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วนัแรก กรงุเทพฯ - เพชรบรูณ์ - ทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ - ทุง่ดอกไมไ้ร ่GB - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - พระธาตผุา

ซอ่นแกว้ - ภูทบัเบกิ  

06.00 น. พรอ้มกัน ณ ปั๊มน า้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) ** พรอ้มบรกิารอาหารเชา้เมนูขา้ว
เหนยีวหมูทอด ** จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง 30 

นาที) แหล่งที่เที่ยวทางธรรมชาต ิไม่ว่าจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม ้หรือชมสายหมอก เป็นเมืองที่เหมาะกับการ
พักผอ่นอยา่งเงยีบสงบ ทีจ่ะท าใหค้ณุไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง จุดชมววิทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม ้และกังหันลมยักษ์ใหญ่ที่ตัง้

เรยีงรายอยูบ่นเนนิเขาสงู เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จ านวน 24 ตน้ ทีร่ะดับความสงู

จากน ้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ไดก้วา้งไกลไปถงึวัดผาซอ่นแกว้ ซึง่อยู่ห่างออกไปเกอืบ 20 กม. ได ้
เลย เปิดเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วใหเ้ราเขา้ไปเก็บภาพสวยๆ มจีุดชมววิสองจุดดว้ยกันคอื จุดชมววิชา้งดอย และ จุดชมววิระเบยีง
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กังหันลม ทัง้ยังมกีจิกรรมสนุกๆ ใหเ้ลน่ อยา่งการน่ังรถลอ้เลือ่น “ฟอรม์ลูา่มง้” ไถลลงเนนิมาเรือ่ยๆ สรา้งความตืน่เตน้เรา้ใจ
เป็นทีส่ดุ หรอืจะน่ังชงิชา้ชาวเขาสดุหวาดเสยีว มทัีง้ชงิชา้ไมห้มนุและแบบเชอืกเสน้เดยีว และชมิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ จากไร่สต

รอเบอรีบ่จี ีเป็นตน้ หรอืสามารถเลอืกใชบ้รกิารรถรางของทางโครงการ โดยม ี  คา่บรกิารโดยประมาณ ทา่นละ 40 บาท (ใช ้
เวลาประมาณไมเ่กนิ 30 นาทตีอ่รอบ) ทัง้นี้หากท่านใดสนใจสามารถแจง้ไกดน์ าเทีย่วเพือ่ตรวจสอบรอบหรอืราคาทีแ่น่นอน
อกีครัง้ และในแตล่ะวันบางครัง้อาจมหีรอืไมม่ใีหบ้รกิารขึน้อยู่กับทางโครงการเป็นผูก้ าหนด 

จากนัน้แวะถ่ายรูป ทุง่ดอกไมไ้ร ่GB ตัง้อยู่บรเิวณทุ่งกังหัน
ลมเขาคอ้น่ันเอง ตัง้อยู่ในส่วนหนา้ของ “ทุ่งกังหันลม” ซึง่

ภายในมีทุ่งดอกไมห้ลายแปลง สามารถรับชมไดต้ลอดทัง้ปี 

ซึ่งในแต่ละช่วงทางไร่จะปลูกดอกไมแ้ตกต่างกันออกไป
ขึน้อยูกั่บสภาพอากาศและฤดูกาล อาทเิชน่ ดอกเวอรบ์นี่า คริ

สมาส ดอกกระดาษ ดอกเสีย้น ดอกคาโมมาย ผเีสือ้บอลลูน 
ดอกกระเจียว ดอกดาวเรือง อื่นๆ อีกมากมาย เป็นตน้ ** 
ส าหรับดอกเวอร์บีน่าสามารถชมไดต้ลอดทัง้ปี และในช่วง
เดอืนมถินุายน - ตลุาคม สามารถชมดอกประทมุมา หรอื ดอก
กระเจยีว ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาพอากาศ ** 

น าทา่นเดนิทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นทัง้คาเฟ่และรสีอรท์ยอดนยิม โดยเฉพาะ
ฤดฝูนและฤดหูนาวทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมขึน้มาชมววิทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก นักทอ่งเทีย่วทีม่าพักจะไดช้มววิ ทวิทัศนภ์เูขา 

ชมดาวบนทอ้งฟ้า รสีอรท์บนเขาสงูใกลเ้ชงิผาซอ่นแกว้ทีม่วีวิสวยในมุมมอง 360 องศา เป็นจุดขายส าคัญ สามารถมองเห็น
วัดพระธาตุผาซอ่นแกว้ไดอ้ย่างชัดเจน บางวันทีม่ฝีนตกยามเชา้จะมีทะเลหมอกเอ่อลน้ขึน้มาเหมือนฟองนมในกาแฟลาเต ้

แถมมีรา้นกาแฟดีไซน์เท่ใหคุ้ณไดน่ั้งจบิกาแฟหอมๆ ไอศกรีม และเบเกอรี่โฮมเมด เคลา้บรรยากาศสวย ๆ มาเขาคอ้

ตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด น าทกุทา่นอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรอืเลอืกซือ้เคือ่งดืม่และเบเกอรีไ่ดต้ามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านสักการะพระบรมสารีร ิกธาตุที่ วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ พุทธสถานที่ตัง้ตระหง่านโอบลอ้มดว้ยขุนเขา

มากมายไดก้ลายเป็น “แลนดม์ารค์” ของเขาคอ้ มคีวามวจิติรอลังการ
จากการน ากระเบือ้งส ีถว้ยชามเบญจรงค ์มกุ ลกูปัด พลอย แกว้แหวน 

หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับประดาตกแต่งเป็น
ลวดลายที่สวยงาม ตัง้แต่เสา ผนัง พื้น บันได เมื่อยามตอ้งแสงแดด

ท่ัวบรเิวณจะสะทอ้นประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค์ และมหา

วิหารพระพุทธเจา้ ๕ พระองค์ พระพุทธรูปสีขาวซอ้นกัน 5 องค์ 
ใหญ่โตโอ่อ่า สถานที่ส าคัญภายในวัด ไดแ้ก่ เจดีย์พระธาตุผาแกว้ 

บรเิวณใตฐ้านพระเจดีย์ใชเ้ป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมค าสอน ภาพ
ปรศินาธรรม และเป็นทีเ่จรญิสตภิาวนาส าหรับพุทธศาสนกิชนท่ัวไป  

จากนั้นน าท่านไต่ระดับความสูงขึ้นสู่ ภูทบัเบกิ ซึ่งเป็นที่ตั ้งของ

หมู่บา้นมง้ทับเบกิของชาวเขาเผ่ามง้ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งมีความสูงจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 1,768 เมตร 

ชาวมง้ทีน่ี่มอีาชพีท าการเกษตรเป็นหลัก พชืผักทีม่กีารปลูกมากที่สุด
คอืกะหล ่าปล ีซึง่มกีารจัดสรรทีด่นิท ากนิส าหรับการปลกูกะหล ่าปลหีลายพันไร่บนยอดเขาสงู ท าใหใ้นชว่งฤดฝูนมกีะหล ่าปลี

ผดุขึน้ละลานตาเต็มภเูขา โดยในเฉพาะในชว่งเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม และชว่งเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน ของทกุปี สว่น
ในชว่งหนา้หนาวจะมดีอกนางพญาเสอืโคร่งบานเต็มภูทับเบกิใหไ้ดถ้่ายรูปกัน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ทีพ่กั เมนู ชุดหมกูระทะ 

พกัที ่ ทบัเบกิสเตยว์วิ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  

วนัทีส่อง   จุดชมววิภูทบัเบกิ-แปลงปลูกกะหล ่าปล-ีวดัป่าภูทบัเบกิ-เลย-วดัเนรมติวปิัสสนา-พระธาตุศรสีองรกั-ถนนคนเดนิ

เชยีงคาน 

06.00 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ รายลอ้มไปดว้ยทะเลหมอกสดุฟินเหมอืนดั่งสวรรคบ์นดนิ (ทะเลหมอกในแต่ล่ะวันจะมมีากหรอื

นอ้ย ขึน้อยูกั่บสภพาอากาศ)  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะถ่ายภาพที ่จุดชมววิภูทบัเบกิ ทีม่คีวามสงู 1,667 เมตร จาก
ระดับน ้าทะเล สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and 

Wonders และชมววิแปลงกะหล ่าปลทีี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มวีวิทวิ

เขานอ้ยใหญ่โอบลอ้มกับป่าไมพ้ชืพรรณเขยีวขจ ีและสภาพอากาศทีเ่ย็น
สบาย จากนัน้น าไปยังวัดที่สงูที่สุดในประเทศไทย วดัป่าภูทบัเบกิ เป็น

สถานปฏบัิตธิรรมสายธรรมยตุนิกิาย มเีนื้อที ่50 ไร่เศษ บรเิวณวัดจะถกูปก
คลุมดว้ยป่าไมต้่างๆ จงึท าใหบ้รรยากาศมคีวามหนาวเย็นตลอดทัง้ปี และ

เป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญ โดยเป็นสถานทีร่ับน ้าฟ้ากลางหาวเพือ่น าขึน้

ทูลเกลา้ถวายองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายในวัดมี 
“พระมหาธาตุเจดยีโ์พธปิักขยิธรรม” ซึง่เป็นเจดีย์เพชร 37 ยอด มี

ขนาดความสงู 80.90 เมตร เพือ่เป็นพุทธสถานและเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ ภายในแต่ละชัน้จะประดษิฐานพระ
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ประจ าวันทัง้ 4 ทศิ ในส่วนองคพ์ระมหาธาตุเจดีย์จะประดับดว้ยกระเบื้องโมเสค ทัง้ภายนอกและภายใน ซึง่จะลอ้มดว้ย
ก าแพงพญานาคเงนิ พญานาคทอง 9 เศียร โดยงบประมาณในการด าเนินงานในการก่อสรา้งมูลค่า 250 ลา้นบาท ซึง่

ปัจจุบันยังคงเหลอืงบประมาณ 50 ลา้นบาท ทีจ่ะสรา้งเสร็จสมบรูณ์ และจัดประกอบพธิอัีญเชญิพระอัฐธิาตพุระอัครสาวก 36 

พระองค ์บรรจุในผอบทองค าทีม่ีขนาดความสูง 33 ซม. พรอ้มฉัตรทองค ามีขนาดความสูง 536 ซม. น าขึน้ประดษิฐาน ณ 
ยอดเล็กพระมหาธาตเุจดยี ์36 ยอด 

จากนัน้เดนิทางสูจ่ังหวัด เลย ตามเสน้ทางทีลั่ดเลาะไปตามไหล่เขา น าท่านสักการะ พระธาตุศรสีองรกั ศลิปกรรมแบบ
ลา้นชา้งทีค่ลา้ยกับองคพ์ระธาตุพนม เป็นพระธาตุทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสักขพียานแห่งไมตร ีในการชว่ยเหลอืกัน ระหว่างกรุง

ศรอียธุยาและกรุงศรสีตันาคนหตุ (กรุณางดแตง่กายสแีดง ขึน้สกัการะองคพ์ระธาตศุรสีองรัก)  
น าท่านชม วดัเนรมติวปิัสนา วัดตัง้อยู่สงูเด่นอยู่บนเนนิเขาห่างจากพระธาตุศรสีองรักเพยีงเล็กนอ้ย สถาปัตยกรรมภายใน
วัดก่อสรา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลัง พระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวจิติรงดงาม เมื่อเขา้มาในพระอุโบสถจะพบกับความ

งดงามของพระประธานปางมารวชิยั พระพุทธชนิราชจ าลอง ใหท้กุทา่นไดส้ักการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล และชมภาพ
จติรกรรมฝาผนังภายในพระวหิารทีส่วยงาม มลีวดลายออ่นชอ้ยดว้ยศลิปะของชา่งเขยีนชาว ดา่นซา้ย ซึง่ใชเ้วลาวาดนานถงึ 

8 ปี เป็นภาพเกีย่วกับพุทธประวัต ิภาพพระเวสสนัดรชาดกและภาพทศชาต ิ
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

เดนิทางสู ่เชยีงคาน เมอืงเล็กๆ น่ารักรมิโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชมุชน

ทีเ่ต็มไปดว้ยรอยยิม้ และวถิชีวีติทีเ่รยีบง่ายแตม่เีสน่ห ์น าทา่นเดนิเล่นชอ้ป
ป้ิงที่ ถนนคนเดนิเชยีงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชยีงคานยามเย็น 

ถนนชายโขงแห่งนี้จะกลายเป็นถนนคนเดนิทีค่ราคร ่าไปดว้ยนักท่องเที่ยว
ที่มาเดินทอดน่องชมบา้นไมเ้ก่าแก่ เดินถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศ

คลาสสคิของบา้นไมเ้กา่สองฝ่ังถนนชายโขง ซึง่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์

ไว ้บางหลังเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟ บางหลังก็พัฒนาเป็นโฮมสเตยห์รือ
เกสตเ์ฮาส ์บา้งก็เป็นรา้นขายของที่ระลกึ มีสนิคา้และอาหารพื้นเมืองให ้

นักทอ่งเทีย่วชมิชอ้ปไมม่เีบือ่ กจิกรรมอกีอยา่งหนึง่ก็คอืการขีจั่กรยานเลาะ
รมิฝ่ังโขง ดวูวิทวิทัศนส์วยๆ สมัผัสอากาศสดชืน่ และวถิชีวีติผูค้นทีน่่ารัก สว่นในตอนเชา้จะมกีารตักบาตรขา้วเหนียว ซึง่เป็น

วัฒนธรรมทีส่บืทอดกันมาชา้นาน 
** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

พกัที ่ นอนนบัดาว รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

วนัทีส่าม    ตกับาตรขา้วเหนยีว - พระใหญภู่คกงิว้ - สกายวอลค์ เชยีงคาน - แวะซือ้ของฝาก -  กรงุเทพฯ 

05.00 น. ตืน่รับอรุณยามเชา้ทีส่ดใส น าทา่นเดนิทางสูถ่นนชายโขงเพือ่ร่วมท าบุญ ตกับาตรขา้วเหนยีว ยาม
เชา้ทีเ่ป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวเชยีงบรเิวณ ณ หนา้วัดท่าคก ในทุกๆ เชา้ตัง้แตเ่วลาตหีา้เป็นตน้ไป 

พระสงฆจ์ะเดนิออกบณิฑบาต ชาวบา้นจะน าขา้วเหนียวและอาหารมาใสบ่าตร ซึง่นักทอ่งเทีย่ว ก็

สามารถร่วมตักบาตรขา้วเหนียวดว้ยกันได ้ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดนิทางไปสู ่จดุชมววิพระใหญภู่คกงิว้ เพือ่กราบสกัการะ พระใหญภู่คกงิว้ หรอื พระ
พุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภริกัษ ์ประดษิฐานอยู่ทีภู่ฟ้า บา้นท่าดหีม ีเป็นทีส่ักการะบูชาของ

ชาวเชยีงคาน และยังมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มาพรอ้มความสูงและความเสียว 

สกายวอลค์เชยีงคาน เดนิชมววิบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สูงจากพื้นดนิ
เทยีบเท่าตกึ 30 ชัน้ เป็นจุดชมววิสวยๆ จากมุมสงูที่สามารถมองเห็นววิฝ่ัง ไทย-ลาว 

ไดแ้บบพาโนรามา่ และเป็นบรเิวณทีม่แีมน่ ้าเหอืงและแมน่ ้าโขงไหลมาบรรจบกัน 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. หลังรับประทานอาหารน าทา่นออกเดนิทางจาก เชยีงคาน  

17.30 น. น าทา่น แวะซือ้ของฝาก ระหวา่งทาง 
20.30 น. เดนิทางถงึปั๊มน า้มนัปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) โดยสวัสดภิาพ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง ประเภทพาหนะ ราคาทา่นละ 

01 – 03 พฤษภาคม 2564 (วนัแรงงาน) รถตู ้VIP 7,999 

07 – 09 พฤษภาคม 2564 รถตู ้VIP 6,999 

14 – 16 พฤษภาคม 2564 รถตู ้VIP 6,999 

21 – 23 พฤษภาคม 2564 รถตู ้VIP 6,999 

28 – 30 พฤษภาคม 2564 รถตู ้VIP 6,999 

03 – 05 มถิุนายน 2564 (วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) รถตู ้VIP 7,999 

04 – 06 มถิุนายน 2564 (วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) รถตู ้VIP 7,999 
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11 – 13 มถิุนายน 2564 รถตู ้VIP 6,999 

18 – 20 มถิุนายน 2564 รถตู ้VIP 6,999 

25 – 27 มถิุนายน 2564 รถตู ้VIP 6,999 

02 – 04 กรกฎาคม 2564 รถตู ้VIP 6,999 

09 – 11 กรกฎาคม 2564 รถตู ้VIP 6,999 

16 – 18 กรกฎาคม 2564 รถตู ้VIP 6,999 

23 – 25 กรกฎาคม 2564 (วนัอาสาฬหบชูา และวนัเขา้พรรษา) รถตู ้VIP 7,999 

24 – 26 กรกฎาคม 2564 (วนัอาสาฬหบชูา และวนัเขา้พรรษา) รถตู ้VIP 7,999 

25 – 27 กรกฎาคม 2564 (วนัอาสาฬหบชูา และวนัเขา้พรรษา) รถตู ้VIP 7,999 

26 – 28 กรกฎาคม 2564 (วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) รถตู ้VIP 7,999 

06 – 08 สงิหาคม 2564 รถตู ้VIP 6,999 

12 – 14 สงิหาคม 2564 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ รถตู ้VIP 7,999 

13 – 15 สงิหาคม 2564 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ รถตู ้VIP 7,999 

20 – 22 สงิหาคม 2564 รถตู ้VIP 6,999 

27 – 29 สงิหาคม 2564 รถตู ้VIP 6,999 

03 – 05 กนัยายน 2564 รถตู ้VIP 6,999 

10 – 12 กนัยายน 2564 รถตู ้VIP 6,999 

17 – 19 กนัยายน 2564 รถตู ้VIP 6,999 

24 – 26 กนัยายน 2564 รถตู ้VIP 6,999 

 

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

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้จะตอ้งช าระค่าสว่น

ตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ั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)์ 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
  คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
  คา่ใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ 

อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัย
อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ 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 
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1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการ

จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคาร
ทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ 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 วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น

ส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 


