
 

 รหัสโปรแกรม : 22543 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
ภเูรอื เชียงคาน ภลูมโล 3วนั 2คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  (FD) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมอืง)  

สู่ ท่าอากาศยานเลย นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรมั 
 



  

Departure:    FD3542 DMK-LOE  10.30-11.45 

Return:        FD3549  LOE-DMK 18.00-18.55 

เวลาและไฟลท์บนิ สายการบนิอาจมขียบัหรอืปรบัเปลีย่นได ้(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มบนเครื่องและทีน่ ัง่บน

เครื่องเป็นไปตามทีส่ายการบนิจดัสรรหนา้เคานเ์ตอร)์ 

ค่าทวัรไ์ม่รวมนํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อนํา้หนกั 15 กิโลกรมั ราคา 480 บาทต่อเทีย่ว 

 

วนัทีห่น่ึงของการเดินทาง  ท่าอากาศยานดอนเมอืง - ท่าอากาศยานเลย - วดัป่าหว้ยลาด - Cafe' De Mena 

                                    ถ่ายรูปเทอรโ์มมเิตอรย์กัษ ์- เทศกาลตน้ครสิตม์าสภูเรอื 

08.00 น. พรอ้มกนัที่จุดนดัหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 2 ช ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออกในประเทศเคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ประตู 9-10  

10.30 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเลยโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD3542 

11.45 น. ถงึท่าอากาศยานเลยรบัสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย  ....นาํท่านขึ้นรถตูป้รบั อากาศเดนิทางเพือ่ทานอาหารกลางวนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่1) 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่วดัป่าหว้ยลาดเดิมคือสาํนกัสงฆห์ว้ยลาดก่อตัง้ขึ้นโดย 

หลวงปู่ชอบ ฐานสโมภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระสพัพญัํู 

เป็นพระประธานสขีาว หรือหลวงพ่อขาวองคข์นาดใหญ่สวยงามดา้นบน 

จะเป็นที่ต ัง้ ของ วหิารสรา้งดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็ โครงหลงัคาเหลก็ 

มงุดว้ยกระเบื้องดนิเผา ทรงไทยประยุกต ์กวา้ง 12 เมตร ยาว 25 เมตร 

ใชป้ฏบิตักิิจกรรมของพระสงฆ ์และประกอบพธิี ในวนัสาํคญัทางพทุธศาสนา 

นาํท่านเดินทางสู่ Cafe DE MENA รา้นกาแฟววิสวยบรรยากาศดี มมีมุยอดนิยมสามารถ

ถ่ายรูปเก๋ๆ ไดบ้นสะพานไมท้ี่ทอดยาวอยู่บนทุ่งนากวา้งท่ามกลางแสงแดดและสายลม 

อิสระใหท่้านเลือกซื้ อและลิ้ มรสเครื่องดื่มรอ้น เย็น ตามอธัยาศัย แวะถ่ายรูปกับ

เทอรโ์มมิเตอรย์กัษ์จุดไฮไลทท์ี่สามารถยืนยนัว่าคุณไปเยือนภูเรือมาแลว้นําท่านสู่ งาน

เทศกาลตน้ครสิตม์าส อาํเภอภูเรอื คร ัง้ที ่9 ชมความสวยงามของทุ่งดอกครสิตม์าส ท่ามกลางอากาศหนาว

เยน็สบาย การแสดงดนตรใีนสวนคริสตม์าส บริเวณกงัหนัลม , การแสดงศิลปินวฒันธรรมทอ้งถิ่น,  การ

ออกรา้นจาํหน่วยสนิคา้และผลติภณัฑพ์ื้นเมอืง สนุกกบัการถ่ายภาพภายในบริเวณลานคริสตม์าส (งานจดั

ขึ้นระหว่างวนัที ่28 พ.ย.2563 – 31 ม.ค. 2564) 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (มื้อที ่2) 

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัภูเรอืหรอือาํเภอใกลเ้คียงกนั 

 



  

ทีพ่กั   โรงแรมภูเรอืมนัตรา หรอื บคูีลบูทคีโฮเตล็ หรอืทีพ่กัระดบัเทยีบเท่า(ระดบั3ดาว) (ชือ่โรงแรมทีท่่าน 

พกัทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เตม็ หรอืไม่ม ีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบเตยีงเดี่ยว DBL แทน และ หอ้งพกั 3  

ท่าน TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟูกทีน่อนเสรมิขึ้นอยู่กบัแบบทีพ่กัของโรงแรม 

วนัทีส่องของการเดนิทาง อทุยานแห่งชาตภิูเรอื - พระธาตศุรสีองรกั - ภูลมโล ชมซากรุะเมอืงไทย - วดัโพนชยั - พพิธิภณัฑเ์มอืงด่านซา้ยผตีาโขน 

                        Sky Walk เชยีงคาน – พระใหญ่ภูคกงิ้ว - ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

04.30 น. นาํท่านออกเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาตภิูเรอื ใชร้ถทอ้งถิน่ใหท่้าน

ชมพระอาทติยข์ึ้นและทะเลหมอกยามเชา้ทีผ่าโหลน่นอ้ย จะ

สามารถมองเหน็ภูหลวงและทะเลภูเขาสลบัซบัซอ้น สามารถเดนิ

เลยีบหนา้ผา ผ่านป่าไมท้ี่มอีากาศเยน็สบาย จนถงึ ยอดภูเรอื 

สามารถมองเหน็แม่นํา้เหอืงและแม่นํา้โขงได ้และเป็นทีป่ระดษิฐาน

พระพทุธรูปนาวาบรรพต หากท่านใดสนใจจะเดนิไปยงัทุ่งกวางตาย และลานหนิขนัหมาก ระหว่างทางจะมี

ดอกไมป่้า เช่น กระเจยีว กระดุมเงนิ เปราะภู เอื้องนวลจนัทร ์ชมสวนหนิพาล ีซึง่มหีนิรูปร่างประหลาด

มากมาย ชมหนิศิวะ หนิเต่า ผาซาํทอง ซึง่มไีลเคน สทีองปกคลมุ และจดุชมววิเดโช อสิระถ่ายภาพกนัตาม

อธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มื้อที ่3) 

 เดินทางสู่ อาํเภอด่านซา้ยนําท่านชม พระธาตุศรีสองรกัปูชนียสถานสาํคญัของเมืองด่านซา้ย นําท่าน

สกัการะเพือ่ความเป็นสริมิงคลสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิพระธาตุศรีสองรกัไม่ชอบสี

แดงตามความเชื่อของชาวบา้น ดงันัน้ในตลอด 400 ปีที่ผ่านมา พิธี

ฉลองสมโภชพระธาตุศรีสองรกัจึงไม่มกีารฆ่าสตัวบ์ริเวณองคพ์ระธาต ุ

ทุกคนที่เขา้สกัการะตอ้งไม่สวมเสื้อผา้อาภรณ์"สีแดง" เขา้ไปในเขต

พระองคธ์าตุเน่ืองจากสแีดงเป็นสแีห่งการเข่นฆ่า หมายเหตุ:หา้มสวม

เสื้อผา้ทีม่สีแีดงท ัง้ภายในและนอกนาํท่านเดินทางสู่ ตาํบลกกสะทอ้น(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 

1ช ัว่โมง) นาํท่านเปลีย่นรถทอ้งถิ่น ขึ้นสู่ ยอดภูลมโลมคีวามสูง 1,680 เมตร จากระดบันํา้ทะเล อากาศจึง

เย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิเฉลีย่ 5-20 องศาต ัง้อยู่ที่บา้นร่องกลา้ ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ บน

รอยต่อของสามจงัหวดั คือ เลย เพชรบูรณ ์และพษิณุโลกเดมิเป็นพื้นทีป่ลูกกะหลํา่ปล ีทาํไร่เลือ่นลอยของ

ชาวเขาเผ่ามง้ ต่อมาทางอุทยานไดท้ําขอ้ตกลงกบัชาวมง้ใหอ้าศยัอยู่และทํา

เกษตรกรรมในพื้นที่อุทยานได ้แต่ตอ้งปลูกตน้นางพญาเสือโคร่งไปดว้ย แต่

ปจัจบุนัตน้กะหลํา่ปลไีม่ไดม้แีลว้เหลอืเพยีงตน้พญาเสอืโคร่งบานสะพรัง่สวยงาม 

บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหุบเขาสชีมพูที่ปกคลุมไป



  

ดว้ยตน้ซากุระเมอืงไทยหรอืตน้พญาเสอืโคร่งทีอ่อกดอกบานสะพรัง่เตม็ท ัว่พื้นที่ 

 หมายเหตุ: ดอกพญาเสอืโคร่งจะบานเต็มที่ช่วง เดือน ม.ค.- ก.พ.ของทุกปี *(ช่วงปลายมกรา ก.พ. ดอก

พญาเสอืโคร่งอาจจะโร่ยหมดแลว้ ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมอิากาศ)* 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่4) 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่วดัโพนชยัวดัคู่เมืองของอาํเภอด่านซา้ย จงัหวดั

เลย สรา้งขึ้นพรอ้มกบั พระธาตศุรีสองรกั ในปี พ.ศ. 2103 เป็นวดั

เก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปีนําท่านชม พิพิธภณัฑท์อ้งถิ่นเมืองด่าน

ซา้ยและผตีาโขนจดัแสดงเกี่ยวกบัประวตัิความเป็นมาของเมอืงด่านซา้ย นิทรรศการผตีาโขน การสาธิตทาํ

หนา้กากผตีาโขนและสนิคา้ของทีร่ะลกึผตีาโขนในรูปแบบต่างๆ 

 นาํท่านชม สกายวอลค์เชียงคาน(ไม่รวมค่าถุงรองเทา้)แลนดม์ารค์แห่งใหม่เมอืงเลย ใหท่้านไดท่้องเที่ยว

สมัผสัความสวยงามและความเสยีวจากมมุสูงมคีวามสูงกว่าระดบัแม่นํา้โขง 80 เมตร หรือเท่ากบัตึก 30 

ช ัน้ มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็น

แม่นํา้เหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่นํา้โขง ที่ก ัน้พรมแดนไทย-ลาว

และใหท่้านไดก้ราบไหวข้อพรจากสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิพระใหญ่ภูคกงิ้วเป็น

พระพุทธรูปปางลลีาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกลบ้ริเวณ

สกายวอลค์เชียงคานนาํท่านสกัการะ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เรียกอีกชื่อ

หน่ึงว่า พระพทุธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภริกัษป์ระดิษฐานอยู่

บนเนินเขาบรเิวณปากลาํนํา้เหอืงจรดกบัแม่นํา้โขง เป็นพระพทุธรูปปางลลีาประทาน พร หล่อดว้ยไฟเบอร์

ผสมเรซิน่สทีองท ัง้องค ์สูง 19 เมตร ตวัฐานกวา้ง 7.2 เมตร สรา้งขึ้นโดยกองทพัภาคที่ 2 และประชาชน 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั และสมเด็จพระนางเจา้ พระบรม ราชินีนาถ 

เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ครบ 6 รอบ และในมหา 

มงคลแห่งราชพิธีราชาภิเษก ครบ 50 ปีเดินทางสู่ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตวั

อาํเภอเมอืงเชยีงคาน ซึง่เป็นถนนทีเ่ลยีบไปกบัแม่นํา้โขง หรอืทีเ่รยีกว่า "ถนนชายโขง" ถนนเสน้น้ีมเีสน่หท์ี่

บา้นเรือนไมใ้นบรรยากาศเก่าๆที่เป็นเสน่หด์ึงดูดผูค้นใหม้าเยอืน ปจัจุบนัจดัใหม้กีารปิดถนนทาํเป็นถนน

คนเดนิเชยีงคาน ในเยน็วนัศุกร ์และวนัเสาร ์ต ัง้แต่หนา้วดัท่า

ครก(เชยีงคานซอย20) เรื่อยไปจนถงึวดัศรีคุนเมอืง(เชียงคาน

ซอย6) ส่วนวนัอื่นๆนัน้ไม่ไดปิ้ดถนนอย่างเป็นทางการรถ

สามารถวิง่ได ้แต่จะเป็นการวิง่รถแบบ one way และรา้นคา้ 



  

รา้นขายของที่ระลกึ ส่วนใหญ่เปิดใหบ้ริการกนัตามปกติ บนถนนคนเดินเชียงคาน จะเต็มไปดว้ย ที่พกั รี

สอรท์ โฮมสเตย ์จาํนวนมากตลอดแนวถนน มรีา้นอาหาร และรา้นกาแฟน่ารกัหลายรา้นเปิดใหบ้ริการ

อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็(มื้อที ่5) 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัเชยีงคานหรอือาํเภอใกลเ้คียงกนั 

ทีพ่กั  เชยีงคาน บูตคิหรอืทีพ่กัระดบัเทยีบเท่า (ระดบั3ดาว) 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

กรณีหอ้งพกัคู่แบบ TWN เตม็ หรอืไม่ม ีทางบรษิทัขอปรบัพกัแบบเตยีงเดี่ยว DBL แทน และ หอ้งพกั 3  

ท่าน TRP อาจเป็นเตยีงเสรมิ หรอืฟูกทีน่อนเสรมิขึ้นอยู่กบัแบบทีพ่กัของโรงแรม 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง ตกับาตรขา้วเหนียว - ภูทอก - แก่งคุดคู ้- วดัพระพทุธบาทภูควายเงนิ – รา้นกาแฟบา้นสวน 

                           ปลาคารฟ์Koi Coffee - ท่าอากาศยานเลย - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

05.30น. นาํท่านร่วม ตกับาตรขา้วเหนียว เป็นเอกลกัษณ์อีกอย่างหน่ึง ของเมอืง

เชียงคาน ในยามเชา้ นกัท่องเที่ยวจะมานัง่รอใส่บาตร ขา้วเหนียวน่ึง

รอ้นๆ เป็นประเพณีทีส่บืทอดกนัมายาวนานของวถิชีวีติทีส่งบ เรยีบงา่ย  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มื้อที ่6) 

 เดินทางสู่ ภูทอกจุดชมววิทะเลหมอก ที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวเชียงคาน มี

ลกัษณะเป็นภูเขาสูง ต ัง้อยู่รมิแม่นํา้โขง บนยอดภูเป็นทีต่ ัง้ของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน และเป็นจุดชม

ววิทวิทวิทศันท์ี่สวยงามของอาํเภอเชียงคานและลาํนํา้โขงไดโ้ดยรอบ นอกจากน้ียงัเป็นจุดชมววิ ชมความ

งามของแม่นํา้โขง เมอืงสานะคาม และแก่งคุดคูไ้ดอ้ย่างชดัเจน ส่วนทะเลหมอกนัน้จะเจอมากนอ้ยหรือ

อาจจะไม่เจอเลยขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั อสิระใหท่้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั เดินทางสู่ แก่งคุดคู ้

แก่งขนาดใหญ่ที่เกิดจากการทอดตวัของแนวหิน ลงใน แม่นํา้โขง  ประกอบดว้ย หินกอ้นใหญ่ ๆ เป็น

จาํนวนมากจากการที่หินเหล่าน้ีอยู่ใตน้ํา้เป็นเวลานาน ทาํ

ใหห้ินเหล่าน้ีมีสีสนัสวยงาม ตวัแก่งกวา้งใหญ่เกือบจรด 

สองฝัง่แม่นํา้โขง มกีระแสนํา้ไหลผ่านไป เพยีงช่องแคบ ๆ 

ใกลฝ้ัง่ไทยเท่านั้นเอง ซึ่งกระแสนํา้เชี่ยวกราก เวลาที่

เหมาะจะชม แก่งคุดคูท้ี่สุดคือ เดือนกุมภาพนัธถ์ึงเดือน

พฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่นํา้แหง้ มองเห็นเกาะแก่งชดัเจน และสามารถเดินลงไปเพื่อสมัผสั บรรยากาศ 

ของรมินํา้โขงไดอ้ย่างใกลช้ดิได ้ซึง่บริเวณน้ีจะเป็นหาดทรายกวา้งและหนิ

กอ้นกลมเงาเรยีงรายกนันบัรอ้ยนบัพนักอ้น 



  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มื้อที ่7) 

บ่าย เดินทางสู่ วดัพระพุทธบาทภูควายเงนิสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท นอกจากน้ียงัมพีระเจา้ใหญ่

พทุธฉพัรรณรงัส ีพระพทุธรูปปูนปัน้สขีาวองคใ์หญ่ซึง่ชาวบา้นเคารพศรทัธาเป็นอนัมากเดนิทางสู่ 

รา้นกาแฟบา้นสวนปลาคารฟ์ Koi Coffeeรา้นกาแฟสุดชคิ มบี่อเลี้ยงปลาคารฟ์หลากสสีนัเวยีน

ว่าย ใหบ้รรยากาศเสมอืนนัง่อยู่ทีบ่า้น อสิระใหท่้านเลอืกซื้อเครื่องดื่มรอ้นและเยน็ไดเ้วลา

พอสมควรนาํท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเลยเพือ่เชค็อนิเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

18.00 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที่

FD3549 

18.55 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ , สายการบนิการจราจร, การเดินทางช่วง

เทศกาลหรือวนัหยุดต่างๆ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั 

เพือ่ใหท่้านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 

 

เงือ่นไขการจอง 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํท่านละ 5,000.-  ส่วนที่เหลอืชาํระก่อนการเดินทาง 

30 วนั 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

มดัจาํท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วนั 

(การไมช่าํระเงนิค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธิยกเลกิการจองหรือยกเลกิการ

เดนิทาง)   
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเดก็ 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พกัเดี่ยว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

 

หมายเหต ุ

8-10 / 15-17 / 22-24 มกราคม 2564 

10,900.- 
ไม่มีราคาเด็ก 

 
1,500.- 

 

29-31 มกราคม 2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 ก.พ. 2564  

26-28 กมุภาพนัธ ์2564  

5-7 / 12-14 / 19-21 มนีาคม 2564  

26 -28 มนีาคม 2564  



  

อตัราน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ทีน่ ัง่เป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 

 นํา้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง Carry on 7 กโิลกรมั 

 ค่าทีพ่กั 2 คืน หอ้งละ 2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรบันกัท่องเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัทาํไว ้ท ัง้น้ีย่อม

อยู่ในขอ้จาํกดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนัสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบริษทัประกนัท ัว่ไป 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 นํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีตอ้งการซื้อ นํา้หนกั 15กโิลกรมั ราคา 480 บาทต่อเที่ยว 

 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 

 ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิและหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทปิไกด ์ท่านละ 300 บาท  

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า15วนั ขอสงวนสทิธิ์ยดึเงนิเตม็จาํนวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิ(ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่น ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 



  

หมายเหตุ 

 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารข ัน้ตํา่ 6 ท่าน 

 บริษทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ 

การเมอืง จราจล ประทว้ง คาํส ัง่ของเจา้หนา้ทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษทั หรอืค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บริษทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯกาํกบัเท่านัน้ 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่านํา้มนัที่ไมค่งที ่การปรบั

ราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหน่ึง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

 

 

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

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


  

 
 


