
โปรแกรม เขาค้อ - เชียงคาน - ภทูบัเบิก 4 วนั 3 คืน (FD)

รหสัทวัร ์ : WFD0304CAS

 เพชรบรูณ์, วดัผาซ่อนแกว้, เขาคอ้, ภทูบัเบกิ, ภหูนิรอ่งกลา้, ตกับาตรขา้วเหนียว, สกายวอลค์เชยีงคาน,

วดัเนรมติวปัิสสนา, พระธาตุศรสีองรกั, วดัโพนชยั, พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน

 อุทยานแหง่ชาตภิเูรอื, จดุชมววิไฮตากแลนด,์ ภชูมลาว, แก่งคดุคู,้ ชอ้ปป้ิง, ถนนคนเดนิเชยีงคาน

 โรงแรม 4 ดาว



กาํหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 27-30 / 30 ก.ค.-02 ส.ค.

สงิหาคม 06-09 / 11-14 / 12-15 / 13-16 / 20-23 / 27-30

กนัยายน 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27

วนัแรก (1) กรงุเทพฯ - เพชรบรูณ์ - วดัผาซ่อนแก้ว - เขาค้อ

05.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอรส์ายการ

บนิไทย แอรเ์อเชยี พรอ้มเจา้หน้าทีค่อยดแูลเชค็สมัภาระและบตัรทีน่ัง่บนเครือ่ง

07.05 น. ออกเดนิทางสูจ่.พษิณุโลก โดยสายการบนิสายการไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที่ FD 3308

08.00 น. เดินทางถึงสนามบิน จ.พิษณุโลก จากนัน้

เดนิทางสู่ ‘วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้’ (136 กม.)

ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่กลางอ้อมกอดของขุนเขา

มีความวิจิตรอลงัการจากการนํากระเบื้องสี

ถ้ ว ยช าม เบญจร งค์ มุ ก ลู ก ปั ด พลอย

แก้วแหวน หนิสี ตลอดจนเซรามคิหลากสสีนั

ม าประดับปร ะดาตกแต่ ง เ ป็ นลวดลาย

ทีส่วยงาม สกัการะเจดยีพ์ระธาตุผาซ่อนแกว้

ซึ่งเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ และ

มหาวหิารพระพทุธเจา้ ๕ พระองค์

 รถตู้ ปรบัอากาศ VIP สาํหรบัคณะทา่น

 พกัทีพ่กัระดบัมาตรฐาน พกัหอ้งละ 2 ทา่น

 อาหารแบบเซท็เมนูจากรา้นทีเ่ราคดัเลอืกให้ สะอาด สด อรอ่ย คณุภาพดเียีย่ม

 มคัคเุทศกแ์ละทมีงานผูช้าํนาญเสน้ทาง และบรกิารดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มคีวามรู้



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย หลังอาหารเดินทางขึ้นสู่ ‘เขาค้อ’ (31 กม.)

ชมอดตีดนิแดนทางประวตัศิาสตรท์างการทหาร

ของเมืองไทย ที่มีทิวทศัน์เทือกเขาน้อยใหญ่

ของเทอืกเขาเพชรบูรณ์ ชมไร่ G.B. ไร่ดอกไม้

เ มือ งหนา วที่ ต ั ้ง อ ยู่ บ ริ เ วณทุ่ ง กั ง หัน ลม

ประทับใจกับภาพของทุ่งดอกไม้เมืองหนาว

หลากหลายสสีนัที่เรยีงรายไล่ระดบัลงไปตาม

ไหล่เขาเบื้องหน้าคอืววิของทวิเขาสลบัซบัซอ้น

รวมถึงวิวของต้นกังหันลมขนาดใหญ่ ที่ตัง้

เรยีงรายบนหบุเขา

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ // หลงัอาหาร อสิระใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั.

ที่พกั : SIRINATI RESORT KHAO KHO / IMPERIAL PHU KEAW หรือ ที่พกัระดบัใกล้เคียง

วนัที่สอง (2) เขาค้อ - ภทูบัเบิก - ภหิูนรอ่งกล้า - ภเูรอื

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

นําท่านเดนิทางขึน้สู่ “ภูทบัเบกิ” (57 กม.)

อัน เ ป็นที่ต ั ง้ ของ ‘หมู่บ้านม้งทับ เบิก ’

เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในจงัหวดัเพชรบูรณ์

ซึ่งมีความสูงจากระดบัน้ําทะเลประมาณ

1,768 เมตร ชมความงามของทะเลภูเขา

ตามธรรมชาติ อากาศเย็นสบายตลอดปี

ยงัเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม และ

อลงัการ มสีายหมอกลอยคลอกเคลยีตาม

ไหล่ เ ขา จากนั ้น เดินทางสู่ ‘อุ ทยาน

แห่งชาตภิูหนิร่องกลา้’ (25 กม.) ทีง่ดงามไปดว้ยธรรมชาตทิีห่ลากหลาย ทัง้ป่าไม้ น้ําตก ภูผา และ ลานหนิ

รูปร่างแปลกตา ดนิแดนแห่งนี้อดตีเคยเป็นสมรภูมแิห่งการสูร้บในช่วงปี พ.ศ. 2511-2525 ตัง้อยู่บนรอยต่อ

ของสามจงัหวดั คอื พษิณุโลก เลย เพชรบรูณ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่



บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ‘โครงการพฒันาป่าไม้ตาม

แ น ว ท า ง พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ภู หิ น ร่ อ ง ก ล้ า ’

แหล่งเรยีนรู้การพฒันาป่าไม้ เพาะชํากล้าไม้

หายากที่ควรอนุรักษ์พันธุกรรมไว้เพื่อปลูก

ตามแนวพระราชดําริ โดยเฉพาะในทุ่งดอก

กระดาษ (ซึง่จะบานในช่วงหน้าหนาวไปจนถงึ

เดือนมีน าคม ) ดอกกระดาษจะชูช่ อกัน

สวยงามเป็นแถวเป็นแนวยาวไปจนถึงผาสูง

ก็คือ ผาพบรัก , ผาสลัดรัก , ผารักยืนยง,

ผาคู่ร ัก, ผาไททานิค, ผาบอกรัก จุดชมวิว

ที่ข ึ้นชื่อ และ โดดเด่นที่สุด ‘ผาพบรัก’ เมื่อ

มองลงไปจากบนหน้าผาจะไดพ้บกบัววิทวิทศัน์

ทีส่วยงามของผนืป่าและสายหมอกทีส่วยงามน่าประทบัใจ จากนัน้นําเดนิทางสู่ ภเูรอื จ.เลย (117 กม.)

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่หลงัอาหาร อสิระใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั

ที่พกั : PHU RUA RESORT // CASA DE PAN DAO RESORT หรอื ที่พกัระดบัใกล ้เคียง

วนัที่สาม (3) อทุยานแห่งชาติภเูรอื - จดุชมวิวไฮตากแลนด ์ - ภชูมลาว

แก่งคดุค ู้ - ‘ถนนคนเดินเชียงคาน’

05.00 นําท่านขึ้นสู่อุทยานแห่งชาตภิูเรอื (11 กม.) จากนัน้นําท่านขึ้นสู่ยอดภูเรอื ความสูงประมาณ 1,365 เมตร

จากระดบัน้ําทะเล ชมววิทวิทศัน์ยามเชา้ที่

“ผาโหล่นน้อย” จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่

สวยงาม สามารถมองเหน็ภูหลวง ภูผาสาด

ภูครัง่ และ ทะเลภูเขาทอดยาวสุดสายตา

ทศันียภาพทีส่วยงามไดร้อบดา้นกระทัง่เหน็

แม่น้ําเหอืง และแม่น้ําโขง ซึ่งกัน้พรมแดน

ไทย - ลาว

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

นํ าท่ านออกเดินทางสู่ “จุดชมวิวบ้าน

ไฮตาก” (26 กม.) ที่จุดชมวิวโฮมสเตย์ บ้านไฮตาก ซึ่งจุดชมวิวแห่งนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้

180 องศา ซึ่งจุดน้ีสามารถมองเหน็พื้นที่ต่างๆ ววิภูเขาของจงัหวดัเลยได้หลายอําเภอ ได้แก่ อําเภอภูเรอื

อาํเภอด่านซา้ย อาํเภอนาแหว้ และ อาํเภอท่าลี่ และสามารถมองเหน็พืน้ทีท่ ีเ่ป็นภเูขาสงู ในแขวงไชยบุรี ของ

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึง่จุดน้ียงัสามารถมองเหน็ ‘ภหูนิรอ่งกลา้’ และ “ภนูมสาว” ของสปป.

ลาว อกีดว้ย



จากนัน้เดนิทางสูด่า่นพรมแดนไทยลาว นากระเซง็ อ.ทา่ลี่ (40 กม.) จากนัน้เปลีย่นบรรยากาศนัง่รถ รถอแีตก็

ขึ้นสู่ ‘ภูชมลาว’ หรอื ‘ภูฮวก’ ยอดภูที่มคีวามสูง 440 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ชมทวิเขาสลบัซบัซ้อนแบบ

360 องศา ซึ่งสามารถมองเห็นเข้าไปใน

เมืองแก่นท้าว สปป.ลาว และ ตวัอําเภอ

ทา่ลี่ ไดอ้ยา่งชดัเจน

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ทอ้งถิน่

บ่าย จากนัน้เดนิทางสู่ “แก่งคดุคู”้ (62 กม.) ชม

วิว ข อ งลํ า นํ า โ ข งบ ริ เ วณแ ก่ ง คุ ดคู้ ที่

กวา้งขวางสดุลกูหลูกูตา ทอดตวัยาวขนาน

ไปสองฝัง่ไทย-ลาว และ ในช่วงที่น้ําลด

จะเห็นเกาะแก่งน้อยใหญ่ต่างๆ โดยมี

“ภูควายเงนิ” ตัง้ตระหง่านเป็นฉากหลงัอยู่

ฝัง่ตรงขา้ม เดนิทางเขา้ทีพ่กัที่ อ. เชยีงคาน พกัผอ่นตามอธัยาศยั

คํ่า บรกิารอาหารมือ้คํ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่หลงัอาหาร อสิระใหท้า่นอสิระตามอธัยาศยั

ที่พกั : CHIANGKHAN RIVER MOUNTAIN RESORT หรอืที่พกัระดบัใกล้เคียง

วนัที่สี่ (4) ตกับาตรข้าวเหนียว - สกายวอลค์เชียงคาน - วดัเนรมิตวิปัสสนา

พระธาตศุรีสองรกั - วดัโพนชยั - พิพิธภณัฑผ์ีตาโขน - กรงุเทพฯ
05.30 เชญิทา่น ‘รว่มตกับาตรขา้วเหนียวได้ ณ ถนนคนเดนิ’

เชา้ บรกิารอาหารมือ้เชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั

ห ลั ง อ า ห า ร เ ดิ น ท า ง สู่ เ ดิ น ท า ง สู่

“สกายวอล์ค ภูคกงิ้ว” (30 กม.) ตัง้อยู่ที่

ต.ปากตม อ.เชยีงคาน จ.เลย บรเิวณพระ

ใหญ่ภูคกงิ้ว ซึ่งเป็นแผ่นดินจุดแรกของ

ภาคอีสานที่แม่ น้ํา โขงไหลผ่าน โดยมี

แม่น้ําเหอืงไหลมาบรรจบเป็นแนวพรมแดน

ธรรมชาติ กัน้ระหว่างสปป.ลาวกบัประเทศ

ไทย มีค ว ามสู ง ก ว่ า ร ะ ดับแม่ น้ํ า โ ข ง

80 เมตร หรอื เท่ากบัตกึ 30 ชัน้ มทีางเดนิ

พื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร

มองเห็นแม่น้ําเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบ

แม่น้ําโขงเกดิจนเกดิเป็นแม่น้ํา 2 สี ซึง่เป็น

จุดเช็คอินแห่งใหม่ของ จ.เลย จากนั ้น

เดนิทางสูอ่.ดา่นซา้ย (104 กม.)



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่

บ่าย หลงัอาหารนําท่าน ชม “วดัโพนชยั” วดัคูเ่มอืง

ของอําเภอด่านซ้ายสร้าง เมื่อประมาณ

พ.ศ. 2103 อายุราว 453 ปี ชมพระอุโบสถ

หลงัใหญ่ ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะเป็นแบบศลิปะ

ล้านช้างกบัหลวงพระบาง สกัการะ “พระเจ้า

ใหญ่” พระพุทธรูปที่ เก่ าแก่ และมีความ

ศกัดิส์ทิธิป์างสมาธิ เพื่อความเป็นสริมิงคล

ช ม ‘พิพิ ธ ภัณฑ์ ผี ต า โ ข น ’ ที่ จ ั ด แ ส ด ง

นิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความ

เป็นมาของขนบธรรม เนียมประเพณีต่างๆ

รวมถึงผีตาโขนซึ่งการ ละเล่นพื้นบ้านที่สืบ

ทอดมาแต่โบราณกาลจากนัน้นําท่านสกัการะ

“พระธาตุศรสีองรกั” สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของจงัหวดัเลยสรา้งโดยสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ และ พระเจา้

ไชยเชษฐาธริาชราช ระหว่างปี พ.ศ. 2103-2106 เพื่อเป็นสกัขพียานในการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัระหว่าง

กรงุศรอียธุยา และกรงุศรสีตันาคนหตุ หรอืนครเวยีงจนัทน์ในปัจจบุนั ชม “วดัเนรมติวปัิสสนา” วดัสวยอกีแหง่

ของเมืองเลย ที่สร้างด้วยศิลาแลงทัง้หลัง พระอุโบสถตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม มีภาพจิตรกรรม และ

ประดษิฐานพระพทุธชนิราชจาํลอง ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิจ.เลย (87 กม.)

16.00 น. นําทา่นออกเดนิทางถงึสนามบนิจ.เลย

18.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที่ FD 3549

18.55 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร

การล่าชา้ของสายการบนิและสถานการณ์ในขณะนัน้ เพือ่ความเหมาะสมและความปลอดภยัในการเดนิทาง บรษิทัฯ ได้

มอบหมายให้ มคัคเุทศกม์อีาํนาจตดัสนิใจ ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและผลประโยชน์ของหมูค่ณะ

เป็นสาํคญั ***



อตัราค่าบริการ

วนัเดนิทาง
ผูใ้หญ่

ราคาทา่นละ
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(มเีตยีงเสรมิ)

เดก็ 2-12 ปี
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น

(ไมม่เีตยีงเสรมิ)

พกัทา่นเดยีว

เพิม่ทา่นละ

02-05 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000

09-12 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000

16-19 ก.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000

23-26 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000

24-27 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000

27-30 ก.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000

30ก.ค.-02 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000

06-09 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000

11-14 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000

12-15 ส.ค. 64 15,990 15,990 15,790 15,490 5,000

13-16 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000

20-23 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000

27-30 ส.ค. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000

03-06 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000

10-13 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000

17-20 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000

24-27 ก.ย. 64 14,990 14,990 14,790 14,490 5,000

*** เพียงจาํนวน 6 ท่านเท่านัน้ ออกเดินทาง ***

การเลือกที่น ัง่

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์หล้กูคา้ทีท่าํการจอง และ ชาํระมดัจาํมาก่อน เลอืกทีน่ัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน

อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ

2. คา่รถปรบัอากาศ VIP นําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ

3. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น

4. มคัคเุทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์นําเทีย่วใหค้วามรู้ ดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

5. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท หากผูเ้ดนิทางอายเุกนิ 75 ปี หรอื ไมไ่ดเ้ดนิทางไป

และกลบัพรอ้มคณะ (ตอ้งซือ้ประกนัเพิม่)

6. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดัไป-กลบั กรงุเทพฯ-พษิณุโลก // เลย-กรงุเทพฯ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ1 ใบ

น้ําหนกั ตอ้งไมเ่กนิ 15 กโิลกรมั สาํหรบักระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น้ําหนกัตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั / ทา่น



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม

1. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 %

2. คา่ทปิมคัคเุทศกพ์รอ้มทัง้ผูช้ว่ยมคัคเุทศกแ์ละคา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 500 บาท

3. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ และอาหารนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ และการชาํระเงิน

1. กรุณาชําระค่ามดัจําทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัทําการนับจากวนัจอง พร้อมส่งสําเนาบตัรประชาชน

(ทีส่ะกดชือ่และนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่ใชนํ้าสง่ประกนัการเดนิทาง) และ หลกัฐานโอนเงนิ

2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชําระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วนัทําการ หรอื ตามวนัเรยีกเกบ็เงนิทีร่ะบุ (การไม่ชําระ

เงนิคา่มดัจาํ หรอื ชาํระไมค่รบ บรษิทัฯ มสีทิธยิกเลกิการจดั หรอื ยกเลกิการเดนิทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

1. กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงนิมดัจําแลว้ ขอสงวนสทิธิ ์ เกบ็ค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท

หากแจง้ ระหว่าง 15-8 วนัทาํการ ก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้บัลกูคา้จาํนวน 50 % ของเงนิ

ทีล่กูคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกวา่ 8 วนัทาํการก่อนวนัเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้บัลกูคา้

2. กรณีทีม่กีารจองตํ่ากว่า 6 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมน้ีโดยจะคนืเงนิทีล่กูคา้ไดช้าํระไวแ้ลว้

ทัง้หมด

*** หมายเหตุ ***
● การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมผีู้เดนิทางที่เป็นผู้ใหญ่ จํานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง

● รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ, เหตุการณ์

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึ

ประโยชน์ และ ความปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัทีส่ดุ

● หากท่านไม่ไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มคณะ หรอื ถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิ หรอื ส่วน

บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได้

● กรณทีีท่า่นเป็นชาวมสุลมิ ไมท่านเน้ือสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯใหท้ราบลว่งหน้า

● ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบในความเสยีหาย หรอื การยกเลกิการเดนิทางที่เกดิจากเหตุสุดวสิยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอื สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ

● การจดัทีน่ัง่บนรถบสัขึน้อยูก่บัลาํดบัการจอง และ ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ

● เมื่อท่านตกลงชําระเงนิมดัจํา หรอื ค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แล้วทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด

มาตรการการดแูลป้องกนั ในช่วงภาวะโควิด 19
 มกีารฉีดพน่ทาํความสะอาดบนรถโดยสาร

 ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

 ตอ้งมกีารตรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเดนิทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้

 ทีน่ัง่บนรถมกีารจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม (ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ)
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