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แพ็คเกจทัวร์ไทย เลย - ภูเรือ - เชียงคาน - ภูทอก 2 วัน 1 คืน
วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - ถนนคนเดินเชียงคาน - จุดชมวิวภูทอก - วัดศรีคุนเมือง

เดินทางเอง มีเจ้าหน้าที่รับที่เลย นาเที่ยวตามรายการ สาหรับ 2 ท่านขึ้นไป

กรุณาจองล่วงอย่างน้อย 14 วันทาการขึ้นไป / ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ - ค่าทิปเจ้าหน้าที่นาเที่ยว และพนักงานขับรถ ค่าใช้จ่าย และค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพือ่ ประโยชน์
ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด

เลือกวันเดินทางได้เอง สาหรับ 2 ท่านขึ้นไป วันนี้-31 ธ.ค. 63
วันแรก
.........

ราคาเริ่มต้น 2,199.-

อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับ) - จุดรับลูกค้า - อ.ภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง Café De Mena - อ.เชียงคาน - วัดป่าห้วยลาด - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน
อิสระเดินทางเอง (ไม่รวมค่าเดินทางไป กลับ)

เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 09.00-18.00 น.
บริการรถรับจุดนัดหมาย (อาทิ สนามบินเลย หรือ สถานีขนส่งจังหวัดเลย ฯ)
จากนั้นนาเที่ยวตามรายการ อ.ภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - Café De Mena - อ.เชียงคาน วันที่สอง

วัดป่าห้วยลาด - แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน - เข้าที่พัก โรงแรมเชียงคานแกรนด์ หรือเทียบเท่า
ชมวิวภูทอก - ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดศรีคุนเมือง - วัดพระบาทภูควายเงิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดา
- จุดส่งลูกค้า

บริการรถนาเที่ยวตามรายการ ชมวิวภูทอก - ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดศรีคุนเมือง วัดพระบาทภูควายเงิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดา - รถส่งจุดนัดหมาย
.........

อิสระเดินทางกลับเอง โดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมค่าเดินทางไป กลับ)
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แพ็คเกจราคาพิเศษ ไม่สามารถเข้าพักช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ โปรดสอบถามค่าบริการเพิ่มเติม
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน (งดแถมกระเป๋า) เลือกเดินทางได้ตั้งแต่ วันนี-้ 31 ธ.ค. 63
จานวนผู้เดินทาง

เดินทาง 2-3 ท่าน

เดินทาง 4-5 ท่าน

เดินทาง 6 ท่าน

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ราคาต่อท่าน

3,999.-

2,599.-

2,199.-

800 .-

อัตรานี้เป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการเรียกเก็บเซอร์ชาร์จช่วงวันหยุดพิเศษของที่พัก,
มีจานวนผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ระบุในรายการ ฯลฯ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

บริการรับจัดทัวร์ใน และนอกประเทศ แบบคณะส่วนตัว สอบถามได้ที่ 0 2116 6395
หมายเหตุ :

- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการขึน้ ไป (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทาการจอง)
- ที่นั่งมีจานวนจากัด การยืนยันการสารองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันทีจ่ อง
- จุดรับส่งลูกค้าสามารถเลือกได้โดยแจ้งล่วงหน้าสนามบิน, สถานีขนส่ง, โรงแรมในตัวเมืองในเส้นที่กาหนด
- เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 09.00-18.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

จองตั๋วเครื่องบิน รับประกันราคาถูก คลิก

etravelway.com/airticket

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขดังกล่าว
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ราคานี้รวม
1. รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน
2. อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)
3. ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ
4. โรงแรมที่พัก 1 คืน
5. แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
3. ค่าไกด์นาเที่ยว
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้าใจของท่าน
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันจองทัวร์)
การสารองที่นั่ง
1. โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสาเนาบัตร
ประชาชน (ที่สะกดชื่อ และนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ทาการจองห้องพัก) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2116 6423 (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
2. เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุ
ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
การยกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชาระค่าบริการยอดเต็มจานวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยกเลิกขอคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนรับจองแพ็คเกจทัวร์ สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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