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เลย ภเูรอื 3 วนั 2 คืน 
 บินด้วยสายการบินนกแอร ์(DD) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

DD370 DMK(ดอนเมือง) – LOE(เลย) 09.20 – 10.30 
DD371 LOE(เลย) – DMK(ดอนเมือง) 11.00 – 12.10 

**ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
 

DAY1  กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเลย – CRYSTAL BOX COFFEE – วดัห้วยลาด – วดัภู
เรือม่ิงเมือง                                                      (–/L/D) 

07.30   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์(DD) โดยมเีจา้หน้าที่ของ
บรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตรการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการบินจะปิดให้
ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

09.20 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเลย จงัหวดัเลย โดย สายการบินนกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD370 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กิโลกรมัและรวมน ้าหนักกระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั ท่านสามารถอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) ** 

10.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเลย จงัหวดัเลย 
11.00 เตรยีมตวัออกเดนิทาง โดยจะมรีถตู ้VIP คนัละ 8-9 ทีน่ัง่ คอยใหบ้รกิารอยูใ่นสนามบนิ  

--------------------  หลงัจากทุกท่านรบัสมัภาระ และท าธรุะส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว --------------------------- 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

พาท่านไปนัง่ที ่CRYSTAL BOX COFFEE ทานกาแฟตามสไตล์นัง่ชลิ รบับรรยากาศเสมอืนไดอ้ยู่ในป่าจ าลอง 
โซฟาสบายๆ แลว้ยงัมเีครือ่งดื่มใหไ้ดล้องอกีหลายรายการ 
น าท่านออกเดินทางสู่ วดัป่าห้วยลาด มศีาลาเฉลิมพระเกียรติที่ใหญ่โตโอ่อ่า สง่างาม ซึ่งประดิษฐานพระ
ประธานสขีาวบรสิุทธิ ์สร้างด้วยแร่แคลไซด์ มนีามว่า พระสพัพญัญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุองค์ใหญ่ที่สุด ซึ่ง
งดงามปานเทวดาสรา้งและศกัดิส์ทิธิ ์ประดุจหลวงพ่อโสธร มฉีากหลงัเป็นภูเขาเยีย่มเทยีมฟ้า มองเหน็ม่านเมฆ
ลอยระเรีย่ มากระทบพืน้ดนิ ท่ามกลางกลิน่หอมของดอกหอมหมื่นลีแ้ละดอกไมน้านาพนัธ ์บรรยากาศเช่นนี้จะ
ด ารงคงอยู่อกีนานแสนนานตลอดไป ท่านอาจารยจ์งึเป็นผูช้ีท้าง แห่งบุญใหลู้กศษิยร์่วมสรา้ง ฝากไวเ้ป็นสมบตัิ
ของพระพุทธศาสนา 



 
พาท่านไปที ่วดัสมเดจ็ภเูรือม่ิงเมือง หรือช่ือเดิมวดัพระกร่ิงปรเมศร ์ตัง้อยู่ท่ามกลางทศันียภาพอนัสวยงาม
ของขนุเขาทีข่ ึน้สลบัซบัซอ้นกนัไปมา และเป็นทีป่ระดษิฐานขององคพ์ระพุุทธรปู พระพุทธเจา้ไภสชัยาคุรไุวฑรูย
ประภา จอมแพทย ์หรอืพระกริง่ปวเรศ ส าหรบัวดัสมเดจ็ภูเรอืมิง่เมอืงมคีวามโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบ
ของตวัอาคารทีม่สีถาปัตยกรรม ศลิปกรรม และงานประตมิากรรมทีม่ลีะเอยีดเป็นอย่างมากโดยตวัโบสถว์หิารถูก
สรา้งดว้ยไมส้กัทีถู่กน ามาแกะสลกัไวอ้ย่างวจิติรบรรจงทัง้หลงัซึง่สรา้งความประทบัใจใหก้บันกัท่องเทีย่วทีไ่ดข้ึน้
ไปสกัการะเป็นอยา่งมาก 



ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม วิลล่าเดอพนัตา(ภเูรือ) จ.เลย หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

DAY2 ภปู่าเปาะ – พระใหญ่ภคูกง้ิว – สกายวอลค์เชียงคาน – ภทูอก – แก่งคดุคู้ – ถนนคนเดิน เชียง
คาน                                                                                                                                (B/L/-) 

เชา้ น าท่านไป ภปู่าเปาะ ตัง้อยู่ที่บ้านผาหวาย ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย จุดเด่นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยว ก็คือ การได้ขึ้นไปชม บรรยากาศบนจุดชมวิวที่อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 900 เมตร 
สามารถมองเห็นภูหอซึ่งมลีกัษณะเป็นภูเขาสูง เป็นภูเขายอดตดั หรอืภูเขายอดราบโดยเฉพาะช่วงที่มทีะเล
หมอกปกคลุม นกัท่องเทีย่วเรยีกว่า คลา้ยภเูขาไฟฟูจยิามาในประเทศญี่ปุ่ น เดมิท ีภปู่าเปาะ เป็นพืน้ทีอ่ยูใ่นเขต
ป่าสงวนแห่งชาตภิคูอ้-ภกูระแต และเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภคูอ้-ภกูระแตถูกบุกรกุแผว้ถางเพื่อท าการเกษตร จน
สภาพป่าบรเิวณนัน้อยู่ในขัน้เสื่อมโทรม แต่หลงัจากมกีารคดัเลอืกผู้ใหญ่บ้านเข้ามาก็มกีารฟ้ืนฟูสภาพป่าให้
กลบัคนือุดมสมบรูณ์จน กลายมาเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ริม่มคีนรูจ้กัมากขึน้โดยเฉพาะภูหอทีม่คีลา้ยกบัภเูขาไฟฟู
จ ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางสู่ พระใหญ่ภคูกง้ิว เรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า พระพุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภริกัษ์ ตัง้อยู่ที่
ภูคกงิ้ว บ้านท่าดหีม ีต าบลปากตม ประดษิฐานอยู่บนเนินเขาบรเิวณปากล าน ้าเหอืงจรดกับแม่น ้าโขง เป็น
พระพุทธรปูปางลลีาประทาน พร หล่อดว้ยไฟเบอรผ์สมเรซิน่สทีองทัง้องค ์สูง 19 เมตร ตวัฐานกวา้ง 7.2 เมตร 
สรา้งขึน้โดยกองทพัภาคที ่2 และประชาชน น าท่านเดนิไปชม สกายวอลค์เชียงคาน หรอื สกายวอลค์ภูคกงิว้ 
ตัง้อยูท่ี ่ต าบลปากตม อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย สงูกว่าระดบัแม่น ้าโขงกว่า 80 เมตร หรอืเทยีบเท่ากบัตกึ 30 
ชัน้ มทีางเดนิทีท่ าดว้ยกระจกยาวกว่า 100 เมตร กวา้งกว่า 2 เมตร  



 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 

น าท่านออกเดนิทางสู่ ภทูอก จดุชมววิทะเลหมอกทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วเชยีง
คาน มลีกัษณะเป็นภเูขาสงู ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าโขง บนยอดภเูป็นทีต่ ัง้ของสถานีโทรคมนาคมเชยีงคาน และเป็นจุด
ชมววิทวิทวิทศัน์ทีส่วยงามของอ าเภอเชยีงคานและล าน ้าโขงไดโ้ดยรอบ ตัง้อยูบ่นถนนสายเดยีวกนักบัแก่งคุดคู้
ซึง่ห่างจาก ตวัอ าเภอเชยีงคานประมาณ 3 กโิลเมตร 

 
 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ แก่งคุดคู้ ห่างจากตวัอ าเภอเชยีงคานประมาณ 3 กโิลเมตร ล่องเรือชมความ

สวยงามของแก่งคุดคู้ แก่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทย ที่เกิดจากการทอดตัวของแนวหนิลงในแม่น ้าโขง 
ประกอบดว้ย หนิก้อนใหญ่ๆ เป็นจ านวนมากจากการทีห่นิเหล่านี้อยู่ใต้น ้าเป็นเวลานาน ท าใหห้นิเหล่านี้มสีสีนั
สวยงาม ตวัแก่งกว้างใหญ่เกือบจรดสองฝัง่แม่น ้าโขง มกีระแสน ้าไหลผ่านไป เพยีงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝัง่ไทย 
บรรยากาศดมีากลมเยน็สบาย มองออกมาจากศาลาไปทางล าน ้า จะเหน็โขดหินคลา้ยๆ กบั สนัเขื่อนทีว่างขวาง 
ล าน ้า (การล่องเรือขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในการออกเรือและปัจจยัอ่ืนๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงโปรแกรม) 



 
 น าท่านเดนิทางไป เชียงคาน เมอืงเลก็ๆรมิแม่น ้าโขงสุดชายแดนไทย เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัเลย ที่คงยงั

คงไวซ้ึง่วฒันธรรม ขนบประเพณี การใชช้วีติแบบเรยีบง่าย พอเพยีง วถิชีวีติแบบดัง้เดมิ ซึง่หาดูยากในปัจจุบนั 
บา้นเก่าทีเ่รยีงรายตดิกนัอยู่รมิถนนชายโขง ดงึดูดใจ ใหน้ักท่องเทีย่วหลายต่อหลายรุ่นต่างหลัง่ไหลเดนิทางกนั
มาทีน่ี่ บา้นเรอืนทีเ่มอืงเชยีงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เลก็ๆ เรยีกว่า “ถนนศรเีชยีงคาน” ถนนศรเีชยีงคานฝัง่ล่าง 
คอื ถนนเสน้ทีเ่ตม็ไปดว้ยบ้านไมเ้ก่าแก่ ทีพ่กั โฮมสเตย ์รา้นอาหาร และรา้นคา้เก๋ มากมายซึง่ถนนในเส้นนี้จะ
เรยีกว่า "ถนนชายโขง" หรือที่เรยีกติดปากกันว่า “ถนนคนเดนิเชียงคาน” มรีะยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เป็น
เส้นทางที่นักท่องเที่ยว นิยมมาปัน่จกัรยานชมบรรยากาศถ่ายรูปเล่น ชมบ้านไม้สมยัเก่า แต่ก็มบีางส่วนเป็น
ตกึแถวสรา้งใหม่ ซึง่ทาง เทศบาลไม่อนุญาตใหป้ลูกสรา้ง เพราะต้องการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มบริเวณถนนสาย
นี้ใหเ้ป็นบา้นไมท้ัง้หมดและบา้นไมห้ลงัเก่ายงัถูกดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นขายของ รา้นอาหาร รา้นกาแฟมากมาย 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมละมลุอุ่นโขง จ.เลย หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

DAY3 ตกับาตร - ซ้ือของฝาก – ท่าอากาศยานเลย – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                  (B/–/–) 
06.00 ตกับาตร ถอืเป็นเอกลกัษณ์อกีอยา่งหนึ่งของเมอืงเชยีงคาน (จดัเตรยีมใหท้่านละ 1 ชุด)  

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

พาท่านไปซ้ือของฝากประจ าจงัหวดัเลยเป็นทีร่ะลกึว่าเคยมาเทีย่วทีจ่งัหวดัเลยแลว้ 
ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเลย จงัหวดัเลย 

11.00  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร ์(DD) เทีย่วบนิที ่DD371 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 



 **ไม่รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กิโลกรมัและรวมน ้าหนักกระเป๋าถือข้ึน
เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั ท่านสามารถอพัท่ีนัง่ได้ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง (มีค่าใช้จ่าย) ** 

12.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

07 – 09 พฤษภาคม 2564 8,999 2,000 
 

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

**โปรแกรมน้ีเป็นโปรแกรมพิเศษ ขอเกบ็ส าเนาบตัรประชาชนเพ่ือท าการออกตัว๋เลย** 
 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
- ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการออกตัว๋และท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลาย

ท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ     
***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ ***** 
 

ข้อส าคญั  
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  
- ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบักรุ๊ปเหมาที่มผีูเ้ดนิทาง 8 คน ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการขอราคาใหมีอีกครัง้หาก

มีการเปล่ียนแปลงโปรแกรมและจ านวน 
- ราคาตัว๋ เป็นราคาตัว๋เด่ียว ณ วนัท่ี 01 เม.ย. 64 ทางบริษทัขอสงวนสิทธใ์นการเชค็ราคาใหม่อีกครัง้ก่อน

คอนเฟิรม์ และสงวนสิทธใ์นการออกตัว๋เลย 
 

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

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่ว
ใด เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

- น ้าหนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 7 กก. 
- รถตูป้รบัอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดื่ม 1 ขวด/วนั  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 



- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าประกนัคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม ์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุม้ครองทัง้
คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบรษิัท
ประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นส าคญั 

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- น ้าหนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์่านละ 300 บาท  

 
เง่ือนไขการจอง 
- มดัจ าท่านละ 4,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารการยนืยนัการจอง 24 ฃัว่โมง เช่น ท่านจองวนัน้ี กรณุาช าระเงนิมดั

จ าในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิช่นนัน้จะถอืว่าท่านได้ท าการยกเลกิการจองโดยอตัโนมตัิหากไม่ได้รบั
ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้
มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด
มทีีน่ัง่จ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าบรกิาร เตม็จ านวน เท่านัน้  
- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั

ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านได ้
ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม 
 

 
 



เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากค่าทวัร ์และเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
- ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 

 
หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่่องเที่ยวปิดใหบ้รกิาร เป็นต้น โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ให้
ทราบล่วงหน้า 

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตัดสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นๆ โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่พื่อท าการยนืยนัทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั กรณี
ทีโ่ปรแกรมมกีารบนิภายใน ทางบรษิทัจะเป็นผูอ้อกบตัรโดยสารใหแ้ละท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิ
ก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ กรณีที่โปรแกรมมกีารบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรยีกค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณทีีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั ทางบรษิทัจะจดัทีน่อนเป็นลกัษณะ 2 เตยีงหรอื 3 เตยีง ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอน
ใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  



- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง รา้นอาหารทีร่ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงเนื่องจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว หรอื กรณีทีโ่ปรแกรมมทีีพ่กั บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโรงแรม กรณทีีโ่รงแรมอาจจะมปัีญหาไมส่ามารถเขา้พกัได ้โดยจะจดัโรงแรมในระดบัใกลเ้คยีงกัน  

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น
จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

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

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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