
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



วนัแรก กรงุเทพฯ - เพชรบรูณ์ - ทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ - ทุง่ดอกเวอรบ์นีา่ - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - พระ

ธาตผุาซอ่นแกว้ - ภูทบัเบกิ  

 

06.00 น. พรอ้มกัน ณ ปั๊มน า้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) ** พรอ้มบรกิารอาหารเชา้เมนูขา้ว

เหนยีวหมูทอด ** จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง 

30 นาท)ี แหลง่ทีเ่ทีย่วทางธรรมชาต ิไมว่า่จะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรอืชมสายหมอก เป็นเมอืงทีเ่หมาะกับ

การพักผอ่นอยา่งเงยีบสงบ ทีจ่ะท าใหค้ณุไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง จุดชมววิทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม ้และกังหันลมยักษ์ใหญ่

ที่ตัง้เรียงรายอยู่บนเนินเขาสูง เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จ านวน 24 ตน้ ที่

ระดับความสงูจากน ้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ไดก้วา้งไกลไปถงึวัดผาซอ่นแกว้ ซึง่อยูห่า่งออกไป

เกอืบ 20 กม. ไดเ้ลย เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหเ้ราเขา้ไปเก็บภาพสวยๆ มีจุดชมววิสองจุดดว้ยกันคอื จุดชมววิชา้ง

ดอย และ จุดชมววิระเบยีงกังหันลม ทัง้ยังมกีจิกรรมสนุกๆ ใหเ้ลน่ อยา่งการน่ังรถลอ้เลือ่น “ฟอรม์ลูา่มง้” ไถลลงเนนิมา

เรื่อยๆ สรา้งความตืน่เตน้เรา้ใจเป็นที่สุด หรือจะน่ังชงิชา้ชาวเขาสุดหวาดเสยีว มีทัง้ชงิชา้ไมห้มุนและแบบเชอืกเสน้

เดยีว และชมิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ จากไร่สตรอเบอรีบ่จี ีเป็นตน้ หรอืสามารถเลอืกใชบ้รกิารรถรางของทางโครงการ โดยม ี  

ค่าบรกิารโดยประมาณ ท่านละ 40 บาท (ใชเ้วลาประมาณไม่เกนิ 30 นาทตี่อรอบ) ทัง้นี้หากท่านใดสนใจสามารถแจง้

ไกดน์ าเทีย่วเพือ่ตรวจสอบรอบหรอืราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้ และในแตล่ะวันบางครัง้อาจมหีรอืไมม่ใีหบ้รกิารขึน้อยู่กับทาง

โครงการเป็นผูก้ าหนด 

 

จากนัน้แวะถ่ายรูป ทุง่ดอกเวอรบ์นี่า แห่งไร่ GB ไร่ดอกไมเ้มอืงหนาวทีต่ัง้อยู่บรเิวณทุ่งกังหันลมเขาคอ้น่ันเอง ตัง้อยู่

ในสว่นหนา้ของ “ทุ่งกังหันลม” ซึง่ภายในมทีุ่งดอกไมห้ลายแปลง ดอกเวอรบ์นี่าสมี่วงสดทีก่ าลังบานสะพรั่งออกดอก

อย่างสวยงามในขณะนี้ ถอืเป็นอกีจุดหนึง่ทีพ่ลาดไม่ไดเ้หมาะแก่การเซลฟ่ีเป็นที่สุด นอกจากดอกเวอร์บนี่าแลว้ ยังมี

ดอกผักเสีย้นฝรั่ง และดอกไมต้ามฤดูกาลทีจ่ะผลัดปลยีนหมุนเวยีนกันไปตลอดทัง้ปี **ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ

ในปีน ัน้ๆ** 

 

 



น าท่านเดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทั้งคาเฟ่และรีสอร์ทยอดนิยม 

โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดหูนาวทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมขึน้มาชมววิทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก นักทอ่งเทีย่วทีม่าพักจะไดช้ม

ววิ ทวิทัศน์ภูเขา ชมดาวบนทอ้งฟ้า รสีอรท์บนเขาสงูใกลเ้ชงิผาซ่อนแกว้ที่มวีวิสวยในมุมมอง 360 องศา เป็นจุดขาย

ส าคัญ สามารถมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแกว้ไดอ้ย่างชัดเจน บางวันทีม่ฝีนตกยามเชา้จะมีทะเลหมอกเอ่อลน้ขึน้มา

เหมอืนฟองนมในกาแฟลาเต ้แถมมรีา้นกาแฟดไีซนเ์ท่ใหค้ณุไดน่ั้งจบิกาแฟหอมๆ ไอศกรมี และเบเกอรีโ่ฮมเมด เคลา้

บรรยากาศสวย ๆ มาเขาคอ้ตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด น าทุกท่านอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลอืกซือ้เคือ่งดื่ม

และเบเกอรีไ่ดต้ามอัธยาศัย 

 

จากนัน้น าท่านสักการะพระบรมสารรีกิธาตุที ่วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ พุทธสถานที่ตัง้ตระหง่านโอบลอ้มดว้ยขุนเขา

มากมายไดก้ลายเป็น “แลนดม์าร์ค” ของเขาคอ้ มีความวจิติรอลังการจากการน ากระเบื้องส ีถว้ยชามเบญจรงค ์มุก 

ลูกปัด พลอย แกว้แหวน หนิส ีตลอดจนเซรามคิหลากสสีัน มาประดับประดาตกแต่งเป็นลวดลายทีส่วยงาม ตัง้แต่เสา 

ผนัง พื้น บันได เมื่อยามตอ้งแสงแดดท่ัวบรเิวณจะสะทอ้นประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค์ และมหาวหิาร

พระพุทธเจา้ ๕ พระองค ์พระพุทธรูปสขีาวซอ้นกัน 5 องค ์ใหญ่โตโอ่อ่า สถานทีส่ าคัญภายในวัด ไดแ้ก ่เจดยีพ์ระธาตุ

ผาแกว้ บรเิวณใตฐ้านพระเจดีย์ใชเ้ป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมค าสอน ภาพปรศินาธรรม และเป็นที่เจรญิสตภิาวนา

ส าหรับพุทธศาสนกิชนท่ัวไป  

 

 
 

 

 

 



จากนัน้น าท่านไต่ระดับความสงูขึน้สู ่ภูทบัเบกิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหมู่บา้นมง้ทับเบกิของชาวเขาเผ่ามง้ เป็นยอดเขาทีส่งู

ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่มีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,768 เมตร ชาวมง้ที่นี่มีอาชพีท าการเกษตรเป็น

หลัก พืชผักที่มีการปลูกมากที่สุดคอืกะหล ่าปล ีซึง่มีการจัดสรรที่ดนิท ากนิส าหรับการปลูกกะหล ่าปลหีลายพันไร่บน

ยอดเขาสงู ท าใหใ้นชว่งฤดูฝนมกีะหล ่าปลผีุดขึน้ละลานตาเต็มภูเขา โดยในเฉพาะในชว่งเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม 

และชว่งเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน ของทุกปี สว่นในชว่งหนา้หนาวจะมดีอกนางพญาเสอืโคร่งบานเต็มภูทับเบกิใหไ้ด ้

ถา่ยรูปกัน 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ทีพ่กั เมนู ชุดหมกูระทะ 

พกัที ่ ไรม่ะลหิอม ภูทบัเบกิ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง            จดุชมววิภูทบัเบกิ - แปลงปลูกกะหล า่ปล ี- วดัป่าภูทบัเบกิ - เลย - วดัเนรมติวปิสัสนา - พระธาตศุร ี 

                         สองรกั - ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

 

06.00 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ รายลอ้มไปดว้ยทะเลหมอกสดุฟินเหมอืนดั่งสวรรคบ์นดนิ (ทะเลหมอกในแต่ล่ะวันจะมมีาก

หรอืนอ้ย ขึน้อยูกั่บสภพาอากาศ)  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านแวะถ่ายภาพที ่จุดชมววิภูทบัเบกิ ทีม่คีวามสงู 1,667 เมตร จากระดับน ้าทะเล สงูทีส่ดุในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 

ใน Unseen Natures and Wonders และชมววิแปลงกะหล ่าปลทีีใ่หญ่ที่สุดในประเทศไทย มวีวิทวิเขานอ้ยใหญ่โอบ

ลอ้มกับป่าไมพ้ชืพรรณเขยีวขจ ีและสภาพอากาศทีเ่ย็นสบาย  

 

 
 

จากนัน้น าไปยังวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทย วดัป่าภูทบัเบกิ เป็นสถานปฏบัิตธิรรมสายธรรมยุตนิิกาย มีเนื้อที่ 50 ไร่

เศษ บรเิวณวัดจะถูกปกคลุมดว้ยป่าไมต้่างๆ จงึท าใหบ้รรยากาศมีความหนาวเย็นตลอดทัง้ปี และเป็นสถานที่ที่มี

ความส าคัญ โดยเป็นสถานทีร่ับน ้าฟ้ากลางหาวเพื่อน าขึน้ทูลเกลา้ถวายองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที ่9 

ภายในวัดม ี“พระมหาธาตเุจดยีโ์พธปิักขยิธรรม” ซึง่เป็นเจดยีเ์พชร 37 ยอด มขีนาดความสงู 80.90 เมตร เพือ่เป็น

พุทธสถานและเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ ภายในแต่ละชัน้จะประดษิฐานพระประจ าวันทัง้ 4 ทศิ ในสว่นองค์

พระมหาธาตุเจดยีจ์ะประดับดว้ยกระเบือ้งโมเสค ทัง้ภายนอกและภายใน ซึง่จะลอ้มดว้ยก าแพงพญานาคเงนิ พญานาค

ทอง 9 เศยีร โดยงบประมาณในการด าเนนิงานในการก่อสรา้งมูลค่า 250 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบันยังคงเหลอืงบประมาณ 



50 ลา้นบาท ที่จะสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และจัดประกอบพธิีอัญเชญิพระอัฐธิาตุพระอัครสาวก 36 พระองค ์บรรจุในผอบ

ทองค าที่มีขนาดความสูง 33 ซม. พรอ้มฉัตรทองค ามีขนาดความสูง 536 ซม. น าขึน้ประดษิฐาน ณ ยอดเล็กพระ

มหาธาตเุจดยี ์36 ยอด 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เลย ตามเสน้ทางทีลั่ดเลาะไปตามไหล่เขา น าทา่นสักการะ พระธาตศุรสีองรกั ศลิปกรรมแบบลา้น

ชา้งทีค่ลา้ยกับองคพ์ระธาตุพนม เป็นพระธาตุทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสักขพียานแห่งไมตร ีในการชว่ยเหลอืกัน ระหว่างกรุง

ศรอียธุยาและกรุงศรสีตันาคนหตุ (กรุณางดแตง่กายสแีดง ขึน้สกัการะองคพ์ระธาตศุรสีองรัก)  

 

น าท่านชม วดัเนรมติวปิัสนา วัดตัง้อยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กนอ้ย สถาปัตยกรรม

ภายในวัดกอ่สรา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลัง พระอโุบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวจิติรงดงาม เมือ่เขา้มาในพระอโุบสถจะพบ

กับความงดงามของพระประธานปางมารวชิัย พระพุทธชนิราชจ าลอง ใหท้กุทา่นไดส้กัการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

และชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระวหิารทีส่วยงาม มลีวดลายอ่อนชอ้ยดว้ยศลิปะของช่างเขยีนชาว ด่านซา้ย ซึง่

ใชเ้วลาวาดนานถงึ 8 ปี เป็นภาพเกีย่วกับพุทธประวัต ิภาพพระเวสสนัดรชาดกและภาพทศชาต ิ

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  

เดนิทางสู ่เชยีงคาน เมอืงเล็กๆ น่ารักรมิโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชมุชนทีเ่ต็มไปดว้ยรอยยิม้ และวถิชีวีติทีเ่รยีบง่าย

แต่มเีสน่ห ์น าท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเชยีงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชยีงคานยามเย็น ถนนชายโขง

แห่งนี้จะกลายเป็นถนนคนเดนิทีค่ราคร ่าไปดว้ยนักท่องเทีย่วทีม่าเดนิทอดน่องชมบา้นไมเ้กา่แก ่ เดนิถ่ายรูปท่ามกลาง

บรรยากาศคลาสสคิของบา้นไมเ้กา่สองฝ่ังถนนชายโขง ซึง่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว ้บางหลังเป็นรา้นอาหาร รา้น

กาแฟ บางหลังก็พัฒนาเป็นโฮมสเตยห์รือเกสตเ์ฮาส ์บา้งก็เป็นรา้นขายของที่ระลกึ มีสนิคา้และอาหารพื้นเมืองให ้

นักท่องเทีย่วชมิชอ้ปไม่มเีบือ่ กจิกรรมอกีอย่างหนึง่ก็คอืการขีจั่กรยานเลาะรมิฝ่ังโขง ดูววิทวิทัศน์สวยๆ สัมผัสอากาศ

สดชืน่ และวถิชีวีติผูค้นทีน่่ารัก สว่นในตอนเชา้จะมกีารตักบาตรขา้วเหนียว ซึง่เป็นวัฒนธรรมทีส่บืทอดกันมาชา้นาน 

 

** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

 
 

พกัที ่ เชยีงคานรเิวอร ์เมาทเ์ทน รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

  



วนัทีส่าม            ตกับาตรขา้วเหนยีว - พระใหญภู่คกงิว้ - สกายวอลค์ เชยีงคาน - แวะซือ้ของฝาก -  กรงุเทพฯ 

 

05.00 น. ตืน่รับอรุณยามเชา้ทีส่ดใส น าทา่นเดนิทางสูถ่นนชายโขงเพือ่ร่วมท าบญุ ตกับาตรขา้วเหนยีว ยามเชา้ทีเ่ป็นวัฒนธรรม

ดัง้เดมิของชาวเชยีงบรเิวณ ณ หนา้วัดท่าคก ในทุกๆ เชา้ตัง้แต่เวลาตีหา้เป็นตน้ไป พระสงฆจ์ะเดนิออกบณิฑบาต 

ชาวบา้นจะน าขา้วเหนียว และอาหารมาใสบ่าตร ซึง่นักทอ่งเทีย่วก็สามารถร่วมตักบาตรขา้วเหนียวดว้ยกันได ้ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านออกเดนิทางไปสู่ จุดชมววิพระใหญ่ภูคกงิว้ เพื่อกราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิว้ หรอื พระพุทธนวมนิท

รมงคลลลีาทวนิคราภริกัษ ์ประดษิฐานอยู่ทีภู่ฟ้า บา้นท่าดหีม ีเป็นทีส่ักการะบูชาของชาวเชยีงคาน และยังมีแหล่ง

ท่องเทีย่วแห่งใหม่ทีม่าพรอ้มความสงูและความเสยีว สกายวอลค์เชยีงคาน เดนิชมววิบนสะพานกระจกใสยาว 100 

เมตร สูงจากพื้นดนิเทียบเท่าตกึ 30 ชัน้ เป็นจุดชมววิสวยๆ จากมุมสูงที่สามารถมองเห็นววิฝ่ัง ไทย-ลาว ไดแ้บบพา

โนรามา่ และเป็นบรเิวณทีม่แีมน่ ้าเหอืงและแมน่ ้าโขงไหลมาบรรจบกัน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

13.00 น. หลังรับประทานอาหารน าทา่นออกเดนิทางจาก เชยีงคาน  

17.30 น. น าทา่น แวะซือ้ของฝาก จ.นครสวรรค ์

20.30 น. เดนิทางถงึ ปั๊มน า้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) โดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ประเภทพาหนะ ราคาทา่นละ 

04 – 06 กนัยายน 2563 

(วนัหยุดชดเชย) 
รถตู ้VIP 5,999 

11 – 13 กนัยายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 

18 – 20 กนัยายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 

25 – 27 กนัยายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 

02 – 04 ตลุาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

09 – 11 ตลุาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

10 – 12 ตลุาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
รถตู ้VIP 6,999 

11 – 13 ตลุาคม 2563 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
รถตู ้VIP 6,999 

16 – 18 ตลุาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

23 – 25 ตลุาคม 2563 

(วนัปิยมหาราช) 
รถตู ้VIP 6,999 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 รถตู ้VIP 5,999 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 



20 – 22 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 

รถตู ้VIP 6,999 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 

รถตู ้VIP 6,999 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 
รถตู ้VIP 6,999 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

30 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 

(วนัปีใหม)่ 
รถตู ้VIP 7,999 

31 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64 

(วนัปีใหม)่ 
รถตู ้VIP 7,999 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ 

อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

 

 

 



เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

 

  

 

 

 

 


