจ์ าลองขึน้มาบริเวณ 

ริมฝัง่แมน่ า้โขงและบรรจชุิน้สว่นองคพ์ระธาตจุากองคเ์ดิมไวภ้ายในองคพ์ระธาต ุอิสระใหท้า่นไดเ้ลือก

ซ้ือของฝากที่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดทา่เรือ ตัง้อยู่ริมแมน่ า้โขง ในเขต

เทศบาลเมอืงหนองคาย เป็นแหลง่รวมสินคา้เป็นแหลง่ซ้ือขายผลิตภณัฑจ์งัหวดัหนองคาย เชน่ อาหาร

พ้ืนเมอืง สินคา้โอทอ๊ป ของที่ระลึก และของเคร่ืองใชต้า่งๆ โดยเฉพาะสินคา้ที่เกี่ยวกบัเด็กมเียอะมาก 

นอกจากนีริ้มถนนมชียัใกลก้ับตลาดทา่เสด็จ มตีึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยังอยู่ในสภาพดี 

ใหเ้ดินชมและถ่ายภาพเลน่อีกดว้ย แวะถ่ายรปูกบั ลานพญานาคค ู่ สญัลกัษณข์องจ.หนองคาย 

หนา้วดัล าดวน 

ค า่ :   **อิสระใหท้่านรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

   ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัท่ี 3หนองคาย –พระธาตบุงัพวน - วดัผาตากเสื้อ - ถ ้าดินเพียง - อดุรธานี –วดัป่าภกูอ้น– 

สวนสิทธิกร - พิพิธภณัฑเ์มือง 

เชา้ :  น าท่านรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้ น าเดินทางชมความสวยงามของ พระธาตบุงัพวนวดัซ่ึงเป็นพทุธศาสนสถานส าคัญของ

นกิายมหายาน  มปีระวตัิความเป็นมาที่ยาวนาน และเป็นวดัเดียวในโลกที่ยังคงหลงเหลือโบราณสถาน

อนัเป็น  “สตัตมหาสถาน” จากอดีตครบ 7 สิ่ง ซ่ึงคือการจ าลองสถานที่อนัเกี่ยวกบัพระพทุธองค์

หลงัจากตรัสร ูม้แลว้จ านวน 7 แห่งที่ถกูสรา้งขึน้ตามพทุธศาสนคติ  ภายในประดิษฐานโบราณวตัถุ

ส าคัญทางศาสนาไวห้ลายอย่าง หลงัจากนัน้ น าทา่นชม วดัผาตากเส้ือ จดุชมวิวสกายวอรค์ไฮไลท์

และแลนดม์ารค์ใหมข่องจงัหวดัหนองคาย  กบัจดุชมวิวสกายวอลค์วดัผาตากเสื้อ จดุชมวิวสกายวอล์

คแห่งแรกของประเทศไทย  ในอ าเภอสงัคมของจงัหวดัหนองคาย ภายในพ้ืนที่ของวดัผาตากเสื้อ ตัง้อยู่

บนเนนิเขาบา้นดงตอ้ง  ที่สามารถชมวิวมมุสงูแบบ 180 องศาของล าน า้โขง บนพ้ืนที่สีเขยีวอนัอดุม

สมบรูณท์ัง้สองฝัง่โขงตามเขตแนวพรมแดนไทย – ลาว  จดัเป็นทีเด็ดจดุชมทศันยีภาพริมน า้โขง น า

ทา่นเขา้ชม   หรือที่เรียกติดปากชาวบา้นวา่  ถ ้าพญานาค ตัง้อยู่ในพ้ืนที่ของวดัถ า้ศรีมงคล  ดว้ย

ลกัษณะอนัโดดเดน่เป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตวัของรโูพรงมากมายที่แบ่งซอยออกไปทัว่บริเวณถ า้  และยัง

มหิีนงอกหินยอ้ยกระจายตวัอยู่ภายในถ า้อีกดว้ย ถ า้ดินเพียงจึงเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวไฮไลทข์อง

หนองคาย  ดว้ยเสาหินและโพรงหินรปูทรงแปลกตา ซ่ึงงดงามอย่างนา่อศัจรรย ์

(ขอ้หา้มส าหรบัสตรมีีประจ าเดือน และ ส าหรบัผ ูท่ี้มีโรคหวัใจ ความดนั ไขขอ้เส่ือม พิจรณา

ตามความเหมาะสมในการเขา้ชมเน่ืองจากเพดานถ ้าบางช่วงลาดต ่าและมีแอ่งน ้า และการ

เดินชมถ ้าตอ้งถอดรองเทา้เขา้ไป และตอ้งพบักางเกงเล็กนอ้ยเพราะบางช่วงจะตอ้งเดินผา่น

น ้าประมาณขอ้เขา่) 

เที่ยง :  น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั 

น าทา่นเดินทางชมวดัป่าภกูอ้นเรียกไดว้า่เป็นอีกหนึง่วดัชือ่ดงัที่ตัง้โดดเดน่อยู่กลางป่า และกลายเป็น

อีกหนึง่แห่งที่ถา้มาอดุรแลว้ก็ควรตอ้งแวะมาเช็คอินกนัหนอ่ยละ และถา้ไปถึงแลว้ตอ้งไดเ้ห็นองคพ์ระ

พทุธไสยาสนโ์ลกนาถศาสดามหามนุ ี พระพทุธไสยาสนหิ์นออ่นสีขาวบริสทุธิ์ ที่มคีวามยาว 20 เมตร 

และสรา้งขึน้ดว้ยหินออ่นจากประเทศอิตาลีจ านวน 42 กอ้น โดยใชเ้วลาสรา้งกนัถึง 6 ปีหลงัจากนัน้  

น าทา่นถ่ายรปูกบัดอกไมน้านาชนดิที่ สวนสิทธิกร บา้นหว้ยส าราญบา้นหว้ยส าราญ ขึน้ชือ่วา่เป็น 

“หมูบ่า้นไมด้อกไมป้ระดบั” จากวิถีชวิีตชาวบา้นที่ปลกูไมต้ัดดอก เพ่ือบชูาพระ สง่ขาย หรือใชใ้น

พิธีกรรมตา่ง ๆ ซ่ึงมพ้ืีนที่ทัง้หมด 65 ไร่ สว่นใหญ่ปลกูตน้ดอกมะลิ ดอกพดุกรอง ดาวเรือง หงอนไก ่

และบานไมร่ ูโ้รย สว่นพันธุอ่ื์น ๆ เชน่  เบญจมาศ คัตเตอร ์(พีค็อก) กหุลาบรอ้ยมาลยั, มมั, สรอ้ยทอง 

ฯลฯ รวมแลว้ประมาณ 30 สายพันธุ ์เรียงแถวเป็นแนวยาวกวา่ 150 เมตร มองเห็นไกลสดุสายตา 

น าทา่นถ่ายรปูกบั พิพิธภณัฑเ์มืองเป็นอาคารรปูแบบโคโลเนยีลสีเหลืองสดใส และเป็นอาคารเกา่แก่

หลงัหนึง่ในเมอืงอดุรธาน ีภายในเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ไดร้ับการปรับปรงุใหมเ่มือ่ พ.ศ.2557 นีเ่องนะ โดย

มกีารบรูณะพัฒนาและน าเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ขา้มาผสมผสาน จนท าใหพิ้พิธภณัฑแ์ห่งนีม้คีวาม

นา่สนใจและร่วมสมยั โดยบอกเลา่เร่ืองราวความเป็นมาตัง้แตส่มยัแผ่นดินอีสานจมอยู่ใตท้ะเล 

ค า่ :   น าท่านรบัประทานอาหารเย็น 

   ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก โรงแรม 

วนัท่ี 4 อดุรธานี -  ทะเลบวัแดง - ค าชะโนด –บ่อเกลือบา้นดงุ - กรงุเทพ 

น าทา่นชม ทะเลบวัแดงที่นีเ่ป็นหนองน า้จืดธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ ์เนือ้ที่ประมาณ 28,125 ไร่ เต็ม

ไปดว้ยปลาจ านวนมาก มนีกอย่างนอ้ย 74 ชนดิ และพืชน า้อีกอย่างนอ้ย 15 ชนดิ โดยเฉพาะ บัวแดง 

หรือบัวสาย ที่จะพรอ้มใจกนับานสะพรัง่ในชว่งฤดหูนาวของทกุปีอีกดว้ย ทา่นสามามรถมองไปยัง

เบ้ืองหนา้ก็จะเห็นดอกบัวสีชมพผูลิบานไปจนไกลสดุสายตา เสมอืนพ้ืนน า้นัน้เต็มไปดว้ยสีชมพทูัว่ทัง้บึง 

หากเรือแลน่เขา้ไปใกล้ๆ  บัว ก็จะเห็นดอกบัวสีชมพทูัง้ขึน้ตรงบา้ง งอบา้ง สะทอ้นพ้ืนน า้ใหเ้ห็นกนัอย่าง

ละลานตาน าทา่นเดินทางสู ่ค าชะโนดวงันาคินทรค์ าชะโนด เชือ่วา่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลบั

ของพญานาค เป็นที่เคารพย าเกรงและศรัทธาของคนในจังหวดัอดุรธานแีละอีสานตอนบน ค าชะโนดมี

ลกัษณะเป็น เกาะลอยน า้ ที่เต็มไปดว้ยตน้ชะโนด  ป่าค าชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในต านานพ้ืนบา้น เชือ่

วา่เป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสทุโธ ย่าศรีประทมุมา และสิ่งลีล้บัตา่ง ๆ เกาะค าชะโนดไมเ่คยจมน า้ 



โดยมคีวามเชื่อที่วา่เพราะมพีญานาคคอยปกปักรักษามคีวามเชือ่ที่วา่ ค าชะโนด เป็นสถานที่ขึน้ลง

ระหวา่งมนษุยพิภพกบันาคพิภพของพญาสทุโธนาคราช ผูส้รา้งแมน่ า้โขงและเป็นเจา้ของปลาบึก 

เที่ยง :  น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั 

น าทา่นชม บ่อเกลือบา้นดงุหลายคนอาจยังไมเ่คยรูว้า่อดุรธาน ีเป็นแหลง่ผลิตเกลือสินเธาวท์ี่ใหญ่

แห่งหนึง่ของไทย โดยมพ้ืีนที่ผลิตเกลือทัง้หมดอยู่ถึงประมาณ 3,000 ไร่ เรียกวา่การผลิตเกลือ

กลายเป็นรายไดข้องผูค้นหลายหมูบ่า้นในอ าเภอนี ้นอกจากการมาแวะดกูรรมวิธีการผลิตเกลือภเูขา

แบบพ้ืนบา้นแลว้ ที่นีย่ังมสีปาเกลือแห่งเดียวของประเทศไทยอยู่ดว้ย โดยมบีริการแชต่วัและแชเ่ทา้ดว้ย

น า้เกลืออุ่นจากภมูปัิญญาชาวบา้นไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินอดุรธาน ีเพ่ือกลบัสู่

กรงุเทพ 

19.55. น. เดินทางกลบัสู ่กรงุเทพ เท่ียวบินท่ี FD3359สายการบินแอรเ์อเชีย 

21.10. น. เดินทางถึงกรงุเทพโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจไมร่ ูล้ืม 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ช่วงเวลา

เดินทาง 

จ านวน ราคาต่อท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง นอนเด่ียวเพ่ิม 

19 – 22 พ.ย. 

63 

8ท่าน 11,900 11,900 11,700 2,500 

30ธ.ค–2ม.ค. 

64 

8ท่าน 12,900 12,900 11,900 3,000 

 

*ราคานีเ้ป็นราคารวมตัว๋และสมัภาระถือขึน้เคร่ือง 7 กิโลกรัม ถา้ตอ้งการซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพ่ิม จา่ยเพ่ิมทา่นละ 1,000 บาท* 

*หากมคีวามประสงคเ์ดินทางโดยสายการบินอ่ืน สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได*้ 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าเคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามรายการ 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ระดบั4 ดาว หรือ เทียบเทา่ ตามที่ระบใุนรายการ 

3. ค่าอาหาร ตาที่ระบใุนรายการ 

4. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ ตามที่ระบใุนรายการ 

5. ค่าพาหนะทอ้งถ่ิน (ถา้ม)ี ตามที่ระบใุนรายการ 

6. ค่ามคัคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกและบริการ 1 ทา่น ตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง (คุม้ครองวงเงนิทา่นละ 1,000,000.-บาท และ รักษาพยาบาล วงเงนิไมเ่กิน ทา่นละ 

50,000.-บาท  ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืและไมไ่ดร้ะบใุนรายการทวัร ์อาทิเชน่ ค่าซักรีดเสือ้ผา้ , ค่าเคร่ืองดิ่มที่สัง่เพ่ิมตา่งหาก , ค่า

มนิบิารภ์ายในโรงแรมที่พัก , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั 

2. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพ่ิม อาทิเชน่ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 

3. ค่าทิปมคัเุทศก ์และ พนกังานขบัรถ 

4. ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม 7% และ หัก ณ ที่จา่ย 3% 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่  

1.การจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท ์ส าหรับการออกใบแจง้หนี ้และใบรับเงนิของทา่น และ ท า

การช าระค่ามดัจาทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพ่ือเป็นการยืนยันการจอง ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร  

2.การจองทวัรแ์ละการส ารองที่นัง่บนรถจะสมบรูณ ์ก็ตอ่เมือ่มีการ วางเงนิมดัจา เขา้มาที่บริษทัฯ เพ่ือเป็นการยืนยันการ จอง

ทวัร ์จึงจะถือวา่ไดท้าการจองทวัรแ์ละส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์ที่นัง่จะไมถ่กูตดั  

3.กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจาตวัประชาชน หรือสาเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 15 วนั เพ่ือใชส้าหรับ

การใสช่ือ่ตัว๋เคร่ืองบิน(ส าหรับทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง  



4.การช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรณุาช าระกอ่นการเดินทาง 30 วนั เป็นอย่างนอ้ย เนื่องจากบริษทัฯตอ้งส ารอง คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ ทา่นยกเลิก ทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ และไม่

สามารถเรียกรอ้งเงนิค่ามดัจาคืนได ้ 

 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1.แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯจะคืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2.แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั ทางบริษทัฯ จะเก็บค่ามดัจาทวัร ์ 

3.แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 14 วันกอ่นการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ้า่ย เต็มจานวนของราคาทวัร ์ 

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทวัรต์ามที่กาหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมดัจาทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอ่านรายละเอียดทกุขอ้หมายเหต ุ 

1.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผีูร้่วมเดินทางไมถึ่งตามที่กาหนด

ไว ้( รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น ) 

2.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมกีารปรับราคาค่า

น า้มนัและภาษนี า้มนั  

3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยวหรือบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพ่ือ ใหเ้ป็นไป

ตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นีโ้ดยคานงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นสาคัญ หรือเกิดเหตุ

สดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบ

ของมคัคเุทศกห์รือหัวหนา้ทัวร ์ 

4.ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรือจากอบุัติเหตตุา่งๆ  

5.ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มคี่า อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัผู ้เดินทาง

,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิ้น  

7.เมือ่ทา่นตกลงชาระค่ามดัจาหรือชาระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไข

และขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้  

ส่ิงท่ีควรน าติดตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุที่สวมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ที่สวมใสส่บาย  

2.กลอ้งถ่ายรปู,โทรศัพทม์อืถือ,แบตส ารอง,ที่ชารต์โทรศัพท,์อปุกรณก์นัแดด,ร่มพับ,เสื้อกนัฝน  

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพสูระผม,ครีมตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ี่มกีารคา้งคืน) 
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