บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

FD3308
FD3307

DMK(ดอนเมือง) – PHS(พิษณุโลก)
PHS(พิษณุโลก) – DMK(ดอนเมือง)

07:05 – 08.00
18:30 – 19:25

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.**
**อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานพิ ษณุโลก – วัดเนรมิ ตวิ ปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก
– พิ พิธภัณฑ์ท้องถิ่ นเมืองด่านซ้าย (ผีตาโขน) – SKYWALK ภูคกงิ้ ว – วัดศรีคุณเมือง – ถนน
คนเดิ นเชียงคาน – เชียงคาน
(B/L/–)
05.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิ นไทยแอร์เอเชีย (THAI AIR ASIA)
โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั เบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อ
รับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คาแนะนามาตรการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิน เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น สายการบินจะปิ ดให้
ทาการเช็คอิ นก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัวโมง*
่
07.05 ออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานพิ ษณุโลก จังหวัด พิ ษณุโลก โดย สายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย (THAI AIR
ASIA) เทีย่ วบินที่ FD3308 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**
**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นงั ่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
08.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานพิ ษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
08.30 เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ทีน่ งั ่ คอยให้บริการอยู่ในสนามบิน
-------------------- หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทาธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว --------------------------เช้า รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทางไปยัง วัดเนรมิตวิ ปัสสนา วัดตัง้ อยู่สงู เด่นอยู่บนเนินเขา ห่างจากพระธาตุศรีสองรัก เพียง
เล็กน้อย พระอุโบสถและเจดียภ์ ายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทัง้ หลัง และมีพระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่ง อย่าง
วิจติ รงดงามตามศิลปะภาคกลาง มีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย เกิดจากจินตนาการสร้างสรรค์ออกแบบ โดย
พระและเณร มีภาพจิตรกรรมทีส่ วยงามประดับ อยู่โดยรอบมีพระพุทธชินราชจาลองเป็ นพระประธาน และมีหุ่น
ขี้ผ้งึ ของหลวงพ่อพระมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ซึ่งเป็ นผู้รเิ ริม่ สร้างวัด และ ได้มรณภาพแล้ว บริเวณพื้นที่โดยรอบมี

การจัด แต่ งสวนและต้นไม้ร่มรื่นสวยงามและมีต้นไม้ท่ี ส าคัญ ทางพุทธศาสนาคือ " ต้น สาละ" เป็ นต้นไม้ท่ี
พระพุทธเจ้าทรงประสูติ เป็ นสถานทีท่ ใ่ี ครเดินทางมาถึงด่านซ้ายไม่ลมื แวะไปนมัสการและเทีย่ วชม

จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ พระธาตุศรีสองรัก มีรูปทรงลักษณะศิลปกรรมแบบล้านช้าง องค์พระธาตุสูง
19.19 เมตร ฐานกว้างด้านละ 10.89 เมตร ฐานเป็ นสี่เหลี่ยมจัตุรสั ย่อมุมไม้สบิ สอง องค์ระฆังทรง บัวเหลี่ยม
คล้ายพระธาตุพนม พระธาตุหลวง (เวียงจันทน์) พระธาตุศรีโคตรบอง (แขวงคาม่วน) และอีกมากมายแถบลุ่มน้า
โขง สร้างขึ้นถวายเป็ นอุเทสิกเจดีย์ (หมายถึงเจดีย์สร้างขึน้ โดยเจตนาอุทศิ ให้พระศาสนา โดยไม่กาหนดว่าต้อง
เก็บรักษาสิง่ ใด) สร้างขึน้ สมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ.2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึน้ เพื่อเป็ น
สัก ขีพ ยานในการช่ ว ยเหลือ ซึ่ ง กัน และกัน และร่ ว มกัน ต่ อ สู่กับ พม่ า ระหว่ า งกรุ ง ศรีอ ยุ ธ ยา (สมัย พระมหา
จักรพรรดิ) และกรุงศรีสตั นาคนหุต (เวียงจันทน์) สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ตามตานานกล่าวว่าพระธาตุศรี
สองรัก ได้สร้างขึน้ ณ ทีก่ งึ่ กลางระหว่างลาน้าโขงกับแม่น้าน่าน บนโคกไม้ตดิ กัน

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นาท่านออกเดินทางไปยัง พิ พิธภัณฑ์ท้องถิ่ นเมืองด่านซ้าย (ผีตาโขน) ตัง้ อยู่ภายใน วัดโพนชัย โดยนากุฏิ
หลังเดิมของท่านเจ้าอาวาสมาดัดแปลงเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ กุฏดิ งั กล่าวสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2478 ด้วยไม้ทงั ้ หลังตาม
สถาปั ตยกรรมแบบพืน้ ถิน่ ภายในได้รวบรวมเอาวัฒนธรรมและประเพณีของด่านซ้ายเข้ามาจัดแสดงไว้ครบถ้วน
โดยภายในจะแบ่งออกเป็ นการจัดแสดงตามห้องต่างๆ เช่น ห้องเมืองด่านซ้ายและพระธาตุศรีสองรัก แสดง
ประวัติศาสตร์ของชาวด่านซ้าย และประวัติตานานพระธาตุศรีสองรัก ห้องผีตาโขน แสดงวัฒนธรรมประเพณีฮ ี
ตสิบสองคองสิบสี่ของชาวอีสาน , งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประวัติความเป็ นมาของผีตา
โขน การทาหน้ากากผีตาโขนในรูปแบบต่าง ๆ และคติความเชื่อเกีย่ วกับการละเล่นผีตาโขน

นาท่านออกเดินทางสู่ พระใหญ่ภคู กงิ้ว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรกั ษ์ ตัง้ อยู่ท่ี
ภูค กงิ้ว บ้านท่าดีหมี ตาบลปากตม ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากลาน้ าเหืองจรดกับแม่น้ าโขง เป็ น
พระพุทธรูปปางลีลาประทาน พร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสีทองทัง้ องค์ สูง 19 เมตร ตัวฐานกว้าง 7.2 เมตร
สร้างขึ้นโดยกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน นาท่านเดินไปชม สกายวอล์คเชียงคาน หรือ สกายวอล์คภูคกงิว้
ตัง้ อยู่ท่ี ตาบลปากตม อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สูงกว่าระดับแม่น้าโขงกว่า 80 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 30
ชัน้ มีทางเดินที่ทาด้วยกระจกยาวกว่า 100 เมตร กว้างกว่า 2 เมตร เป็ นกระจกใสชนิดพิเศษ มีตะแกรงเหล็ก
รองรับ ได้มกี ารออกแบบเป็ นพิเศษ เพื่อให้มคี วามมันคง
่ ปลอดภัย และแน่ นหนา รอบๆ พื้นที่จะมีสงิ่ อานวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านขายสินค้าโอทอป

นาท่านออกเดินทางสู่ วัดศรีคณ
ุ เมือง หรือ วัดใหญ่ หนึ่งในหลายศาสนสถานสาคัญและถือเป็ นจุดศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวบ้านทีน่ ี่ ตัง้ อยู่บนถนนชายโขง ระหว่างซอยศรีเชียงคาน 6 และซอยศรีเชียงคาน 7 วัดนี้ถูกสร้างขึน้ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2485 ภายในวัดมีพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองเป็ นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิราบนาค
ปรกอายุกว่า 300 ปี ในวัดเป็ นกาแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้ถูกขนานนามว่าเป็ นแหล่งรวมงานศิลปะ
ทัง้ แบบล้านนาและล้านช้างซึง่ เห็นได้จากโบสถ์ ทีม่ หี ลังคาลดหลันอย่
่ างศิลปะล้านนา

นาท่านเดินทางไป เชียงคาน เมืองเล็กๆริมแม่น้ าโขงสุดชายแดนไทย เป็ นอาเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ที่คงยัง
คงไว้ซงึ่ วัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชวี ติ แบบเรียบง่าย พอเพียง วิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิม ซึง่ หาดูยากในปั จจุบนั
บ้านเก่าที่เรียงรายติดกันอยู่รมิ ถนนชายโขง ดึงดูดใจ ให้นั กท่องเทีย่ วหลายต่อหลายรุ่นต่างหลังไหลเดิ
่
นทางกัน
มาทีน่ ี่ บ้านเรือนทีเ่ มืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็ นซอย เล็กๆ เรียกว่า “ถนนศรีเชียงคาน” ถนนศรีเชียงคานฝัง่ ล่าง
คือ ถนนเส้นที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ ที่พกั โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และร้านค้าเก๋ มากมายซึ่งถนนในเส้นนี้จ ะ
เรียกว่า "ถนนชายโขง" หรือที่เรียกติดปากกันว่า “ถนนคนเดิ นเชียงคาน” มีระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เป็ น
เส้นทางที่นักท่องเที่ยว นิยมมาปั น่ จักรยานชมบรรยากาศถ่ายรูปเล่น ชมบ้านไม้สมัยเก่า แต่ก็มบี างส่วนเป็ น

ตึกแถวสร้างใหม่ ซึง่ ทาง เทศบาลไม่อนุญาตให้ปลูกสร้าง เพราะต้องการอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมบริเวณถนนสาย
นี้ให้เป็ นบ้านไม้ทงั ้ หมดและบ้านไม้หลังเก่ายังถูกดัดแปลงให้เป็ นร้านขายของ ร้านอาหาร ร้านกาแฟมากมาย

ค่า

รับประทานอาหารอิ สระ ณ ถนนคนเดิ นเชียงคาน
นาทุกท่านเข้าสู่ที่พกั บ้านตึกขาวเชียงคาน (THE WHITE HOUSE) จ.เลย หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

DAY2 ตักบาตรข้าวเหนี ยว – แก่งคุดคู้ – ภูทอก – อุทยานแห่งชาติ ภเู รือ – ทุ่งกังหันลม ไร่ GB เขา
ค้อ – จุดชมวิ วไปรษณี ยเ์ ขาค้อ
(B/L/D)
05.30 ตักบาตรข้าวเหนี ยว ถือเป็ นเอกลักษณ์อกี อย่างหนึ่งของเมืองเชียงคาน (จัดเตรียมให้ท่านละ 1 ชุด)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ ห่างจากตัวอาเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร ความสวยงามของแก่ง
คุดคู้ แก่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทย ที่เกิดจากการทอดตัว ของ แนวหิน ลงใน แม่น้ าโขง ประกอบด้วย หิน
ก้อนใหญ่ ๆ เป็ นจานวนมากจากการทีห่ นิ เหล่านี้อยู่ใต้น้ าเป็ นเวลานาน ทาให้หนิ เหล่านี้มสี สี นั สวยงาม ตัวแก่ง
กว้างใหญ่เกือบจรด สองฝัง่ แม่น้าโขง มีกระแสน้าไหลผ่านไป เพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝัง่ ไทย บรรยากาศดีมากลม
เย็นสบาย มองออกมาจากศาลาไปทางลาน้า จะเห็นโขดหินคล้ายๆ กับ สันเขือ่ นทีว่ างขวาง ลาน้า

นาท่านออกเดินทางสู่ ภูทอก จุดชมวิวทะเลหมอกทีม่ ชี อ่ื เสียงและเป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ วเชียง
คาน มีลกั ษณะเป็ นภูเขาสูง ตัง้ อยู่รมิ แม่น้าโขง บนยอดภูเป็ นทีต่ งั ้ ของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน และเป็ นจุด
ชมวิวทิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามของอาเภอเชียงคานและลาน้าโขงได้โดยรอบ ตัง้ อยู่บนถนนสายเดียวกันกับแก่งคุดคู้
ซึง่ ห่างจาก ตัวอาเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาท่านออกเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติ ภเู รือ มีพ้นื ที่ครอบคลุมท้องที่อาเภอภูเรือและอาเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย อาณาเขตด้านทิศเหนืออยู่ตดิ กับประเทศลาว รูปพรรณสันฐานของภูเรือมีรูปร่างลักษณะเหมือนเรือใหญ่บน
ยอดดอยสูงเป็ นภูผาสีสนั สะดุดตาหินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั ้น แต่งไว้ ชาวบ้านเรียกว่า “กว้านสมอ”

โดยรอบๆ จะเห็นยอดดอยเป็ นขุนเขาน้อยใหญ่ใกล้เคียงเป็ นฝ้ าขาวด้วยละอองน้า หมอก ปกคลุมไว้ท่ามกลางป่ า
อันอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อทีป่ ระมาณ 120.84 ตารางกิโลเมตร

จากนัน้ ทาท่านออกเดินทางไปสู่ ทุ่งกังหันลม ไร่ GB อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตัง้ อยู่ในพื้นที่
หมู่บา้ นเพชรดา จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์ สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเทีย่ วหลักบนเขาค้อ จะ
สามารถมองเห็นกาหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้ เนื่องจากจุดทีต่ งั ้ ของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง
บนระดับความสูงกว่าน้ าทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่ จึงสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล

นาท่านเดินทางต่อไปยัง ที่ทาการไปรษณี ยเ์ ขาค้อ เป็ นจุดชมทะเลหมอก ทีส่ วยงามมากๆ บนเขาค้อ ตัง้ อยู่รมิ
เส้นทางสาย 2196 จะได้เห็นวิวจากจุดชมวิวนี้จะเป็ นมุมกว้าง 180 องศาจะสามารถมองเห็นทะเลหมอกที่
ด้านหน้าได้ทงั ้ หมด และนอกจากนี้ยงั เปิ ดเป็ นสถานทีพ่ กั ให้นักท่องเทีย่ วสามารถใช้บริการกางเต็นท์พกั แรมได้
อีกด้วย

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
นาทุกท่านเข้าสู่ที่ THE IMPERIAL PHUKAEW HILL RESORT จ.เพชรบูรณ์ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

DAY3 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – PINO LATTE RESTAURANT & CAFÉ – ศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช – วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิ หาร(วัดใหญ่) – ท่าอากาศยานพิ ษณุโลก
(B/L/–)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็ นสถานทีอ่ นั เป็ นธรรมภูมทิ ง่ี ดงาม รายล้อมด้วยทิวเขาสูง
สลับซับซ้อน มีความงดงามของของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบือ้ ง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลก
ตา รวมทัง้ องค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล

จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ PINO LATTE RESORT & CAFÉ ร้านกาแฟบรรยากาศดีตงั ้ อยู่บนภูเขาสูงเห็น
วิววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วทีอ่ ยู่ฝัง่ ตรงข้ามอย่างชัดเจน ร้านตกแต่งเป็ นสไตล์โมเดิรน์ มีลกั ษณะเป็ นกล่องสีเ่ หลีย่ ม
คล้ายตู้คอนเทนเนอร์มดี าดฟ้ าสาหรับขึน้ ไปรับลม มีมุมถ่ายรูปสวยๆให้ทุกท่านได้พกั ผ่อนเก็บภาพบรรยากาศ
มากมาย มีบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ไว้ดบั ร้อนเพิม่ ความหวาน

เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูก๋วยเตี๋ยวคงห้อยขา
นาท่านออกเดินทางสู่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตัง้ อยู่ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ติดกับเสาหลัก
เมือง ถัดเข้าไปตามถนนเลียบแม่น้า นับเป็ นหลักฐานทางโบราณคดีอกี ชิน้ ทีส่ าคัญของจังหวัด ซึง่ จากการทีก่ รม
ศิลปากรได้เข้ามาขุดค้นบริเวณที่ตงั ้ ของศาลฯ ได้พบว่าเดิมเคยเป็ นแนวเขตพระราชฐานพระราชวังจันทน์ อัน
เป็ นสถานทีป่ ระสูตขิ องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และปั จจุบนั กรมศิลปากรได้จดั สร้างศาลาทรงไทยโบราณตรี
มุข โดยมีพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนาดเท่าองค์จริง ประทับนัง่ พระหัตถ์ทรงพระสุวรรณภิงคารหลัง่

น้า ในพระอิรยิ าบถประกาศอิสรภาพทีเ่ มืองแครง พร้อมกับมีการจัดงานสักการะพระบรมรูปในวันที่ 25 มกราคม
ของทุกปี

จากนัน้ นาทุกท่านออกเดินทางไป วัดพระศรีรตั นมหาธาตุวรมหาวิ หาร หรือชื่อทีเ่ รียกกันทัวไปว่
่ า "วัดใหญ่"
เป็ น พระอารามหลวงชัน้ เอก ชนิ ด วรมหาวิห าร เป็ น วัด ที่มีป ระวัติ ย าวนานมาตัง้ แต่ ส มัย กรุ ง สุ โ ขทัย มี
สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมทีง่ ดงามยิง่ ถือได้ว่าเป็ นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้าค่าของเมือง
พิษณุโลก และเป็ นทีร่ จู้ กั โดยทัวไปในฐานะสถานที
่
ป่ ระดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่า
สวยงามทีส่ ุดในประเทศไทย

ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานพิ ษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
18.30 ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชี ย (THAI AIR ASIA) เที่ย วบินที่
FD3307 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กบั สายการบิน**

**ไม่รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้าหนักกระเป๋าหรืออัพที่นงั ่ ได้ก่อน
เดิ นทาง 72 ชัวโมง
่
(มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม**
19.25 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
******************************************************************************************************
อัตราค่าบริการ
วันที่เดิ นทาง
18 – 20 กุมภาพันธ์ 2564

ราคาผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
7,999
2,000
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ ไม่รวมค่าทิ ป**
**ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,000 บาท ** (ไม่มีที่นงั ่ บนเครื่องบิน)**
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณา
แจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสาคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ ากว่า 8 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทาง โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ ว
ใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กระเป๋ าถือขึน้ เครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
- รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว

- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทัง้
คนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดิ นทาง ตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณี เสียชีวิตจากโรค COVID-19
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรม
ที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
เงื่อนไขการจอง
- มัดจาท่านละ 3,000 บาท หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาใน
วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก การจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รบั ยอดเงิน
ตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่
นัน่ หมายถึงว่า กรณีท่มี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งั ่
จากัด

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ ่บี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านได้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากค่าทัวร์จานวนเต็ม และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทาง
บริษัทจะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษัทจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสาย
การบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัทฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการ
ดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั ง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ พื่อทาการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้

- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ กรณี
ทีโ่ ปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษทั จะเป็ นผูอ้ อกบัตรโดยสารให้และท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอิน
ก่ อ นเครื่องบิน อย่ า งน้ อย 3 ชัว่ โมง โดยในส่ว นนี้ห ากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิท ธิในการไม่
์
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริ่มจองทัวร์ กรณีท่โี ปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบิน
อาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั ทางบริษทั จะจัดทีน่ อนเป็ นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคูน่ อน
ให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง ร้านอาหารทีร่ ะบุในโปรแกรมอาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
หรือ กรณีทโ่ี ปรแกรมมีทพ่ี กั บริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เปลีย่ นแปลงโรงแรม กรณีทโ่ี รงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่
กับโรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจาเป็ น
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ

- เกีย่ วกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
์
อกทีน่ ัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงั ่ ด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

