
 

 

 

4 วนั 3 คืน  
เลย (เชียงคาน) – เพชรบูรณ์ – ชัยภูม ิ– ขอนแก่น 

 

 
บนิ ดอนเมือง – เลย // ขอนแก่น – ดอนเมือง โดย ไทยแอร์เอเชีย 

ราคาพเิศษ 16,500 รวมทุกอย่าง.... รถตู้ VIP 8 ท่าน 
เลย – เชียงคาน – วดัมหาธาตุ – วดัศรีคุนเมือง – ล่องเรือริมโขงแก่งคุดคู ้– ชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน   

ตกับาตรขา้วเหนียว พระใหญ่ภูคกง้ิว – สกายวอลค์ – วดัโพนชยั (ผตีาโขน) – วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้  
ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ – พระพทุธมหาธรรม ราชาเฉลิมพระเกียรติ – ชยัภูมิ – มอหินขาว – ปรางคก์ู่ 

ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – บึงแก่นนคร – ชอ้ปป้ิงของฝาก 
 

ราคาทัวร์ 16,500 บาท :   3-6 ธ.ค./ 24-27 ธ.ค./ 31 ธ.ค.-3 ม.ค. 2564  



 

 

 

 

หมายเหตุ 
ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ
จ านวนสูงสุด ที่กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทวัร์อาจมกีารปรับเปลีย่นได้ในกรณี 
 
1. ตั๋วเคร่ืองบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลีย่นแปลงเที่ยวบิน หรือเปลีย่นแปลงสายการบิน 
ทั้งนีต้ั๋วที่ออกส าหรับคณะเดนิทาง จะเป็นตั๋วเดีย่วทั้งหมด (ราคาเปลีย่นแปลงขึน้ลงตาม
หน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) 
 
2. โรงแรมที่พกั มีการปรับราคาขึน้ หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณโีรงแรมเดมิไม่สามารถ
รองรับคณะได้  
 
โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเง่ือนไข ก่อนที่จะมีการเรียกเกบ็ช าระ
มัดจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4 วนั 3 คืน 
เลย (เชียงคาน) – เพชรบูรณ์ – ชัยภูมิ – ขอนแก่น 

วนัแรก กรุงเทพ – เลย – เชียงคาน – ล่องเรือริมโขง – ถนนคนเดิน 
 

08.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน Thai Air Asia อาคารผูโ้ดยสารขาออก ณ 
สนามบินดอนเมือง สัมภาระน ้าหนกั 20 กก. ส าหรับโหลด และ ถือข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กก. 

10.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองเลย โดย เท่ียวบิน FD 3542 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 ชัว่โมง)  
11.45 น. เดินทางถึงสนามบินเลย จงัหวดัเลย น าท่านรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเชียงคาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านแวะสักการะหลวงพ่อใหญ่แห่ง
วดัมหาธาตุ เพื่อความเป็นศิริมงคล วดัแห่งน้ีเป็นวดัเก่าแก่ท่ีสุดในเชียงคานสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2197 พร้อม
การก่อตั้งเมืองเชียงคาน จึงเป็นวดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของชาวอ าเภอเชียงคาน ชาวบา้นเรียกว่าวดัหลวงพ่อ
ใหญ่ ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา ตั้งอยูท่ี่ ถนนศรีเชียงคาน ซอย 14-15 ซ่ึงเดิมเป็นศาลาวา่การเมืองเก่า 

http://www.sanook.com/travel/1421601/


 

 

 

อุโบสถมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัโบราณ ผนงัดา้นนอกเขียนเร่ืองพระเวชสันดรชาดก ซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยู ่
มีพระพุทธรูปปางมารวชิยั (หลวงพอ่ใหญ่) พระพุทธรูปไมศิ้ลปะลา้นชา้ง เจดียเ์ก่าแก่ นอกจากน้ียงัมีห้องน ้ า
ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสดูแลว้แปลกตาส าหรับเมืองเชียคานแห่งน้ี อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น
และชมความสวยงามของวดัเก่าแก่คู่เมืองเชียงคาน ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่วดัศรีคุนเมือง สร้างเม่ือ พ.ศ. 
2485 ตั้งอยูท่ี่ ถนนชายโขง ซอย 6-7 วดัน้ีเป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบลา้นนาและลา้นชา้งดงัจะเห็นได้
จากโบสถ์ ซ่ึงหลงัคาลดหลัน่อย่างศิลปะลา้นนาและพระประธานมีลกัษณะคลา้ยวดัเชียงทอง (หลวงพระ
บาง-สปป.ลาว) ศิลปวตัถุท่ีส าคญัมีหลายช้ิน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่แก่งคุดคูเ้พื่อล่องเรือชมทศันียภาพ
แม่น ้าโขง อีกหน่ึงท่ีเท่ียวเมืองเชียงคานท่ีน่าสนใจ และตอ้งไปสักที ท่ีน่ีเราจะไดเ้ห็นวิวสวยๆ ของแม่น ้ าโขง
ท่ีกวา้งขวางสุดลูกหูลูกตา และทอดตวัยาวขนานไปสองฝ่ังไทย-ลาว รวมถึงมีภูเขาใหญ่ “ภูควายเงิน” เป็น
ฉากสวยๆ อยูด่า้นหลงั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น หรือ
จะเลือกซ้ือของไดต้ามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เฮือนหลวงพระบาง 
 หลงัอาหารค ่า ให้ท่านได้เต็มอิม่กบัการเดินชมตลาดกลางคืนบนถนนคนเดิน ริมโขงแห่งเชียงคาน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัพกัระดับ 4 ดาว เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน็ รีสอร์ท **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
โรงแรมติดแม่น า้โขง ให้ท่านได้ผ่อนคลายอริิยาบถและพกัผ่อนแบบเต็มที่ 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

วนัทีส่อง ตักบาตรข้าวเหนียว – พระใหญ่ภูคกงิว้ – สกายวอล์ค – วดัโพนชัย (ผตีาโขน) – ผาซ่อนแก้ว – เขาค้อ 
 

06.00 น. น าท่านร่วมพิธีตกับาตรขา้วเหนียว ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ เป็นวฒันธรรมแสดงถึงวิถีชีวิตท่ีมีความผูกพนักบั
พระพุทธศาสนาท่ีถือปฏิบติัสืบเน่ืองมาเป็นเวลานบัร้อยปีของชาวเชียงคาน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่พระใหญ่ภูคกง้ิว หรือ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ ์ประดิษฐานอยูท่ี่ ภูฟ้า 

บา้นท่าดีหมี เป็นท่ีสักการบูชาของชาวบา้น และยงัเป็นจุดชมวิวสวยๆ จากมุมสูง ท่ีเราจะสามารถมองเห็น
แม่น ้ าโขง พระใหญ่สร้างข้ึนเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ในวโรกาสพระชนมายุ
ครบ 72 พรรษา เป็นบริเวณท่ีมีแม่น ้ าสองสายคือ แม่น ้ าเหือง และแม่น ้ าโขงมาบรรจบกนัเป็นจุดต่อระหวา่ง
ชายแดน 2 ประเทศ และถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีแม่น ้ าโขงไหลเขา้มาในประเทศไทย น าท่านชมความ
สวยงามของทศันียภาพแม่น ้ าโขงจากสกายวอล์ค (Skywalk) พื้นกระจก ซ่ึงตั้งอยูห่นา้พระใหญ่ บนภูคกง้ิว 
แห่งน้ี อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่วดัโพนชยั หรือวดัผีตา
โขน อ าเภอด่านซ้าย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านเข้าชมวดัโพนชัย ซ่ึงถือว่าเป็นวดั
คู่บา้นคู่เมืองของอ าเภอด่านซา้ย และมีความเก่าแก่เป็นอยา่งมาก และยงัคงความสวยงามไวไ้ด ้สร้างข้ึนในปี 
พ.ศ. 2103 ผูท่ี้สร้างวดัน้ี ตามขอ้สันนิษฐานน่าจะเป็นคนเดียวกบัท่ีสร้างพระธาตุศรีสองรัก ประเพณีส าคญั
ของวดัโพนชัยแห่งน้ี คือ งานบุญหลวง หรือท่ีเราอาจจะรู้จกักนัในงานเทศกาลผีตาโขน น าท่านเข้าชม
พิพิธภณัฑ์ผีตาโขน เป็นสถานท่ีเก็บ รวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัผีตาโขนไว ้ไม่ว่าจะเป็นท่ีมาประวติั การท า
หนา้กากผตีาโขน ววิฒันาการของหนา้กากแบบต่างๆ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ (ระยะทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) หรือ วดัพระธาตุผาแกว้ ตั้งอยู่
บริเวณเนินเขาในหมู่บา้นทางแดง เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์ ซ่ึงท่ีเรียกกนัวา่ "ผาซ่อนแกว้" นั้นเน่ืองจากมีภูเขาสูง
ใหญ่ซ้อนกนัเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบติัธรรม และบนยอดเขา มีถ ้าอยูบ่นปลายยอดเขา 
มีชาวบา้นทางแดงหลายคน ไดเ้ห็นลูกแกว้ลอยเหนือฟากฟ้า และลบัหายเขา้ไปในถ ้าบนยอดผา ชาวบา้นเช่ือ
วา่เป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือวา่เป็นสถานท่ีมงคล มีความศกัด์ิสิทธ์ิและเรียกตามๆ กนัว่า 



 

 

 

"ผาซ่อนแกว้" น าท่านกราบสักการะพระพุทธเจา้ 5 พระองค ์องค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียงกนั 5 
องค ์มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล 

 
 สมควรแก่เวลาน าท่านชมพระอาทิตยต์กดิน ณ ทุ่งกงัหันลมเขาคอ้ เต็มอ่ิมสัมผสับรรยากาศความสวยงาม

และธรรมชาติของเขาคอ้ ทุ่งกงัหนัลมแห่งน้ีตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,050 เมตร ตั้งอยูบ่นท่ีราบยอดเขาเน้ือท่ี
กวา่ 350 ไร่ มีจ  านวน 24 ตน้ เป็นแหล่งผลิตพลงังานสะอาดท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทยเลยทีเดียว จุดชมวิว
แถวน้ียงัชมววิไดร้อบแบบพาโนรามา 360 องศา เห็นไปไกลถึงวดัพระธาตุผาซ่อนแกว้เลย  

 
เครดิตรูปจาก Trueid Lifestyle 
 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 5 ดาว บลูสกาย รีสอร์ท เขาค้อ ***** หรือเทียบเท่า (คืนที ่2) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

 

http://travel.trueid.net/detail/LDjq0EwNEwK


 

 

 

วนัทีส่าม เขาค้อ – พระพุทธมหาธรรมราชา – ชัยภูมิ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 อิสระใหท้่านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศสวยงามของเขาคอ้ และ สวนองักฤษ The Blue Sky Garden แบบเตม็อ่ิม 

 
 

09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองเพชรบูรณ์ (ระยะทาง 60 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่
พุทธอุทยานเพชบุระ สักการะพระพุทธมหาธรรมราชาฯ องคใ์หญ่ท่ีสุดในโลก สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เน่ืองในวโรกาส
ทรงมีพระชนมาย ุ84 พรรษา ในปี 2554  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (ระยะทาง 125 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่าน
เท่ียวชม จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นจุดท่ีสูงสุดของเทือกเขาพงัเหย ซ่ึงอยู่ในเขตของ
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม (846 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง) ซ่ึงเกิดจากการยกตวัของพื้นท่ีเป็นท่ีราบ
สูงภาคอีสานจึงเป็นรอยต่อระหวา่งภาคกลางกบัภาคอีสาน ท าให้เรียกบริเวณน้ีว่า “สุดแผน่ดิน” ณ จุดน้ีจะ
เห็นทิวทศัน์ของสันเขาพงัเหยและเขตพื้นท่ีป่าของเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าซบัลงักา จากนั้นน าท่านชมลานหิน
งามเป็นลานหินท่ีมีรูปร่างแปลกในพื้นท่ีกวา่ 10 ไร่ เกิดจากการกดัเซาะเน้ือดิน และหินในส่วนท่ีจบัตวักนั



 

 

 

อย่างเบาบางหลุดออกไป นานวนัเขา้จึงเกิดโขดหินท่ีมีรูปลกัษณ์แตกต่างกนัมองดูสวยงามเป็นท่ีอศัจรรย ์
ส าหรับลานหินงามน้ีอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกของพื้นท่ีท าการอุทยานแห่งชาติมีทางรถยนตเ์ขา้ถึง อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพอยา่งเตม็ท่ี 

 
 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั เลิศนิมิตร **** หรือเทียบเท่า (คืนที ่3) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 
วนัทีส่ี่ มอหินขาว – ปรางค์กู่ – ขอนแก่น – พระมหาธาตุแก่นนคร – โคลมัโบ คาล์ฟ วลิเลจ – กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่มอหินขาว  กลุ่มเสาหินทรายสีขาวขนาดใหญ่ ตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่นบนลานหญา้กวา้งบริเวณ

เนินเขา ภายในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จงัหวดัชัยภูมิ กลุ่มหินทรายสีขาวเหล่าน้ีเกิดจากการสะสมของ
ตะกอนทรายแป้งและดินเหนียวจากทางน ้ า เม่ือมีความเปล่ียนแปลงของแผน่เปลือกโลกเม่ือ 65 ลา้นปีก่อน 
ท าให้มีการแตกหัก ผุพงั และการกดัเซาะ จนกลายเป็นเสาหินสูงใหญ่ 5 เสา รูปทรงประหลาดบนเนินเขา 
สันนิษฐานว่ามีอายุราว ๆ 175-197 ล้านปี ได้เวลาน าท่านเดินทางเข้าชมปรางค์กู่ เป็นโบราณสถานท่ี
ส าคญั ตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ มีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงในจงัหวดัชัยภูมิ  ปรางค์กู่ไม่ได้มี
ขนาดใหญ่โตมากนกั แต่มีความงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากขอม เช่ือกนัวา่เป็นอโรยาศาล
(โรงพยาบาล) ในสมยัก่อน ค าว่าปรางค์กู่นั้น เป็นช่ือเรียกของกลุ่มอาคารท่ีมีแผนผงัและลักษณะแบบ
เดียวกนักบัอาคารท่ี เช่ือกนัวา่เป็นอโรคยาศาลท่ีสร้างข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 18 ในสมยัของพระเจา้ชยัวรมนั
ท่ี 7 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองขอนแก่น (ระยะทาง 125 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)   

 

https://travel.kapook.com/view173872.html


 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านสักการะพระมหาธาตุแก่นนคร หน่ึงในสัญลกัษณ์ทางพระพุทธศาสนาของจงัหวดัขอนแก่น และ
หน่ึงในสถานท่ีห้ามพลาดระดบัไฮไลท์ตอ้งมาส าหรับนกัท่องเท่ียวและสายถ่ายภาพคือพระมหาธาตุแก่น
นคร วดัหนองแวง ตวัเมืองขอนแก่น วดัแห่งน้ีเป็นเก่าแก่แต่เดิมของขอนแก่น มีอายุมากวา่ 200 ปี ขณะท่ี
พระมหาธาตุแก่นนครเพิ่งสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2539 เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรง
ครองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี มีความสวยงามอยา่งยิ่ง ความสูง 80 เมตร บริเวณยอดจ าลองแบบมาจากยอด
พระธาตุพนม จากนั้นน าท่านเท่ียวชม บึงแก่นนคร ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาด
ใหญ่ มีเน้ือท่ี 603 ไร่ นอกจากจะเป็นท่ีประดิษฐานอนุสาวรีย ์“เจา้เพียงเมืองแพน” ผูก่้อตั้งเมืองขอนแก่นแลว้ 
ยงัเป็นสถานท่ีท่ีนิยมมาพกัผ่อนหย่อนใจ และท ากิจกรรมนันทนาการของชาวเมืองเพราะมีบรรยากาศ
สบายๆ พื้นท่ีโดยรอบมีการปรับปรุงตกแต่งใหเ้ป็นสวนสุขภาพ ประดบัประดาดว้ยประติมากรรมรูปต่างๆ ดู
เพลินตาเพลินใจ  สะพานขา้มบึงแก่นนคร สวนสาธารณะบึงแก่นนครจุดแลนดม์าร์คแห่งใหม่ ของเมือง 

 

 
 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองขอนแก่น เพื่อเลือกซ้ือของฝาก และของท่ีระลึก 
17.00 น. น าท่านสู่สนามบินขอนแก่น เพื่อเช็คอิน 
18.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Air Asia เท่ียวบิน xx (ใชเ้วลาบิน 1 ชัว่โมง)    
19.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

4 วนั 3 คืน 
เลย (เชียงคาน) – เพชรบูรณ์ – ชัยภูม ิ– ขอนแก่น 

ราคาทวัร์ 16,500 บาท :   3-6 ธ.ค./ 24-27 ธ.ค./ 31 ธ.ค.-3 ม.ค. 2564  
อตัราค่าบริการ   หยดุยาว/ ปีใหม่ 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือพกั 
3 ท่านต่อหอ้ง 

16,500 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 4,500 
ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 14,500 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน ท่านละ (ผูใ้หญ่) 3,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน Thai Air Asia (กระเป๋าเดินทาง น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื่อความคล่องตวั 8 ท่าน / คนั 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
  
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



 

 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 
กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  
วซ่ีาและค่าด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

 
หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้



 

 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 15 หรือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะไม่รับผดิชอบ 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

4 วนั 3 คืน  
เลย (เชียงคาน) – เพชรบูรณ์ – ชัยภูม ิ– ขอนแก่น 

 

ราคาทวัร์ 16,500 บาท :    3-6 ธ.ค.   24-27 ธ.ค.   31 ธ.ค.-3 ม.ค. 2564  
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่Line : @expressholiday 
 


