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เพชรบรูณ์ เขาค้อ 2 วนั 1 คืน 
ซุปตาร.์.เขาไม่ง้อ เขาค้อกไ็ด้ 

ก าหนดเดินทาง พฤศจิกายน - ธนัวาคม 2563 
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วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 ปัม้ ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้) จ.เพชรบูรณ์ – จุดชมววิ  

ภูทบัเบกิ – ไร่กะหล ่าปล ี– โรงเตีย้มสุดขอบฟ้า - คาเฟ่ Pino Latte –  
วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ – เขา้ทีพ่กั 

/ - / 

2 ไร่ บ.ีเอน็. – ทุ่งกงัหนัลม และไร่ GB – จุดชมววิไปรษณียเ์ขาคอ้ - อนุสรณ์
สถานผูเ้สยีสละเขาคอ้ – พระต าหนกัเขาคอ้ – กรุงเทพฯ 

/ / - 
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วนัแรก   ปัม๊น ้ามนัปตท.วิภาวดี – จ.เพชรบูรณ์ - จดุชมวิว ภทูบัเบิก – ไร่กะหล า่ปลี – โรงเต้ียมสุดขอบ

ฟ้า - คาเฟ่ Pino Latte – วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว – เข้าท่ีพกั 
02.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง

บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิ
ร่างกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัจุดนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

03.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทางประมาณ 440 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6.30 
ชม. ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง 
(6 ท่านขึ้นไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

13 - 14 พฤศจิกายน 2563 4,288.- 1,500.- 9 

14 - 15 พฤศจิกายน 2563 4,588.- 1,500.- 9 

20 - 21 พฤศจิกายน 2563 (วนัหยุดพิเศษ) 4,588.- 1,500.- 9 

21 - 22 พฤศจิกายน 2563 (วนัหยุดพิเศษ) 4,588.- 1,500.- 9 

27 - 28 พฤศจิกายน 2563 4,588.- 1,500.- 9 

28 - 29 พฤศจิกายน 2563 4,588.- 1,500.- 9 

04 – 05 ธนัวาคม 2563 4,988.- 1,500.- 9 

05 – 06 ธนัวาคม 2563 (วนัพ่อแห่งชาติ) 4,988.- 1,500.- 9 

11 – 12 ธนัวาคม 2563 (วนัหยุดพิเศษ) 4,988.- 1,500.- 9 

12 – 13 ธนัวาคม 2563 (วนัหยุดพิเศษ) 4,988.- 1,500.- 9 

18 – 19 ธนัวาคม 2563 4,988.- 1,500.- 9 

19 – 20 ธนัวาคม 2563 4,988.- 1,500.- 9 

25 – 26 ธนัวาคม 2563 4,988.- 1,500.- 9 

26 – 27 ธนัวาคม 2563 4,988.- 1,500.- 9 
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 เดนิทางถงึ จ.เพชรบูรณ์  แวะจุดพกัรถท าธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย   

 
เช้า   บริการ ขนมปังและน ้าผลไม้ มือ้ท่ี 1 

รบัอรุณยามเชา้ดว้ยสายลมทีเ่ยน็สบาย ณ จุดชมววิ ภทูบัเบิก เป็นจุดสงูสุดของจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
จุดสูงสุดของยอดภูทบัเบกิอยู่ที่ความสูง 1,768 เมตร เวลาได้ไปยนือยู่บนจุดสูงสุดของภูทบัเบกิ
แล้วเราจะได้เห็นภาพทะเลหมอกกบัก้อนเมฆสขีาวตดักบัสเีขยีวของภูเขา   สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ได้กว้างไกล  ตอนเช้ามีกลุ่มเมฆ และทะเลหมอกตัดกับยอดเทือกเขาเพชรบูรณ์    
นอกจากจะมทีะเลหมอกสวยงามแลว้ที่ภูทบัเบกิแลว้ ยงัมี ไร่กะหล า่ปลี ทีม่องไกลสุดลูกหูลูกตา  
เรียงรายอยู่บนเนินเขาเขียวขจีหลายลูกติดต่อกัน ในลักษณะขัน้บนได  อิสระถ่ายรูปชื่นชม
บรรยากาศตามอัธยาศัย (กะหล า่ปลีจะปลูกอยู่ 2ช่วงคือ ช่วงท่ี 1 กลางเดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม และช่วงท่ี 2 เดือนตุลาคม-กลางเดือนธนัวาคม) 

เท่ียง    อิสระอาหารกลางวนั ณ Takmoh Coffee Khao Kho & โรงเต้ียม
สุดขอบฟ้า 
 รา้นอาหารววิสวยหลกัลา้น สุดอลงัการ  ออกแบบในสไตลโ์รงเตีย๊มแบบ
จนี สามารถมองเหน็ป่าเขาไดก้วา้งไกล ดเูพลนิตา พาใหก้นิขา้วอร่อย
แบบฟินๆกบัหวานใจ  โดยเฉพาะเมนูแนะน าทีข่ึ้นชือ่ ขาหมกูบัหมัน่โถว 
ตอ้งลอง รบัรองฟิน สุดๆ  
 
หลงัจากทานของคาวแลว้ ต้องพาท่านมาลิม้ลองของหวาน พรอ้มถ่ายรูปลงโซเซยีลที ่Pino Latte 
คาเฟ่ยอดฮิต อยู่ใกล้วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว   ท่ามกลางหุบเขาและบรรยากาศสวยๆ มทีัง้ววิ
ภูเขา สายหมอกขาว  นัง่จบิกาแฟ บนยอดเขา ท่ามกลางอากาศเยน็ และสายลมหนาว ภายในคา
เฟ่มบีรกิารเครื่องและอาหารคาวหวานไว้บรกิารอีกด้วย สายคาเฟ่ทัง้หลายห้ามพลาดเด็ดขาด  
อสิระใหท้่านไดล้ิม้รสชาตเิครื่องดื่ม,ขนม และเซลฟ่ีลงโซเชยีลตามอธัยาศยั 
น าท่านสกัการะ วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว วดัส าคญัของอ าเภอเขาค้อ  วัดแห่งนี้งดงามด้วย
สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตัง้อยู่บนยอดเขาสูง  ภายในวันสามารถเที่ยวชม
พระพุทธเจา้ 5 พระองค ์และเจดยีใ์หญ่สทีอง สริริาชยธ์รรมนฤมติ  รายลอ้มไปดว้ยหุบเขาอนัแสน
สงบในอากาศเยน็สบาย   ส าหรบันักท่องเที่ยวที่เขา้ชมต้องปฏบิตัติามกฏของวดัอย่างเคร่งครดั 
ในเรื่องของการ  แต่งกาย และหา้มสง่เสยีงดงัรบกวนผูท้ีม่าปฏบิตัธิรรม       
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เยน็    บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 2 
ท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั เขาค้อ ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

วนัท่ีสอง   ไร่ บี.เอน็-ทุ่งกงัหนัลม และไร่ GB-จดุชมวิวไปรษณียเ์ขาค้อ-อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ  
 พระต าหนักเขาค้อ – กรงุเทพฯ 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของท่ีพกั มือ้ท่ี 3 
 ช่วงเช้าอิสระให้ทุกท่านสมัผสักบัสายหมอกและสายลม  ด่ืมด า่กบับรรยากาศท่ีสดช่ืน 

สถานที่ที่ไม่ควรพลาดที่จะแวะชม และเลอืกซื้อผลติภณัฑ์แปลรูปจากทางไร่การเกษตรเป็นของ
ฝากตดิไมต้ดิมอืเป็นทีร่ะลกึจากเขาคอ้ กค็อื ไร่ บี.เอน็. ทีไ่ดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วตลอด
ทัง้ปี ด้วยทางไร่จะจดักจิกรรมท่องเที่ยวให้ได้เขา้ไปเที่ยวชมอยู่ตลอด มทีุ่งดอกไม้สวย ๆ ให้ได้
แวะไปถ่ายรูปฟุ้งๆ มีทัง้ทุ่งดอกคอสมอส ทุ่งดอกเวอร์บีน่า ทุ่งดอกผักเสี้ยนฝรัง่ และทุ่ง
บานไม่รู้โรย ไฟเออร์เวริ์ก ซึ่งจะปลูกสลบักนัไปตามฤดูกาล  นอกจากนี้ก็มรี้านกาแฟเล็กๆไว้
บรกิารดว้ย   บรเิวณฝัง่ตรงขา้มทางเขา้ไร่บเีอน็ มรีา้นกาแฟและทุ่งดอกไม ้ชื่อ "THE FRONT" มี
ลานสนามหญ้ากวา้งรมิเนินเขา ววิสวย ใหม้านัง่พกัผ่อน จบิกาแฟ ชมววิ ชมทุ่งดอกไม ้ (ไม่รวม
ค่าชมสวน 30 บาท/ท่าน) 

 
น าท่านเดนิทางไปชมบรรยากาศ ทุ่งกงัหนัลม และไร่ GB ตัง้อยู่บรเิวณต าบลทุ่งสมอ มลีกัษณะ
เป็นแท่นกงัหนัลมสขีาวขนาดใหญ่ สูงกว่า 100 เมตร ตัง้เรยีงรายอยู่บนทีร่าบบนเนินเขา  และยงั
เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใช้พลงังานลมจากกงัหนัลมอกีด้วย  ท าให้สถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์
มารค์ทีส่ าคญัจุดหนึ่ง  เหมาะส าหรบัการถ่ายรูป ไดท้ัง้ภาพววิทวิทศัน์ทีส่วยงามสามารถมองเหน็
ไดจ้ากระยะไกลไดเ้ลยและจุดเชค็อนิตามเทรนการท่องเทีย่วในช่วงนี้  นอกจากนี้บรเิวณใกลเ้คยีง
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มรีา้นคา้จากกลุ่มมชาวเขา และยงัมกีจิกรรมต่างๆ เช่นทุ่งดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล  และไร่สตรอ
เบอรี ่   (ตามฤดกูาล)   อกีทัง้กจิกรรมโลช้งิชา้มง้   และนัง่รถสามลอ้เลื่อนชาวเขา หรอืฟอรม์ลู่ามง้ 
(รวมค่าเข้า แต่ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ) 
จุดชมววิยอดฮติที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่นอกีแห่งหนึ่ง ก็คอื จุดชม
วิวไปรษณีย์เขาค้อ ตรงจุดนี้เราจะได้เห็นววิจากตรงนี้จะเป็น
มุมกว้าง 180 องศา เราจะมองเห็นทะเลหมอกที่ด้านหน้าได้
ทัง้หมดในช่วงเช้า  ใหท้่านไดอ้สิระถ่ายรูปคู่กบัตู้ไปรษณีย์หรอื
จะซือ้โปสการด์สง่รปูววิสวยๆใหค้นทีเ่รารกัได้  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 4 
น าท่านย้อนร าลกึความหลงัของ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ บนยอดสูงสุดของเขาค้อ สร้าง
ขึน้เพื่อเทอดทูนวรีกรรมของพลเรอืน ต ารวจ ทหาร ทีไ่ดพ้ลชีพีในการสูร้บเพื่อปกป้องพืน้ทีใ่น เขต
รอยต่อ 3 จงัหวดั คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย โดยสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นหินอ่อน
ทัง้หมด หมายถงึการปฏิบตักิารร่วมกนัระหว่างพลเรอืน ต ารวจ ทหาร ความสูงจากแท่นบูชาถึง
ยอดอนุสรณ์สถานสูง 24 เมตร ผนังภายในบนัทึก ประวตัิอนุสรณ์ผู้เสยีสละ และรายชื่อวรีชนผู้
เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ให้ทัง้ความรู้ทางประวตัิศาสตร์และได้
พกัผ่อนท่ามกลางธรรมชาต ิเพราะตัง้อยู่บนยอดเขาคอ้จงึมจุีดท่องเทีย่วชมววิมากมาย  
ก่อนเดินทางกลับน าท่านชม พระต าหนักเขาค้อ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวเมื่อมาที่นี่ เพราะเป็นพระต าหนักที่ประทบัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
สมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ  โดยรอบของพระต าหนักเป็นสวนดอกไมแ้ละพชืนานาพรรณ  มป่ีาสน
สูงใหญ่สวยงามอุดมสมบูรณ์ อากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี  พรอ้มทัง้ใหท้่านไดถ้่ายรูป ณ จุดชมววิ
ทีส่ามารถมองภูเขาและสายหมอกอนับรสิุทธิ ์  อสิระใหท้่านไดถ้่ายรปูตามอธัยาศยั 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 410 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5.30 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพกัผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน ้ าตามความ
เหมาะสมของเสน้ทาง 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
หมายเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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มาตรการดแูลป้องกนัการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 
❖ ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
❖ การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
❖ มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ    ***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอายุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
✓ ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
✓ บรกิารน ้าดื่ม  วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
✓ มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชีวติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 700 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  

 
เงื่อนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
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หมายเหตุ :  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทัวร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบุ  

 
 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 


