
                             

CODE: ITHV64 คิดฮอดแล้วเด๊ะ ... ภูลมโล เขาค้อ เลย เชียงคาน 3วัน 2คืน  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คิดฮอดแล้วเด๊ะ... ภูลมโล เขาค้อ เลย เชียงคาน 3วัน 2คืน 

ภูลมโล ซากุระเมืองไทย หุบเขาสีชมพู 1ปีมีเพียงครั้ง  

พักเพชรบูรณ ์1คืน เชียงคาน 1คืน โดยรถตู้ปรับอากาศVIP 

ราคาเริ่มต้น 3,999 บาท เดือนธันวาคม 63-กุมภาพันธ ์64 

วันที ่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1 จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เวลา 05.00น. - เขาค้อ - จุดชมวิวเขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - ไร ่GB  - 

Pino Latte Restaurant & Cafe - พระธาตุผาซ่อนแก้ว 

พักเพชรบูรณ์ หล่มสัก /หล่มเก่า                                                   อาหาร เที่ยง /เย็น 

2 ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย - ด่านซ้าย - พระธาตุศรีสองรัก - Sky Walk เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน   

พักเชียงคาน                                                                           อาหารเช้า/ เที่ยง /เย็น 

3 ตักบาตรข้าวเหนียว - แก่งคุดคู้ – ร้านของฝากไร่กํานันจุลสาขา2 - กรุงเทพฯ 

                                                                                         อาหารเช้า / เที่ยง /--- 

 



                             

 

หมายเหต:ุ ที่นั่งบนรถตู้ทางบริษัทจัดสรรตามลําดับการจองและชําระเงิน หลังชําระเงินแล้วจะทําการยืนยันเลขที่นั่งได้เท่านั้น 

  

วันแรก         จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - เขาค้อ - จุดชมวิวเขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - ไร่ GB  

                  Pino Latte Restaurant & Cafe - พระธาตุผาซ่อนแก้ว                               อาหารเที่ยง,เย็น 
 

05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความ

ให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจล

แอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ5-6ช่ัวโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบน

รถตาม  นําท่านเดินทางสู่ เขาค้อ  เป็นช่ือเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์  มีจุด

ท่องเที่ยวหลายแห่งและพร้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่วิวสวยๆมากมาย  

แวะชม จุดชมวิวเขาค้อ สัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ มองเห็น หุบเขาสูงใหญ่สลับกันไปมา อย่างสวยงาม สวยงาม  

เดินทางสู่ ทุ่งกังหันลมเขาค้อ  และ  ไร่ GB ซึ่งอยู่บริเวณติดกัน อิสระให้ท่านเดินชม ทุ่งดอกไม้เมืองหนาว

หลากหลายสีสันที่เรียงรายไล่ระดับลงไปตามไหล่เขา ท่านสามารถเดิน เข้าไปถ่ายรูปกันได้แบบเพลินๆ กับ

แปลงดอกไม้สันสันสวยงามที่ปลูกตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ดอกทิวลิป  ดอกเวอร์บีน่า  ดอกลิลลี่ ดอกกระเจียว 

ดอกดาวเรือง เป็นต้น (รวมค่าเข้าชมแล้ว)  

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ป ี

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 

ที่นั่ง 

(8-9ท่าน/ตู)้ 

หมายเหตุ 

30 ธันวาคม-1มกราคม 64 4,999 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

 

1,500 16  

31 ธันวาคม-2มกราคม 64 4,999 1,500 16  

9-11 มกราคม 64 3,999 1,500 16  

16-18 มกราคม 64 3,999 1,500 16  

23-25 มกราคม 64 3,999 1,500 16  

30มกราคม-1กุมภาพันธ์  3,999 1,500 16  

6-8 กุมภาพันธ์ 64 3,999 1,500 16  

13-15 กุมภาพันธ์ 64 3,999 1,500 16  

20-22 กุมภาพันธ์ 64 3,999 1,500 16  



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ Pino Latte Restaurant & Cafe ร้าน

กาแฟสุดชิคแห่งเมืองเพชรบูรณ์  ร้านตกแต่งได้ทันสมัย 

สวยงามสไตล์โมเดิลและลอฟท์ มีมุมระเบียงที่สามารถชมวิว

แบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้มีกาแฟ 

เครื่องดื่ม ของท่านเล่นที่รสชาติอร่อยให้ชวนลอง 

 

  นําท่านเดินทางสู่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ ที่เรียกว่า "ผาซ่อนแก้ว" 

เนื่องจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขา มีถ้ําอยู่

บนปลายยอดเขา มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถํ้าบนยอด

ผา ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธ์ิและเรียก

ตามๆ กันว่า ผาซ่อนแก้ว วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

ให้ได้มาพักกายพักใจในที่ซึ่งรายล้อมไปด้วยหุบเขาที่แสนสงบเงียบในอากาศเย็นสบาย นอกจากยังเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่ง เพราะรอบๆ วัดตัว

ประดับประดาด้วยกระจกหลากสีสัน ไป

จนกระทั่งถึงเจดีย์ ทําให้ความสวยงามของที่นี่

ดึงดูดนักท่องเ ที่ยวมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาด

สาย  

 

 
 



                             

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) 

ที่พัก: Indigo Hotel เพชรบูรณ์ หล่มสัก/หล่มเก่าหรือระดับเทียบเท่า (ระดับ3ดาว) 

 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สอง        ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย - ด่านซ้าย - พระธาตุศรีสองรัก - Sky Walk เชียงคาน  

                     ถนนคนเดินเชียงคาน                                                          อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  

 นําท่านเดินทางสู่ ภูลมโล (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง) นําท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่น ข้ึนสู่ ยอด

ภูลมโล  มีความสูง 1,680 เมตร จากระดับน้ําทะเล อากาศจึงเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 5-20 องศา 

ตั้งอยู่ที่บ้านร่องกล้า ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ เลย เพชรบูรณ์ และ

พิษณุโลก เดิมเป็นพื้นที่ปลูกกะหล่ําปลี ทําไร่เลื่อนลอยของชาวเขาเผ่าม้ง ต่อมาทางอุทยานได้ทําข้อตกลงกับ

ชาวม้งให้อาศัยอยู่และทําเกษตรกรรมในพื้นที่

อุทยานได้ แต่ต้องปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งไปด้วย 

แต่ปัจจุบันต้นกะหล่ําปลีไม่ได้มีแล้ว เหลือเพียงต้น

พญาเสือโคร่งบานสะพรั่งสวยงาม บนพื้ นที่กว่า 

1,000 ไร่ ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  หุบเขาสี

ชมพูที่ปกคลุมไปด้วย ต้นซากุระเมืองไทยหรือ ต้น

พญาเสือโคร่งที่ออกดอกบานสะพรั่งเต็มทั่วพื้นที่ 

 หมายเหตุ: ดอกพญาเสือโคร่งจะบานเต็มที่ช่วง เดือน ม .ค.- ก.พ.ของทุกปี และขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) 

 เดินทางสู่ พระธาตุศรีสองรัก  จ.เลย ปูชนียสถานสําคัญ

ของเมืองด่านซ้าย นําท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิพระธาตุศรีสองรักไม่ชอบสีแดงตามความเช่ือ

ของชาวบ้าน ดังนั้นในตลอด 400 ปีที่ผ่านมา พิธีฉลอง

สมโภชพร ะธาตุศรีสองรักจึงไม่มีการฆ่าสัตว์บริเวณองค์

พระธาตุ ทุกคนที่เข้าสักการะต้องไม่สวมเสื้อผ้าอาภรณ์ "สี

แดง" เข้าไปในเขตพระองค์ธาตุ เนื่องจากสีแดงเป็นสีแห่ง

การเข่นฆ่า หมายเหตุ :ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งภายใน

และนอก จากนั้นนําท่านชม สกายวอล์คเชียงคาน แลนด์

มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย  ให้ท่านได้ ท่องเที่ยวสัมผัสความ

สวยงามและความเสียวจากมุมสูง  มีความสูงกว่าระดับ

แม่น้ําโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ช้ัน มีทางเดินพื้น

กระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ําเหืองที่

ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ําโขง ที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว และให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  พระใหญ่

ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน  นําท่าน

เดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน อยูบ่ริเวณถนนสายล่าง ในตัวอําเภอเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนที่เลีย บไปกับ

แม่น้ําโขง หรือที่เรียกว่า "ถนนชายโขง" ถนนเส้นน้ีมีเสน่ห์ที่บ้านเรือนไม้ในบรรยากาศเก่าๆที่เป็นเสน่ห์ดึงดูด

ผู้คนให้มาเยือน ปัจจุบันจัดให้มีการปิดถนนทําเป็นถนนคนเดินเชียงคาน ในเย็นวันศุกร์ และวันเสาร ์ตั้งแต่หน้า

วัดท่าครก(เชียงคานซอย20) เรื่อยไปจนถึงวัดศรีคุนเมือง (เชียงคานซอย 6) ส่วนวันอื่นๆนั้นไม่ได้ปิดถนนอย่าง

เป็นทางการรถสามารถว่ิงได้ แต่จะเป็นการว่ิงรถแบบ one way และร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ส่วนใหญ่

เปิดให้บริการกันตามปกติ บนถนนคนเดินเชียงคาน จะเต็มไปด้วย ที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ จํานวนมากตลอด

แนวถนน มีร้านอาหาร และร้านกาแฟน่ารักหลายร้านเปิดให้บริการ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 



                             

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) 

ที่พัก: เชียงคาน บูติคหรือระดับเทียบเท่า (ระดับ3ดาว) 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สาม        ตักบาตรข้าวเหนียว - แก่งคุดคู้ – ร้านของฝากไร่กํานันจุลสาขา 2 - กรุงเทพฯ 

                                                                                                             อาหารเช้า,เที่ยง,--- 
 

05.30 น. นําท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมา

นั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย อิสระให้

ท่านเดิน สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้   แก่ง ขนาดใหญ่ที่เกิดจากการทอดตัวของ แนวหิน ลงใน แม่น้ําโขง 

ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจํานวนมากจากการที่หินเหล่าน้ีอยู่ใต้นํ้าเป็นเวลานาน ทําให้หินเหล่าน้ีมีสีสัน

สวยงาม ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั่งแม่น้ําโขง มีกระแสน้ําไหลผ่านไป เพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งไทยเท่า

นั้นเอง ซึ่งกระแสน้ําเช่ียวกราก เวลาที่เหมาะจะชม แก่งคุดคู้ที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่ง

เป็นเวลาที่น้ําแห้ง มองเห็นเกาะแก่งชัดเจน และสามารถเดินลงไปเพื่อสัมผัส บรรยากาศ ของริมน้ําโขงได้อย่าง

ใกล้ชิดได้ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นหาดทรายกว้างและหินก้อนกลมเงาเรียงรายกันนับร้อยนับพันก้อน 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) 

บ่าย  นําท่าน แวะซื้อของฝากร้านของฝากไร่กํานันจุลสาขา 2 เป็นศูนย์รวมของฝากสินค้าทางการเกษตรภายใต้แบ

รนด์ “ไร่กํานันจุล” มีให้เลือกมากมายกว่า 200 รายการ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นรู้จักกันมานานแสนนานของ

ไร่กํานันจุล คือ “ปลาส้ม” และยังมี ผลไม้ เช่น มัลเบอร์รี่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย 

จากนั้นเดินทางต่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 

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

ที่นั่งบนรถตู้ทางบริษัทจัดสรรตามลําดับการจองและชําระเงิน หลังชําระเงินแล้วจะทําการยืนยันเลขที่นั่งได้เท่านั้น 

 
มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 
 ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
 ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
 โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง  

(Social Distancing) 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและ

ยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 

 

 

 

 



                             

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การจราจ ร, การเดินทาง ช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่าน
เป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

 

เงื่อนไขการจอง 

 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สําเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
 

อัตราบริการนี้รวม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 

 ค่าบริการคนขับรถ และค่านํ้ามัน 

 ค่าที่พัก 2คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสําหรับนักท่องเที่ยวไทย 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัท

ทําไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี 

ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

 ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ 

 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

 ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม 

 ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท  

 ชาวต่างชาติ ชําระเพิ่มท่านละ 500 บาท 
 



                             

 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา 

หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจํานวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหต ุ

 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวนข้ันตํ่า 8 ท่าน 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คําสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ 

 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การ

สูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้น 

 ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ึนอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ้ามันที่ไม่

คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 


