รหัสโปรแกรม : 22543 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

ภูเรือ เชียงคาน ภูลมโล 3วัน 2คืน
เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
สู่ ท่าอากาศยานเลย นํา้ หนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม

Departure: FD3542 DMK-LOE 10.30-11.45
Return:
FD3549 LOE-DMK 18.00-18.55
เวลาและไฟล์ทบิน สายการบินอาจมีขยับหรือปรับเปลีย่ นได้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารหรือเครื่องดื่มบนเครื่องและทีน่ งั ่ บน
เครื่องเป็ นไปตามทีส่ ายการบินจัดสรรหน้าเคาน์เตอร์)
ค่าทัวร์ไม่รวมนํา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง กรณีตอ้ งการซื้อนํา้ หนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเทีย่ ว
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานเลย - วัดป่ าห้วยลาด - Cafe' De Mena
ถ่ายรูปเทอร์โมมิเตอร์ยกั ษ์ - เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ
พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชัน้ 3 ผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศเคาน์เตอร์
สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลยโดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD3542
ถึงท่าอากาศยานเลยรับสัมภาระให้เรียบร้อย ....นําท่านขึ้นรถตูป้ รับ อากาศเดินทางเพือ่ ทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
นําท่านเดินทางสู่วดั ป่ าห้วยลาดเดิมคือสํานักสงฆ์หว้ ยลาดก่อตัง้ ขึ้นโดย
หลวงปู่ชอบ ฐานสโมภายในอุโบสถเป็ นที่ประดิษฐานของพระสัพพัญํู
เป็ นพระประธานสีขาว หรือหลวงพ่อขาวองค์ขนาดใหญ่สวยงามด้านบน
จะเป็ นที่ตงั้ ของ วิหารสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก
มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ทรงไทยประยุกต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร
ใช้ปฏิบตั กิ ิจกรรมของพระสงฆ์ และประกอบพิธี ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
นําท่านเดินทางสู่ Cafe DE MENA ร้านกาแฟวิวสวยบรรยากาศดี มีมมุ ยอดนิย มสามารถ
ถ่ายรู ปเก๋ๆ ได้บนสะพานไม้ท่ีทอดยาวอยู่ บนทุ่งนากว้างท่ ามกลางแสงแดดและสายลม
อิ ส ระให้ท่ า นเลื อ กซื้ อ และลิ้ ม รสเครื่ อ งดื่ ม ร้อ น เย็ น ตามอัธ ยาศัย แวะถ่ า ยรู ป กับ
เทอร์โมมิเตอร์ยกั ษ์จุดไฮไลท์ท่ีสามารถยืนยันว่าคุ ณไปเยือนภูเรือมาแล้วนําท่ านสู่ งาน
เทศกาลต้นคริสต์มาส อําเภอภูเรือ ครัง้ ที่ 9 ชมความสวยงามของทุ่งดอกคริสต์มาส ท่ามกลางอากาศหนาว
เย็นสบาย การแสดงดนตรีในสวนคริสต์มาส บริเวณกังหันลม , การแสดงศิลปิ นวัฒนธรรมท้องถิ่น , การ
ออกร้านจําหน่วยสินค้าและผลิตภัณฑ์พ้นื เมือง สนุกกับการถ่ายภาพภายในบริเวณลานคริสต์มาส (งานจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 28 พ.ย.2563 – 31 ม.ค. 2564)
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั ภูเรือหรืออําเภอใกล้เคียงกัน

วันทีห่ นึ่งของการเดินทาง

08.00 น.
10.30 น.
11.45 น.
เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

ทีพ่ กั
โรงแรมภูเรือมันตรา หรือ บีคูลบูทคี โฮเต็ล หรือทีพ่ กั ระดับเทียบเท่า(ระดับ3ดาว) (ชือ่ โรงแรมทีท่ ่าน
พักทางบริษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)
กรณีหอ้ งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษทั ขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ ห้องพัก 3
ท่าน TRP อาจเป็ นเตียงเสริม หรือฟูกทีน่ อนเสริมขึ้นอยู่กบั แบบทีพ่ กั ของโรงแรม
วันทีส่ องของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก - ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย - วัดโพนชัย - พิพธิ ภัณฑ์เมืองด่านซ้ายผีตาโขน
Sky Walk เชียงคาน – พระใหญ่ภูคกงิ้ว - ถนนคนเดินเชียงคาน

04.30 น.

เช้า

นําท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ใช้รถท้องถิน่ ให้ท่าน
ชมพระอาทิตย์ข้นึ และทะเลหมอกยามเช้าทีผ่ าโหล่นน้อย จะ
สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน สามารถเดิน
เลียบหน้าผา ผ่านป่ าไม้ท่มี อี ากาศเย็นสบาย จนถึง ยอดภูเรือ
สามารถมองเห็นแม่นาํ้ เหืองและแม่นาํ้ โขงได้ และเป็ นทีป่ ระดิษฐาน
พระพุทธรูปนาวาบรรพต หากท่านใดสนใจจะเดินไปยังทุ่งกวางตาย และลานหินขันหมาก ระหว่างทางจะมี
ดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงิน เปราะภู เอื้องนวลจันทร์ ชมสวนหินพาลี ซึง่ มีหนิ รูปร่างประหลาด
มากมาย ชมหินศิวะ หินเต่า ผาซําทอง ซึง่ มีไลเคน สีทองปกคลุม และจุดชมวิวเดโช อิสระถ่ายภาพกันตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
เดินทางสู่ อําเภอด่ านซ้ายนําท่ านชม พระธาตุศรีสองรัก ปู ชนี ยสถานสําคัญของเมืองด่ านซ้าย นําท่ าน
สักการะเพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคลสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์พระธาตุศรีสองรักไม่ชอบสี
แดงตามความเชื่อของชาวบ้าน ดังนัน้ ในตลอด 400 ปี ท่ีผ่านมา พิธี
ฉลองสมโภชพระธาตุศรีสองรักจึงไม่มกี ารฆ่าสัตว์บริเวณองค์พระธาตุ
ทุกคนที่เข้าสักการะต้องไม่สวมเสื้อผ้าอาภรณ์"สีแดง" เข้าไปในเขต
พระองค์ธาตุเนื่องจากสีแดงเป็ นสีแห่งการเข่นฆ่า หมายเหตุ :ห้ามสวม
เสื้อผ้าทีม่ สี แี ดงทัง้ ภายในและนอกนําท่านเดินทางสู่ ตําบลกกสะท้อน(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ
1ชัว่ โมง) นําท่านเปลีย่ นรถท้องถิ่น ขึ้นสู่ ยอดภูลมโลมีความสูง 1,680 เมตร จากระดับนํา้ ทะเล อากาศจึง
เย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิเฉลีย่ 5-20 องศาตัง้ อยู่ท่บี า้ นร่องกล้า ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่ องกล้า บน
รอยต่อของสามจังหวัด คือ เลย เพชรบูรณ์ และพิษณุโลกเดิมเป็ นพื้นทีป่ ลูกกะหลํา่ ปลี ทําไร่เลือ่ นลอยของ
ชาวเขาเผ่ า ม้ง ต่ อ มาทางอุ ท ยานได้ท ํา ข้อ ตกลงกับ ชาวม้ง ให้อ าศัย อยู่ แ ละทํา
เกษตรกรรมในพื้นที่อุทยานได้ แต่ ตอ้ งปลู กต้นนางพญาเสือโคร่ งไปด้วย แต่
ปัจจุบนั ต้นกะหลํา่ ปลีไม่ได้มแี ล้วเหลือเพียงต้นพญาเสือโคร่งบานสะพรัง่ สวยงาม
บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ถือว่าใหญ่ท่สี ุดในประเทศไทยหุบเขาสีชมพูท่ปี กคลุมไป

เทีย่ ง
บ่าย

ด้วยต้นซากุระเมืองไทยหรือต้นพญาเสือโคร่งทีอ่ อกดอกบานสะพรัง่ เต็มทัวพื
่ ้นที่
หมายเหตุ: ดอกพญาเสือโคร่งจะบานเต็มที่ช่วง เดือน ม.ค.- ก.พ.ของทุกปี *(ช่วงปลายมกรา ก.พ. ดอก
พญาเสือโคร่งอาจจะโร่ยหมดแล้ว ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศ)*
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
นําท่านเดินทางสู่วดั โพนชัย วัดคู่ เมืองของอําเภอด่ านซ้าย จังหวัด
เลย สร้างขึ้นพร้อมกับ พระธาตุศรีสองรัก ในปี พ.ศ. 2103 เป็ นวัด
เก่ าแก่ ท่มี ีอายุกว่า 400 ปี นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเมืองด่ าน
ซ้ายและผีตาโขนจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของเมืองด่านซ้าย นิทรรศการผีตาโขน การสาธิตทํา
หน้ากากผีตาโขนและสินค้าของทีร่ ะลึกผีตาโขนในรูปแบบต่างๆ
นําท่านชม สกายวอล์คเชียงคาน(ไม่รวมค่ าถุงรองเท้า)แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย ให้ท่านได้ท่องเที่ยว
สัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมุมสูงมีความสูงกว่าระดับแม่นาํ้ โขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30
ชัน้ มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็น
แม่นาํ้ เหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่นาํ้ โขง ที่กนั้ พรมแดนไทย-ลาว
และให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์พระใหญ่ภูคกงิ้วเป็ น
พระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สู งกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณ
สกายวอล์คเชียงคานนําท่านสักการะ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เรียกอีกชื่อ
หนึ่งว่า พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรกั ษ์ประดิษฐานอยู่
บนเนินเขาบริเวณปากลํานํา้ เหืองจรดกับแม่นาํ้ โขง เป็ นพระพุทธรูปปางลีลาประทาน พร หล่อด้วยไฟเบอร์
ผสมเรซิน่ สีทองทัง้ องค์ สู ง 19 เมตร ตัวฐานกว้าง 7.2 เมตร สร้างขึ้นโดยกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน
เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรม ราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ครบ 6 รอบ และในมหา
มงคลแห่งราชพิธีราชาภิเษก ครบ 50 ปี เดินทางสู่ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตัว
อําเภอเมืองเชียงคาน ซึง่ เป็ นถนนทีเ่ ลียบไปกับแม่นาํ้ โขง หรือทีเ่ รียกว่า "ถนนชายโขง" ถนนเส้นนี้มเี สน่ หท์ ่ี
บ้านเรือนไม้ในบรรยากาศเก่าๆที่เป็ นเสน่ หด์ ึงดูดผูค้ นให้มาเยือน ปัจจุบนั จัดให้มกี ารปิ ดถนนทําเป็ นถนน
คนเดินเชียงคาน ในเย็นวันศุกร์ และวันเสาร์ ตัง้ แต่หน้าวัดท่า
ครก(เชียงคานซอย20) เรื่อยไปจนถึงวัดศรีคุนเมือง(เชียงคาน
ซอย6) ส่ วนวันอื่น ๆนัน้ ไม่ ได้ปิด ถนนอย่ า งเป็ นทางการรถ
สามารถวิง่ ได้ แต่จะเป็ นการวิง่ รถแบบ one way และร้านค้า

ร้านขายของที่ระลึก ส่วนใหญ่เปิ ดให้บริการกันตามปกติ บนถนนคนเดินเชียงคาน จะเต็มไปด้วย ที่ พกั รี
สอร์ท โฮมสเตย์ จํานวนมากตลอดแนวถนน มีรา้ นอาหาร และร้านกาแฟน่ ารักหลายร้านเปิ ดให้บริการ
อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 5)
จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั เชียงคานหรืออําเภอใกล้เคียงกัน
ทีพ่ กั
เชียงคาน บูตคิ หรือทีพ่ กั ระดับเทียบเท่า (ระดับ3ดาว)
(ชื่อโรงแรมทีท่ ่านพักทางบริษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)
กรณีหอ้ งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษทั ขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ ห้องพัก 3
ท่าน TRP อาจเป็ นเตียงเสริม หรือฟูกทีน่ อนเสริมขึ้นอยู่กบั แบบทีพ่ กั ของโรงแรม
วันทีส่ ามของการเดินทาง ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - แก่งคุดคู ้ - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน – ร้านกาแฟบ้านสวน
ปลาคาร์ฟKoi Coffee - ท่าอากาศยานเลย - ท่าอากาศยานดอนเมือง
05.30น.
นําท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็ นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมือง
เชียงคาน ในยามเช้า นักท่ องเที่ยวจะมานัง่ รอใส่บาตร ข้าวเหนี ยวนึ่ ง
ร้อนๆ เป็ นประเพณีทส่ี บื ทอดกันมายาวนานของวิถชี วี ติ ทีส่ งบ เรียบง่าย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
เดินทางสู่ ภูทอกจุดชมวิวทะเลหมอก ที่มชี ่ือเสียงและเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวเชียงคาน มี
ลักษณะเป็ นภูเขาสูง ตัง้ อยู่รมิ แม่นาํ้ โขง บนยอดภูเป็ นทีต่ งั้ ของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน และเป็ นจุดชม
วิวทิวทิวทัศน์ท่สี วยงามของอําเภอเชียงคานและลํานํา้ โขงได้โดยรอบ นอกจากนี้ยงั เป็ น จุดชมวิว ชมความ
งามของแม่นาํ้ โขง เมืองสานะคาม และแก่ งคุดคู ไ้ ด้อย่างชัดเจน ส่วนทะเลหมอกนัน้ จะเจอมากน้อยหรือ
อาจจะไม่เจอเลยขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศในแต่ละวัน อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย เดินทางสู่ แก่งคุดคู ้
แก่ งขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการทอดตัวของแนวหิน ลงใน แม่นาํ้ โขง ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็ น
จํานวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้นาํ้ เป็ นเวลานาน ทํา
ให้หินเหล่านี้มีสีสนั สวยงาม ตัวแก่ งกว้างใหญ่เกือบจรด
สองฝัง่ แม่นาํ้ โขง มีกระแสนํา้ ไหลผ่านไป เพียงช่องแคบ ๆ
ใกล้ฝัง่ ไทยเท่ า นั้น เอง ซึ่ง กระแสนํา้ เชี่ ย วกราก เวลาที่
เหมาะจะชม แก่ งคุ ดคู ท้ ่สี ุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
พฤษภาคม ซึ่งเป็ นเวลาที่นาํ้ แห้ง มองเห็นเกาะแก่ งชัดเจน และสามารถเดินลงไปเพื่อสัมผัส บรรยากาศ
ของริมนํา้ โขงได้อย่างใกล้ชิดได้ ซึง่ บริเวณนี้จะเป็ นหาดทรายกว้างและหิน
ก้อนกลมเงาเรียงรายกันนับร้อยนับพันก้อน

เทีย่ ง
บ่าย

18.55 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
เดินทางสู่ วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน สถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท นอกจากนี้ยงั มีพระเจ้าใหญ่
พุทธฉัพรรณรังสี พระพุทธรูปปูนปัน้ สีขาวองค์ใหญ่ซง่ึ ชาวบ้านเคารพศรัทธาเป็ นอันมากเดินทางสู่
ร้านกาแฟบ้านสวนปลาคาร์ฟ Koi Coffeeร้านกาแฟสุดชิค มีบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟหลากสีสนั เวียน
ว่าย ให้บรรยากาศเสมือนนัง่ อยู่ทบ่ี า้ น อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่มร้อนและเย็นได้เวลา
พอสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลยเพือ่ เช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เทีย่ วบินที่
FD3549
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
**********************

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ ดั จะปรับเปลีย่ นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก
เพือ่ ให้ท่านท่องเทีย่ วได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว/เดินทางคน
เดียว เพิม่

หมายเหตุ

8-10 / 15-17 / 22-24 มกราคม 2564
29-31 มกราคม 2564
ไม่มีราคาเด็ก
5-7 / 12-14 / 19-21 ก.พ. 2564
10,900.1,500.26-28 กุมภาพันธ์ 2564
5-7 / 12-14 / 19-21 มีนาคม 2564
26 -28 มีนาคม 2564
เงือ่ นไขการจอง
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจําท่านละ 5,000.- ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง
30 วัน
เงือ่ นไขการชาระเงิน
มัดจําท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
(การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผูจ้ ดั มีสทิ ธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ
เดินทาง)

อัตรานี้ รวม








ค่าตัวโดยสารเครื
๋
่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ขา้ งต้นทีน่ งั ่ เป็ นไปตามการจัดสรรของสายการ
นํา้ หนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
ค่าทีพ่ กั 2 คืน ห้องละ 2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการทีร่ ะบุสาํ หรับนักท่องเทีย่ วไทย
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่ นไขของบริษทั ฯประกันภัยทีบ่ ริษทั ทําไว้ ทัง้ นี้ย่อม
อยู่ในข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ ซื้อประกันสุขภาพเพิม่ ได้จากบริษทั ประกันทัว่ ไป

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต้น
 นํา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง กรณีตอ้ งการซื้อ นํา้ หนัก 15กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารทีน่ อกเหนือจากรายการที่ระบุ
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวติ ส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 ค่าอาหารสําหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
เงือ่ นไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยดึ เงินเต็มจํานวน
*กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครื
๋ ่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผูโ้ ดยสารขัน้ ตํา่ 6 ท่าน
 บริษทั ฯ มีสทิ ธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั ไม่อาจแก้ไขได้
 บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การเมือง จราจล ประท้วง คําสัง่ ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอเหนือ
 การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความ
ล่าช้า หรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษทั ฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านัน้
 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํา้ มันที่ไม่คงที่ การปรับ
ราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิม่ เติมจากราคาทีก่ าํ หนดไว้

 เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ
เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น

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

