
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 21395 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้ งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิเลย - เชยีงคาน - พระใหญภู่คกงิว้ - สกายวอลค์ เชยีงคาน - ภูเรอื 

 

08.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เพือ่เตรยีมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอนิ 

11.15 น. บนิลัดฟ้าสู ่จงัหวดัเลย โดยสายการบนิ ไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE052 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง 10 
นาท)ี  

 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ขาไปและขากลบั 

(รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ทา่นละ 20 กก. และสามารถถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กก./

ทา่น หากทา่นตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 
**หมายเหตุ: เทีย่วบนิและประเภทเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัประกาศของทางสายการบนิ** 

 
 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเลย หลังจากรับกระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถตูว้ไีอพีไปยัง เชยีงคาน 
เมอืงเล็กๆ น่ารักรมิโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชมุชนทีเ่ต็มไปดว้ยรอยยิม้ และวถิชีวีติทีเ่รยีบง่ายแต่มเีสน่ห ์เยีย่มชม จุดชม
ววิพระใหญภู่คกงิว้ เพือ่กราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิว้ หรอื พระพุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภรัิกษ์ ประดษิฐานอยู่ที่
ภูฟ้า บา้นท่าดหีม ีเป็นทีส่ักการะบูชาของชาวเชยีงคาน และยังมแีหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ทีม่าพรอ้มความสงูและความเสยีว 
สกายวอลค์เชยีงคาน เดนิชมววิบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สงูจากพืน้ดนิเทยีบเท่าตกึ 30 ชัน้ เป็นจุดชมววิสวยๆ 
จากมุมสงูทีส่ามารถมองเห็นววิฝ่ัง ไทย-ลาว ไดแ้บบพาโนราม่า และเป็นบรเิวณทีม่แีม่น ้าเหอืงและแม่น ้าโขงไหลมาบรรจบ
กัน 

 

 



น าท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที่ ถนนคนเดนิเชยีงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชยีงคานยามเย็น ถนนชายโขงแห่งนี้จะ

กลายเป็นถนนคนเดนิทีค่ราคร ่าไปดว้ยนักท่องเทีย่วทีม่าเดนิทอดน่องชมบา้นไมเ้กา่แก ่เดนิถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศ

คลาสสคิของบา้นไมเ้กา่สองฝ่ังถนนชายโขง ซึง่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว ้ บางหลังเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟ บาง

หลังก็พัฒนาเป็นโฮมสเตยห์รือเกสต์เฮาส ์บา้งก็เป็นรา้นขายของที่ระลกึ มีสนิคา้และอาหารพืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่ว

ชมิชอ้ปไม่มเีบือ่ กจิกรรมอกีอย่างหนึง่ก็คอืการขีจั่กรยานเลาะรมิฝ่ังโขง ดูววิทวิทัศน์สวยๆ สัมผัสอากาศสดชืน่ และวถิี

ชวีติผูค้นทีน่่ารัก สว่นในตอนเชา้จะมกีารตักบาตรขา้วเหนียว ซึง่เป็นวัฒนธรรมทีส่บืทอดกันมาชา้นาน 

 

** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

 
 

พกัที ่ PHURUA KEEREE RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

  

วนัทีส่อง            อุทยานแหง่ชาตภูิเรอื - จุดชมววิซากุระ เมอืงไทย - พระธาตุศรสีองรกั - วดัเนรมติวปิัสสนา 

 

05.00 น. น าท่านเดนิทางไปยัง อุทยานแหง่ชาตภูิเรอื เพือ่ ชมพระอาทติยข์ึน้ ภาพแสงแรกของวันตรงหนา้ พรอ้มลมหนาวที่

พัดมา มีพื้นที่ครอบคลุมทอ้งที่อ าเภอภูเรือและอ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ดา้นทศิเหนืออยู่ตดิกับประเทศลาว อุทยาน

แห่งชาตภูิเรอืมรูีปร่างลักษณะเหมอืนเรอืใหญ่บนยอดดอยสงูเป็นภูผาสสีันสะดุดตาหนิบางกอ้นมลีักษณะเหมอืนถูกป้ัน

แต่งไว ้ชาวบา้นเรยีกว่า “กวา้นสมอ” โดยรอบๆจะเห็นยอดดอยเป็นขุนเขานอ้ยใหญใ่กลเ้คยีงมากมายซึง่เรามักมองเห็น

เป็นฝ้าขาวดว้ยละอองน ้า หมอก ปกคลุมไวท้่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์ 

 



 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางไปยัง ภูลมโล ตัง้อยู่ที่ ต.กกสะทอน อ.ด่านซา้ย จ.เลย ถือว่าเป็นสว่นหนึง่ของอุทยานแห่งชาตภูิหนิ

ล่องกลา้ อยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พษิณุโลก ในช่วงมกราคม – กุมภาพันธ ์ของทุกปี หรือในชว่ง

ฤดูหนาวบรเิวณนี้จะเต็มไปดว้ยดอกนางพญาเสอืโค่งบานเต็มท่ัวพืน้ที ่ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในปีนัน้ๆ ส าหรับจุด

ชมดอกพญาเสอืโคร่งทีภู่ลมโล แบ่งออกเป็น 3 แปลง ไดแ้ก ่“แปลงภูลมโล” โดยแปลงนี้มไีฮไลทส์ าคัญตรงจุดบรเิวณ

คอกวัว เพราะมคีอกวัวทีช่าวบา้นเลีย้งไวอ้ยู่ในบรเิวณนี้ซึง่สามารถมองเห็นดอกพญาเสอืโคร่งไดอ้ย่างงดงาม ไปต่อกัน

ที่แลงที่สองคอื “แปลงกอ้นหนิใหญ่” ในจุดนี้ทุกท่านสามารถชมดอกนางพญาเสอืโคร่งควบคู่ไปกับกอ้นหนิใหญ่ ซึง่

ความวา้วอยู่ตรงที่เวลาถ่ายรูปคู่กับกอ้นหนิเบื้องหลังจะเป็นฉากสชีมพูอร่าม และส าหรับแปลงสดุทา้ย “แปลงภูขีเ้ถา้” 

ในจุดนี้สวนใหญ่มักจะบานชา้กว่าแปลงอืน่ๆ เนื่องดว้ยลักษณะของดอกนางพญาเสอืโคร่งและความสวยงามจงึถกูกลา่ว

ขานว่าเป็น “ซากรุะเมอืงไทย” 

 



 
 

ในกรณีช่วงที่ท่านเดนิทางดอกพญาเสอืโคร่งยังไม่บาน ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับโปรแกรมไปยัง จุดชมลาน

หนิปุ่ ม อยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานฯ ประมาณ 4 กโิลเมตร 

อยู่ริมหนา้ผา ลักษณะเป็นลานหนิซึ่งมีหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่ม 

เป็นปม ขนาดไล่เลี่ยกัน คาดว่าเกิดจากการสึกกร่อนตาม

ธรรมชาตขิองหนิ ในอดีตบรเิวณนี้ใชเ้ป็นที่พักฟ้ืนคนไขข้อง

โรงพยาบาล เนื่องจากอยู่บนหนา้ผา มลีมพัดเย็นสบาย 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

น าท่านสักการะ พระธาตุศรสีองรกั ศลิปกรรมแบบลา้นชา้งที่คลา้ยกับองค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สรา้งขึน้เพือ่

เป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลอืกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต (กรุณางดแต่งกายสแีดง 

ขึน้สกัการะองคพ์ระธาตุศรสีองรัก)  

 

 

 



น าท่านชม วดัเนรมติวปิัสนา วัดตัง้อยู่สูงเด่นอยู่บนเนนิเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กนอ้ย สถาปัตยกรรม

ภายในวัดกอ่สรา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลัง พระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวจิติรงดงาม เมือ่เขา้มาในพระอุโบสถจะพบ

กับความงดงามของพระประธานปางมารวชัิย พระพุทธชนิราชจ าลอง ใหทุ้กท่านไดส้ักการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

และชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระวหิารทีส่วยงาม มลีวดลายอ่อนชอ้ยดว้ยศลิปะของช่างเขียนชาว ด่านซา้ย ซึง่

ใชเ้วลาวาดนานถงึ 8 ปี เป็นภาพเกีย่วกับพุทธประวัต ิภาพพระเวสสันดรชาดกและภาพทศชาต ิ

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

พกัที ่ PHURUA KEEREE RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

  

วนัทีส่าม            ตกับาตรขา้วเหนยีว - ทุง่ดาวเรอืง ภูเรอื - สนามบนิเลย - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

05.00 น. ตืน่รับอรุณยามเชา้ทีส่ดใส น าท่านเดนิทางสูถ่นนชายโขงเพือ่ร่วมท าบุญ ตกับาตรขา้วเหนยีว ยามเชา้ทีเ่ป็นวัฒนธรรม

ดัง้เดมิ เชา้ตัง้แต่เวลาตีหา้เป็นตน้ไป พระสงฆ์จะเดนิออกบณิฑบาต ชาวบา้นจะน าขา้วเหนียว และอาหารมาใสบ่าตร 

ซึง่นักท่องเทีย่วก็สามารถร่วมตักบาตรขา้วเหนียวดว้ยกันได ้ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทุ่งดาวเรอืง ภูเรอื ทุ่งดอกดาวเรอืงสเีหลอืงกวา้งไกลสดุลูกหูลูกตาเป็นไร่ของชาวบา้นปลูกดอก

ดาวเรืองเพือ่จ าหน่าย มีขนาดประมาณ 20 ไร่ และต่อมาก็ขยับขยายกลายเป็นทวิทัศน์ทีส่วยงามและเป็นที่ท่องเทีย่ว

แห่งหนึง่ของภูเรอืในชว่งฤดูหนาว ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในชว่งทีท่่านเดนิทาง  

 

 
 

13.00 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ ไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE053 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 
1 ช่ัวโมง 10 นาท)ี 

14.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 
 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

 

 
** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ขวบ 3,900 บาท ** 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8  ทา่น/ตอ่ 1 คนัรถตู ้ขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา  
 

** ส าหรบัต ัว๋เครือ่งบนิทางบรษิทัยงัมไิดท้ าการจองใดๆท ัง้สิน้ ราคาคา่บรกิารขา้งตน้เป็นราคาต ัว๋ทีท่ า

การเช็ค ณ วนัที ่09 ธนัวาคม 2563 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ หากในกรณีทีค่า่

ต ัว๋เครือ่งบนิ ณ วนัทีท่ าจองมรีาคาปรบัขึน้จากเดมิ ** 

 

** ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศยกเลกิเทีย่วบนิ หรอืเทีย่วบนิเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใ์นการ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ** 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 
   รายละเอยีดเทีย่วบนิ ราคาทวัร ์ พกัเดีย่ว 

07 – 09 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 8,999 3,000 

08 – 10 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 8,999 3,000 

14 – 16 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

15 – 17 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

21 – 23 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

22 – 24 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

28 – 30 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

29 – 31 มกราคม 2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

04 – 06 กุมภาพนัธ ์2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

05 – 07 กุมภาพนัธ ์2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

18 – 20 กุมภาพนัธ ์2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 

19 – 21 กุมภาพนัธ ์2564 
ขาไป    WE052 BKK – LOE 11.15 – 12.25 
ขากลบั WE053 LOE – BKK  13.00 – 14.10 9,999 3,000 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ 

  คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   

  ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

  ค่ารถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

  ค่าจา้งมัคคุเทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ 

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ **ท ัง้นีร้ะยะเวลาใน

การช าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด** 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคืนเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายที่

จ าเป็นอืน่ๆ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

 



เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6  

      .  จองทวัร์ผ่าน.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip  

      .  หรือโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 

  


