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วนัแรก กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ-์ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้-ทุ่งดอกไมไ้ร ่GB-PINO LATTE RESORT & CAFÉ-พระธาตุผาซอ่นแกว้ - ภูทบัเบกิ  

06.00 น. พรอ้มกนั ณ ปั๊มน ้ามนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) ** พรอ้มบรกิารอาหารเชา้เมนูขา้วเหนียวหมู
ทอด ** จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเพชรบูรณ ์(ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ช ัว่โมง 30 นาท)ี แหล่งทีเ่ทีย่วทาง
ธรรมชาต ิไม่ว่าจะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรอืชมสายหมอก เป็นเมืองทีเ่หมาะกบัการพกัผ่อนอย่างเงียบสงบ ทีจ่ะท าใหคุ้ณได ้
ใกลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยงัสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยงั จุดชมววิทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม ้และกงัหนัลมยกัษใ์หญท่ีต่ ัง้เรยีงรายอยู่บน
เนินเขาสูง เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานลมจากกงัหนัลมขนาดใหญ่จ านวน 24 ตน้ ทีร่ะดบัความสูงจากน ้าทะเล 1,050 เมตร 
สามารถมองเหน็ววิทวิทศันไ์ดก้วา้งไกลไปถงึวดัผาซอ่นแกว้ ซึง่อยู่หา่งออกไปเกอืบ 20 กม. ไดเ้ลย เปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหเ้ราเขา้ไป
เก็บภาพสวยๆ มีจุดชมววิสองจุดดว้ยกนัคอื จุดชมววิชา้งดอย และ จุดชมววิระเบยีงกงัหนัลม ทัง้ยงัมีกจิกรรมสนุกๆ ใหเ้ล่น อย่างการนั่ง
รถลอ้เลือ่น “ฟอรม์ลู่ามง้” ไถลลงเนินมาเร ือ่ยๆ สรา้งความตืน่เตน้เรา้ใจเป็นทีสุ่ด หรอืจะนั่งชงิชา้ชาวเขาสุดหวาดเสยีว มีทัง้ชงิชา้ไมห้มุน
และแบบเชอืกเสน้เดยีว และชมิสตรอเบอรร์ ีส่ดๆ จากไรส่ตรอเบอร ีบ่จี ีเป็นตน้ หรอืสามารถเลอืกใชบ้รกิารรถรางของทางโครงการ โดยมี   
ค่าบรกิารโดยประมาณ ท่านละ 40 บาท (ใชเ้วลาประมาณไม่เกนิ 30 นาทต่ีอรอบ) ทัง้นีห้ากท่านใดสนใจสามารถแจง้ไกดน์ าเทีย่วเพือ่
ตรวจสอบรอบหรอืราคาทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ และในแต่ละวนับางคร ัง้อาจมีหรอืไมม่ีใหบ้รกิารขึน้อยู่กบัทางโครงการเป็นผูก้ าหนด 
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จากนั้นแวะถ่ายรูป ทุ่งดอกไมไ้ร ่GB ตัง้อยู่บรเิวณทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้
นั่นเอง ตัง้อยู่ในส่วนหนา้ของ “ทุ่งกงัหนัลม” ซึง่ภายในมทีุ่งดอกไมห้ลาย
แปลง สามารถรบัชมไดต้ลอดทัง้ปี ซึง่ในแต่ละชว่งทางไรจ่ะปลูกดอกไม ้
แตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดูกาล อาทเิชน่ ดอกเวอร ์
บน่ีา ครสิมาส ดอกกระดาษ ดอกเสีย้น ดอกคาโมมาย ผีเสือ้บอลลูน ดอก
กระเจยีว ดอกดาวเรอืง อืน่ๆ อกีมากมาย เป็นตน้ ** ส าหรบัดอกเวอรบ์น่ีา
สามารถชมไดต้ลอดทัง้ปี และในชว่งเดอืนมิถุนายน - ตุลาคม สามารถชม
ดอกประทุมมา หรอื ดอกกระเจยีว ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ** 
น าท่านเดนิทางไปยงั PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่
ท่องเทีย่วทีเ่ป็นทัง้คาเฟ่และรสีอรท์ยอดนิยม โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดู
หนาวทีน่กัท่องเทีย่วนิยมขึน้มาชมววิทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก นักท่องเทีย่วทีม่าพกัจะไดช้มววิ ทวิทศันภู์เขา ชมดาวบนทอ้งฟ้า รสีอร ์
ทบนเขาสูงใกลเ้ชงิผาซอ่นแกว้ทีม่ีววิสวยในมุมมอง 360 องศา เป็นจุดขายส าคญั สามารถมองเหน็วดัพระธาตุผาซอ่นแกว้ไดอ้ย่าง
ชดัเจน บางวนัทีม่ีฝนตกยามเชา้จะมีทะเลหมอกเอ่อลน้ขึน้มาเหมือนฟอง
นมในกาแฟลาเต ้แถมมรีา้นกาแฟดไีซนเ์ท่ใหคุ้ณไดน้ั่งจบิกาแฟหอมๆ 
ไอศกรมี และเบเกอร ีโ่ฮมเมด เคลา้บรรยากาศสวย ๆ มาเขาคอ้ตอ้งหา้ม
พลาดเด็ดขาด น าทุกท่านอสิระเก็บภาพความประทบัใจ หรอืเลอืกซือ้เคือ่
งดืม่และเบเกอร ีไ่ดต้ามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านสกัการะพระบรมสารรีกิธาตุที ่วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ 
พุทธสถานทีต่ ัง้ตระหง่านโอบลอ้มดว้ยขนุเขามากมายไดก้ลายเป็น “แลนด ์
มารค์” ของเขาคอ้ มีความวจิติรอลงัการจากการน ากระเบือ้งส ีถว้ยชาม
เบญจรงค ์มุก ลูกปัด พลอย แกว้แหวน หนิส ีตลอดจนเซรามิคหลากสสีนั 
มาประดบัประดาตกแต่งเป็นลวดลายทีส่วยงาม ตัง้แต่เสา ผนัง พืน้ บนัได 
เมือ่ยามตอ้งแสงแดดทั่วบรเิวณจะสะทอ้นประกายงดงามราวกบัวดับนสรวง
สวรรค ์และมหาวหิารพระพุทธเจา้ ๕ พระองค ์พระพุทธรูปสขีาวซอ้นกนั 5 
องค ์ใหญ่โตโอ่อ่า สถานทีส่ าคญัภายในวดั ไดแ้ก่ เจดยีพ์ระธาตุผาแกว้ บรเิวณใตฐ้านพระเจดยีใ์ชเ้ป็นทีเ่ก็บรวบรวมหลกัธรรมค าสอน 
ภาพปรศินาธรรม และเป็นทีเ่จรญิสตภิาวนาส าหรบัพุทธศาสนิกชนทัว่ไป  
จากนั้นน าท่านไต่ระดบัความสูงขึน้สู ่ภูทบัเบกิ ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของหมูบ่า้นมง้ทบัเบกิของชาวเขาเผ่ามง้ เป็นยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในจงัหวดั
เพชรบูรณ ์ซึง่มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,768 เมตร ชาวมง้ทีน่ี่มีอาชพีท าการเกษตรเป็นหลกั พืชผกัทีม่ีการปลูกมากทีสุ่ด
คอืกะหล ่าปล ีซึง่มกีารจดัสรรทีด่นิท ากนิส าหรบัการปลูกกะหล า่ปลหีลายพนัไรบ่นยอดเขาสูง ท าใหใ้นชว่งฤดูฝนมีกะหล ่าปลผุีดขึน้
ละลานตาเต็มภูเขา โดยในเฉพาะในชว่งเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม และชว่งเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน ของทุกปี ส่วนในชว่งหนา้หนาว
จะมีดอกนางพญาเสอืโครง่บานเต็มภทูบัเบกิใหไ้ดถ้่ายรูปกนั 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ทีพ่กั เมนู ชุดหมูกระทะ 
พกัที ่ ทบัเบกิสเตยว์วิ หรอืระดบัเทยีบเท่าเดยีวกนั  

วนัทีส่อง     จุดชมววิภูทบัเบกิ-แปลงปลูกกะหล ่าปล-ีวดัป่าภูทบัเบกิ- เลย-วดัเนรมติวปัิสสนา-พระธาตุศรสีองรกั-ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

06.00 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ึน้ รายลอ้มไปดว้ยทะเลหมอกสุดฟินเหมือนดั่งสวรรคบ์นดนิ (ทะเลหมอกในแต่ล่ะวนัจะมมีากหรอืนอ้ย ขึน้อยู่
กบัสภพาอากาศ)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านแวะถ่ายภาพที ่จุดชมววิภูทบัเบกิ ทีม่ีความสูง 1,667 เมตร จาก
ระดบัน ้าทะเล สูงทีสุ่ดในจงัหวดัเพชรบูรณ ์1 ใน Unseen Natures and 
Wonders และชมววิแปลงกะหล า่ปลทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย มีววิทวิเขา
นอ้ยใหญ่โอบลอ้มกบัป่าไมพื้ชพรรณเขยีวขจ ีและสภาพอากาศทีเ่ย็นสบาย  
จากนั้นน าไปยงัวดัทีสู่งทีสุ่ดในประเทศไทย วดัป่าภูทบัเบกิ เป็นสถานปฏบิตัิ
ธรรมสายธรรมยุตนิิกาย มีเนือ้ที ่50 ไรเ่ศษ บรเิวณวดัจะถูกปกคลมุดว้ยป่าไม ้
ต่างๆ จงึท าใหบ้รรยากาศมีความหนาวเย็นตลอดทัง้ปี และเป็นสถานทีท่ีม่ี
ความส าคญั โดยเป็นสถานทีร่บัน ้าฟ้ากลางหาวเพือ่น าขึน้ทูลเกลา้ถวายองค ์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9 ภายในวดัมี “พระมหาธาตุเจดยี ์
โพธปัิกขยิธรรม” ซึง่เป็นเจดยีเ์พชร 37 ยอด มีขนาดความสูง 80.90 เมตร 
เพือ่เป็นพุทธสถานและเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ ภายในแต่ละช ัน้จะประดษิฐานพระประจ าวนัทัง้ 4 ทศิ ในส่วนองคพ์ระ
มหาธาตุเจดยีจ์ะประดบัดว้ยกระเบือ้งโมเสค ทัง้ภายนอกและภายใน ซึง่จะลอ้มดว้ยก าแพงพญานาคเงิน พญานาคทอง 9 เศยีร โดย
งบประมาณในการด าเนินงานในการก่อสรา้งมลูค่า 250 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบนัยงัคงเหลอืงบประมาณ 50 ลา้นบาท ทีจ่ะสรา้งเสรจ็สมบูรณ ์
และจดัประกอบพิธอีญัเชญิพระอฐัธิาตุพระอคัรสาวก 36 พระองค ์บรรจุในผอบทองค าทีม่ีขนาดความสูง 33 ซม. พรอ้มฉัตรทองค ามี
ขนาดความสูง 536 ซม. น าขึน้ประดษิฐาน ณ ยอดเล็กพระมหาธาตุเจดยี ์36 ยอด 
จากนั้นเดนิทางสู่ เลย ตามเสน้ทางทีล่ดัเลาะไปตามไหล่เขา น าท่านสกัการะ พระธาตุศรสีองรกั ศลิปกรรมแบบลา้นชา้งทีค่ลา้ยกบัองค ์
พระธาตุพนม เป็นพระธาตุทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสกัขพียานแห่งไมตร ีในการชว่ยเหลอืกนั ระหว่างกรุงศรอียุธยาและกรุงศรสีตันาคนหุต 
(กรุณางดแต่งกายสแีดง ขึน้สกัการะองคพ์ระธาตุศรสีองรกั)  
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น าท่านชม วดัเนรมติวปัิสนา วดัตัง้อยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรสีองรกัเพียงเล็กนอ้ย สถาปัตยกรรมภายในวดัก่อสรา้ง
ดว้ยศลิาแลงทัง้หลงั พระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวจิติรงดงาม เมือ่เขา้มาในพระอุโบสถจะพบกบัความงดงามของพระประธานปาง
มารวชิยั พระพุทธชนิราชจ าลอง ใหทุ้กท่านไดส้กัการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล และชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระวหิารที่
สวยงาม มลีวดลายอ่อนชอ้ยดว้ยศลิปะของชา่งเขยีนชาว ด่านซา้ย ซึง่ใชเ้วลาวาดนานถงึ 8 ปี เป็นภาพเกีย่วกบัพุทธประวตั ิภาพพระ
เวสสนัดรชาดกและภาพทศชาต ิ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 เดนิทางสู ่เชยีงคาน เมืองเล็กๆ น่ารกัรมิโขง ชายขอบจงัหวดัเลย 

ชมุชนทีเ่ต็มไปดว้ยรอยยิม้ และวถิชีวีติทีเ่รยีบง่ายแต่มีเสน่ห ์น าท่าน
เดนิเล่นชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเชยีงคาน ชมบรรยากาศของเมือง
เชยีงคานยามเย็น ถนนชายโขงแห่งนีจ้ะกลายเป็นถนนคนเดนิที่
คราคร า่ไปดว้ยนักท่องเทีย่วทีม่าเดนิทอดน่องชมบา้นไมเ้ก่าแก่ เดนิ
ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศคลาสสคิของบา้นไมเ้ก่าสองฝ่ังถนนชาย
โขง ซึง่ยงัคงความเป็นเอกลกัษณไ์ว ้บางหลงัเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
บางหลงัก็พฒันาเป็นโฮมสเตยห์รอืเกสตเ์ฮาส ์บา้งก็เป็นรา้นขายของที่
ระลกึ มีสนิคา้และอาหารพืน้เมืองใหน้ักท่องเทีย่วชมิชอ้ปไมม่ีเบือ่ 
กจิกรรมอกีอย่างหน่ึงก็คอืการขีจ่กัรยานเลาะรมิฝ่ังโขง ดูววิทวิทศัน์
สวยๆ สมัผสัอากาศสดชืน่ และวถิชีวีติผูค้นทีน่่ารกั ส่วนในตอนเชา้จะมีการตกับาตรขา้วเหนียว ซึง่เป็นวฒันธรรมทีส่บืทอดกนัมาชา้
นาน** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการท่องเทีย่ว ใหท่้านอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

พกัที ่ นอนนับดาว รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเท่าเดยีวกนั 

วนัทีส่าม     ตกับาตรขา้วเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิว้ - สกายวอลค์ เชยีงคาน - แวะซือ้ของฝาก -  กรุงเทพฯ 

05.00 น. ตืน่รบัอรุณยามเชา้ทีส่ดใส น าท่านเดนิทางสูถ่นนชายโขงเพือ่รว่มท าบุญ ตกับาตรขา้วเหนียว ยามเชา้ทีเ่ป็นวฒันธรรมดัง้เดมิของชาว
เชยีงบรเิวณ ณ หนา้วดัท่าคก ในทุกๆ เชา้ตัง้แต่เวลาตหีา้เป็นตน้ไป พระสงฆจ์ะเดนิออกบณิฑบาต ชาวบา้นจะน าขา้วเหนียว และอาหาร
มาใส่บาตร ซึง่นักท่องเทีย่วก็สามารถรว่มตกับาตรขา้วเหนียวดว้ยกนัได ้ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดนิทางไปสู่ จุดชมววิพระใหญ่ภูคกงิว้ เพือ่กราบสกัการะ พระ
ใหญ่ภูคกงิว้ หรอื พระพุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภริกัษ ์
ประดษิฐานอยู่ทีภู่ฟ้า บา้นท่าดหีม ีเป็นทีส่กัการะบูชาของชาวเชยีงคาน และยงัมี
แหล่งท่องเทีย่วแห่งใหมท่ีม่าพรอ้มความสูงและความเสยีว สกายวอลค์เชยีง
คาน เดนิชมววิบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สูงจากพืน้ดนิเทยีบเท่าตกึ 30 
ช ัน้ เป็นจุดชมววิสวยๆ จากมมุสูงทีส่ามารถมองเห็นววิฝ่ัง ไทย-ลาว ไดแ้บบพา
โนราม่า และเป็นบรเิวณทีม่ีแม่น ้าเหอืงและแมน่ ้าโขงไหลมาบรรจบกนั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
13.00 น. หลงัรบัประทานอาหารน าท่านออกเดนิทางจาก เชยีงคาน  
17.30 น. น าท่าน แวะซือ้ของฝาก ระหว่างทาง 
20.30 น. เดนิทางถงึ ปั๊มน ้ามนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) โดยสวสัดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราค่าบรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง ประเภทพาหนะ ราคาท่านละ 

19 – 21 มนีาคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 

26 – 28 มนีาคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 

02 – 04 เมษายน 2564 รถตู ้VIP 5,999 

04 – 06 เมษายน 2564 (วนัจกัร)ี รถตู ้VIP 6,999 

09 – 11 เมษายน 2564 (วนัสงกรานต)์ รถตู ้VIP 6,999 

11 – 13 เมษายน 2564 (วนัสงกรานต)์ รถตู ้VIP 7,999 

12 – 14 เมษายน 2564 (วนัสงกรานต)์ รถตู ้VIP 7,999 

13 – 15 เมษายน 2564 (วนัสงกรานต)์ รถตู ้VIP 7,999 

14 – 16 เมษายน 2564 (วนัสงกรานต)์ รถตู ้VIP 7,999 

16 – 18 เมษายน 2564 รถตู ้VIP 5,999 

23 – 25 เมษายน 2564 รถตู ้VIP 5,999 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2564 (วนัแรงงาน) รถตู ้VIP 6,999 
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30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2564 (วนัแรงงาน) รถตู ้VIP 6,999 

01 – 03 พฤษภาคม 2564 (วนัแรงงาน) รถตู ้VIP 6,999 

07 – 09 พฤษภาคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 

14 – 16 พฤษภาคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 

21 – 23 พฤษภาคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 

28 – 30 พฤษภาคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 

03–05 มถิุนายน 2564 (วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) รถตู ้VIP 6,999 

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

11 – 13 มถิุนายน 2564 รถตู ้VIP 5,999 

18 – 20 มถิุนายน 2564 รถตู ้VIP 5,999 

25 – 27 มถิุนายน 2564 รถตู ้VIP 5,999 

02 – 04 กรกฎาคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 

09 – 11 กรกฎาคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 

16 – 18 กรกฎาคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 

23–25 กรกฎาคม 2564 (วนัอาสาฬฯและวนัเขา้พรรษา) รถตู ้VIP 6,999 

24–26 กรกฎาคม 2564 (วนัอาสาฬฯและวนัเขา้พรรษา) รถตู ้VIP 6,999 

25–27 กรกฎาคม 2564 (วนัอาสาฬฯและวนัเขา้พรรษา) รถตู ้VIP 6,999 

26–28 กรกฎาคม 2564 (วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) รถตู ้VIP 6,999 

06 – 08 สงิหาคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 

12 – 14 สงิหาคม 2564 (วนัแม่แห่งชาต)ิ รถตู ้VIP 6,999 

13 – 15 สงิหาคม 2564 (วนัแม่แห่งชาต)ิ รถตู ้VIP 6,999 

20 – 22 สงิหาคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 

27 – 29 สงิหาคม 2564 รถตู ้VIP 5,999 

03 – 05 กนัยายน 2564 รถตู ้VIP 5,999 

10 – 12 กนัยายน 2564 รถตู ้VIP 5,999 

17 – 19 กนัยายน 2564 รถตู ้VIP 5,999 

24 – 26 กนัยายน 2564 รถตู ้VIP 5,999 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วท่านละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 
การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ท่าน ต่อ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 6 ท่าน และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้จะตอ้ง
ช าระค่าส่วนต่างเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้ ** 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
  ค่ารถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 
  ค่าทีพ่กั หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอืระดบัเดยีวกนั ทัง้นีบ้รษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหอ้งพกั  
  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     
  ค่าจา้งมคัคุเทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
  ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่นอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ิไดเ้กดิจากความผิดของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
  ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารอง

ทีน่ั่ง 
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงิน หรอืช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็น
วนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงินค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื
เดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงินคนืทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพือ่ท าเร ือ่งขอรบัเงินค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม
หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงินค่าบรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ของค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ และหกัค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่า

ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงินค่าทวัร ์50% และหกัค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั 
ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงินค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 
 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรนี์ส้ าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านั้น 
2. ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงินค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิดของทาง

บรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้  

 


