
 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : พฤศจิกำยน 63 – พฤษภำคม 64 

 (กำรนัตีออกเดินทำง 6 คน ข้ึนไป !!) 

 

 
 



 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ภูทบัเบิก จ.เพชรบูรณ ์
 

ช 

 

20.30 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท. ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน) 

21.00 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวดัเพชรบูรณ ์โดยรถตู ้VIP  
 

 
 

วนัที่สอง   ภูทบัเบิก - เขำคอ้ - พระบรมธำตุกำญจนำภิเษก - แทนรกั ทะเลหมอก - พิโน 

ลำเต ้รีสอรท์ แอนด ์คำเฟ่ – วดัพระธำตุผำซ่อนแกว้ – ไร่บเีอ็น – ที่พกัภูเรือ 
 

 

05.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ “ภูทบัเบิก”  ส าหรับ ภูทับเบิก นั้นเป็นชื่อของหมู่บ้านที่ชื่อ “หมู่บำ้นมง้ทบั

เบิก”  โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความสูง

จากระดับน า้ทะเลประมาณ 1,768 เมตร ชาวม้งที่นี่มีอาชีพท าการเกษตรเป็นหลัก พืชผักที่มี

การปลูกมากที่สุด กค็ือกะหล ่าปลี  ซ่ึงมีการจัดสรรที่ดินท ากินส าหรับการปลูกกะหล ่าปลีหลาย

พันไร่บนยอดเขาสูง ท าให้ในช่วงฤดูฝน มีกะหล ่าปลีผุดขึ้นละลานตาเตม็ภูเขา โดยใน เฉพาะ

ในช่วง เดือนกรกฎาคม - สงิหาคม และช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี ส่วนในช่วง

หน้าหนาว ที่เที่ยวกจ็ะมีดอกนางพญาเสอืโคร่งบานเตม็ภทูบัเบิก ให้ไปถ่ายรูปกัน 

 

 

 

 

 

 

 
 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (1) Set Box  
 

09.00 น.  จากนั้น น าท่านเดินทางไปยัง อ.เขำคอ้ จ.เพชรบูรณ์ น าท่านแวะสักการะ “พระบรมธำตุ

กำญจนำภิเษก” เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ 

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง แทนรกั ทะเลหมอก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห

รือช่ือเป็นท่ีรูจ้ักกนั คือ บำ้นสีส ้ม ซ่ึงเป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของเขาค้อ แทนรักทะเล

หมอกนัน้เป็นชายหาดทะเลหมอกทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึง่บนเขาคอ้ เป็นบริเวณพื้นที่กว้างขวาง มี

การจัดสวน และตกแต่งต้นไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายรูป

เกบ็วิวสวยๆช่วงที่ควรแวะมามากที่สุดคือ ยามเช้า 6.00-9.00 น. มักมีหมอกลอยอยู่เบ้ือง

ล่าง และยามเยน็ๆเวลา 18.00-19.00 น. มาชมพระอาทติย์ตกดินเหนืออ่างเกบ็น า้รัตนัยที่

เตม็ไปด้วยท้องฟ้าเหลืองส้มอย่างสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีร้านกาแฟอยู่ตรงข้างเคียงท าให้เห็น

เป็นมุมที่ดีจะได้นั่งจิบกาแฟชมทะเลหมอกได้กว้างขวางกว่ามุมอ่ืนๆและสัมผัสบรรยากาศ

หนาวๆตลอดทั้งวัน 
 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (2) 
 

จากนั้นน าท่านแวะร้านกาแฟ “พิโน่ ลำเต ้รีสอรท์ แอนด ์คำเฟ่” จุดชมวิวที่งดงามและน่า

ประทับใจของเขาค้อ เพราะสามารถ

มองเห็นวัดผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจน 

พร้อมมุมส าหรับถ่ายรูปอีกนับไม่ถ้วน อีก

ทั้งมุมถ่ายรูปสวนดอกไม้สวยๆ บอกเลย

ว่าคุณจะต้องประทับใจจนต้องปักหมุดไว้

ว่าถ้ามาเที่ยวเพชรบูรณ์ครั้งต่อไปจะต้อง

แวะที่นี้ อีกแน่นอน  จากนั้นน าท่านไป

สกัการะเจดีย์ “พระธำตุผำซ่อนแกว้” นี้

ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง 

เขาค้อ ซ่ึงที่เรียกกันว่า "ผาซ่อนแก้ว" นั้น

เนื่องจากมีภเูขาสงูใหญ่ซ้อนกันเป็นทวิเขา

เรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติ

ธรรม และบนยอดเขา มีถ ้าอยู่บนปลาย



 

 

 

ยอดเขา มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ า้

บนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสดจ็มา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มี

ความศักดิ์สทิธิ์ นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาสกัการะขอพร และถ่ายรูปวิวหมอกสวยๆ  
 

บ่าย  จากนั้นน าท่านแวะไปถ่ายรูป “ไร่บีเอ็น” ท่านจะได้พบกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลาย

พันธุ์เช่น คาร์เนชั่น แกลดิโอลัส แอสเตอร์ เบิร์ดออฟ พาราไดซ์ ดาหลา ตระกูลเฮลิโกเนีย 

และ ไฮไลทเ์ด็ด คือ “ทุ่งคอสมอส” ดอกเลก็ ดอกใหญ่ สลับกันไป ทั้งสขีาว เหลือง ชมพู ซึ่ง

จะทยอยกันบานสะพรั่งทั่วเนินเขากว่า 4 ไร่ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเกบ็ภาพความงดงามของไร่ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ ำเภอภูเรือ จังหวดัเลย ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ รำ้นอำหำร (3)  
 

โรงแรมท่ีพกั ภูเรือ มนัตรำ หรือ ภูเรือ อินน ์ระดบั 3 - 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  
 

 
 

วนัที่สำม ชมทะเลหมอก ณ อุทยำนแห่งชำติภูเรือ – วดัสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง  

                วดัพระบำทภูควำยเงิน – แก่งคุดคู ้– พำท่ำนล่องเรือเลียบฝัง่แม่น ้ำโขง 

                พรอ้มชมพระอำทิตยต์ก – แวะซ้ือของฝำก - ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินเชียงคำน 
 

 

 

เช้า  น าท่านไปชมทะเลหมอกในยามเช้า ณ “อทุยำนแห่งชำติภูเรือ จ.เลย”  ท่านจะได้ชมวิวอัน

สวยงาม และแสงพระอาทติย์ในยามเช้า อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านไป

นมัสการพระพทุธรูปบนยอดภเูรือ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ รำ้นอำหำร (4) 
 
 

น าท่านเดินทางไป “วดัสมเด็จภูเรือม่ิงเมือง” โบสถ์ไม้สักท่ามกลางขุนเขา จ. เลย ส าหรับวัด

สมเดจ็ภูเรือมิ่งเมืองมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรม 

ศิลปกรรม และงานประติมากรรมที่มีละเอียดเป็นอย่างมาก โดยตัวโบสถ์วิหารถูกสร้างด้วยไม้

สกัที่ถูกน ามาแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจงทั้งหลัง..ซ่ึงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่

ได้ขึ้นไปสกัการะเป็นอย่างมาก พระนอน พระวิหาร นาคหัวบันได กถู็กแกะสลักมาจากหินหยก

แม่น า้โขง งดงามมากๆ  
 
 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (5) 
 
 

บ่าย น าท่านเดินทางไป “วดัพระบำทภูควำยเงิน” เป็นวัดที่อยู่บนภูเขาสูงถือว่าเป็นโบราณสถาน

เก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง น าท่าน สกักำระรอยพระพุทธบำท ที่ขนาดประมาณ 

1.20 เมตร กว้าง 80 เซนติเมตร ซ่ึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเป็นรอยพระ

พุทธบาทที่ ประชาชนให้ความเคารพนับถือ จากนั้นเดินทางไป “แก่งคุดคู”้ แหล่งท่องเที่ยวที่

ให้คุณได้ดื่มด ่าธรรมชาติริมฝั่งโขง ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงคาน จากนั้นน าท่าน ล่องเรือเลียบ

ฝัง่แม่น ้ ำโขง พรอ้มชมพระอำทิตยต์กดิน ชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดิน ( ใชเ้วลำ

ล่องเรือ 30 นำที ) ก่อนกลับให้ท่านแวะซ้ือของฝากขึ้นชื่อ “มะพร้าวแก้ว” แสนอร่อย ที่ท า

มาจากมะพร้าวน า้หอมรสละมุนเคี่ยวกับน า้ตาล สตูรเฉพาะของจังหวัดเลย   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ @ถนนคนเดินเชียงคำน เรียกว่าเป็นสสีนัยามเยน็ของเชียงคานเลยทเีดียว 

ถนนคนเดินทอดยาวทั้งสองข้างทาง มีอาหารขึ้นชื่อ อาท ิข้าวเปียกเส้น ข้าวจ่ี กุ้งฝอยย่าง  

เครื่องดื่ม ของทานเล่นอ่ืนๆอีกมากมาย สองข้างทางให้ท่านเลือกซ้ือ อีกทั้งของฝากพื้นเมือง

และของที่ระลึกไว้ซ้ือฝากคนที่บ้านอีกด้วย 
 

โรงแรมท่ีพกั ศรีเชียงคำน หรือ วงศส์ำยสิริ โรงแรมระดบั 3-4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  
 

 
 

วนัที่สี ่ ตกับำตรขำ้วเหนียว – วดัศรีคุณเมือง – ชมทะเลหมอกยำมเชำ้ ณ ภูทอก  

           ตื่นเตน้กบัสะพำนกระจกแห่งใหม่!! Sky walk เชียงคำน -  ชม

สวนหินผำงำม (คุนหมิงเมืองไทย) - กรุงเทพฯ  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

05.30 น.  น าท่านเดินทางไปร่วม “ตกับำตรขำ้วเหนียว” ในตอนเช้าตรูจะมีชาวบ้านเอาชุดตักบาตรมา

วางเรียงรายไว้บนเสื่อ ให้นักท่องเที่ยวเลือกซ้ือเพื่อใส่บาตรในตอนเช้า ( ชุดเล็ก 40 บำท / 

ชุดใหญ่ 50 บำท ) ท่านจะได้สมัผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนเชียงคาน อันเป็นวัฒนธรรมที่

เก่าแก่ ทั้งอ่ิมบุญ และ อ่ิมใจเลยทีเดียว  อิสระให้ท่านเดินเล่นถนนริมโขงยามเช้า หรือจะแวะ

สกัการะขอพร “วัดศรีคุณเมือง” ซึง่ตัง้อยู่ในถนนคนเดินเชียงคาน  จากนัน้น าท่าน Check out 

ออกจากทีพ่ัก น าท่านเดินทางไปชมทะเลหมอกที่ “ภูทอก” จุดชมทะเลหมอกและพระอาทติย์

ขึ้นของเมืองเชียงคาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนั้นน าท่านไปชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลย “สกำยวอลค์เชียงคำน” ให้ท่าน

ตื่นเต้นการเดินบนสะพานกระจกและชมวิวสวยๆ แบบ 180 องศาเลยที่เดียว  ส าหรับ

สกายวอล์คเชียงคาน มีความสูงกว่าระดับแม่น ้าโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น มี

ทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเหน็แม่น า้เหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น า้

โขง ที่ก้ันพรมแดนไทย-ลาว และมีพระใหญ่ภูคกงิ้ ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูง

กว่า 19 เมตร ที่อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย                  

( รำคำนี้ ยงัไม่รวมค่ำรองเทำ้เดินบนสกำยวอลค์ 30 บำท / คู่ )  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (6) 
 

น าท่านชม “สวนหินผำงำม” หรือ คุนหมิงเมืองเลย อยู่ที่บ้านผางาม หมู่ 10 ต าบลปวนพุ 

จากอ าเภอหนองหินเข้าไปประมาณ 18 กิโลเมตร ภายในสวนหินผางามมีเส้นทางเดิน

สลับซับซ้อน บางช่วงดูลึกลับน่าตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต บางช่วงต้องปีนป่าย

เพิงหิน หรืออาจต้องมุดลอดโพรงถ ้า นอกจากนี้  ตลอดเส้นทางยังมีโอกาสพบเห็นต้นไม้หา

ยากและต้นไม้ยักษ์อย่างปรงเขาที่มีอายุหลายร้อยปี อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15.00 น. ได้เวลาอันสมควร....น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถตู ้VIP  
 

00.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ  

** เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนัง่กรุณำอ่ำนรำยละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท ำกำรจองหำกท่ำนช ำระเงินแลว้จะถือ

ว่ำท่ำนยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 



 

 

 

**รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมค่ำทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัควำมพงึพอใจของลูกคำ้** 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

วนัท่ี 13 - 16 พฤศจิกำยน  6,200 6,200 6,200 1,200 

วนัท่ี 19 – 22 พฤศจิกำยน 6,500 6,500 6,500 1,500 

วนัท่ี 20 – 23 พฤศจิกำยน  6,200 6,200 6,200 1,200 

วนัท่ี 27 - 30 พฤศจิกำยน  6,200 6,200 6,200 1,200 

วนัท่ี 04 – 07 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,200 

วนัท่ี 10 – 13 ธนัวำคม 63  7,200 7,200 7,200 1,200 

วนัท่ี 11 – 14 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,200 

วนัท่ี 18 - 21 ธนัวำคม 63  6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี 25 - 28 ธนัวำคม 63  7,900 7,900 7,900 1,500 

วนัท่ี 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 1,500 

วนัท่ี 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,900 1,500 

วนัท่ี 01 – 04 มกรำคม 64  8,900 8,900 8,900 1,500 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

วนัท่ี 08 – 11 มกรำคม 64 6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี 15 - 18 มกรำคม 64 6,900 6,900 6,900 1,500 



 

 

 

วนัท่ี 22 - 25 มกรำคม 64 6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 64  6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี 05 – 08 กมุภำพนัธ ์64 6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี 12 - 15 กุมภำพนัธ ์64 6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี 19 - 22 กุมภำพนัธ ์64 6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี 26 ก.พ. – 01 มี.ค. 64 7,500 7,500 7,500 2,000 

วนัท่ี 05 – 08 มีนำคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี 07 – 10 มีนำคม 64 5,900 5,900 5,900 1,500 

วนัท่ี 12 - 15 มีนำคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี 19 - 22 มีนำคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี 26 - 29 มีนำคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี 02 – 05 เมษำยน 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี 09 - 12 เมษำยน 64 6,900 6,900 6,900 2,000 

วนัท่ี 12 – 15 เมษำยน 64  7,900 7,900 7,900 2,000 

วนัท่ี 13 - 16 เมษำยน 64 7,900 7,900 7,900 2,000 

วนัท่ี 14 – 17 เมษำยน 64 7,500 7,500 7,500 2,000 

วนัท่ี 15 - 18 เมษำยน 64 7,500 7,500 7,500 2,000 

วนัท่ี 16 - 19 เมษำยน 64 6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี 23 - 26 เมษำยน 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี 30 เม.ย – 3 พ.ค. 64  6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี 01 - 04 พฤษภำคม 64 6,900 6,900 6,900 1,500 

วนัท่ี07 – 11 พฤษภำคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี09 – 12 พฤษภำคม 64 5,900 5,900 5,900 1,500 

วนัท่ี14 – 17 พฤษภำคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 



 

 

 

วนัท่ี21 – 14 พฤษภำคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

วนัท่ี28 – 31 พฤษภำคม 64 6,200 6,200 6,200 1,500 

 

 

อตัรำนี้ รวม  

✓ ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

✓ ค่าที่พัก 1 คืน ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

✓ ค่าอาหาร ( 6 มื้อ ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์  

✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

✓ ค่ำทิปไกด ์ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 

✓ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

✓ ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

✓ ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

✓ ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 

เงื่อนไขในกำรจองและกำรยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 6 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผู้ เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำใชจ่้ำยจริงท่ีเกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจ ารถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้  VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ยึดเงินค่ำทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้  VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 



 

 

 

5. เลือ่นกำรเดินทำง ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย ก่อนกำรเดินทำง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือน

การเดินทางได้ 

กำรช ำระเงิน 

1. วางเงินมัดจ าภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาทวัร์ 

2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 

หมายเหตุ 
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์และจะ

ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็น

การช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้บริษัทฯด าเนินการโดยสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่การคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
 

     

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 


