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วนัแรก กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ ์- ทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ - ทุง่ดอกเวอรบ์นีา่ - PINO LATTE RESORT & CAFÉ -          

ภูทบัเบกิ  

 

07.00 น. พรอ้มกัน ณ ปั๊มน า้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) ** พรอ้มบรกิารอาหารเชา้ แบบ 

Set Box ** จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง 30 

นาท)ี แหลง่ทีเ่ทีย่วทางธรรมชาต ิไมว่า่จะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรอืชมสายหมอก เป็นเมอืงทีเ่หมาะกับการ

พักผ่อนอยา่งเงยีบสงบ ทีจ่ะท าใหค้ณุไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง จุดชมววิทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม ้และกังหันลมยักษ์ใหญ่

ทีต่ัง้เรยีงรายอยู่บนเนินเขาสงู เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จ านวน 24 ตน้ ที่

ระดับความสงูจากน ้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ไดก้วา้งไกลไปถงึวัดผาซอ่นแกว้ ซึง่อยูห่า่งออกไป

เกอืบ 20 กม. ไดเ้ลย เปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหเ้ราเขา้ไปเก็บภาพสวยๆ มจีุดชมววิสองจุดดว้ยกันคอื จุดชมววิชา้ง

ดอย และ จุดชมววิระเบยีงกังหันลม ทัง้ยังมกีจิกรรมสนุกๆ ใหเ้ลน่ อยา่งการน่ังรถลอ้เลือ่น “ฟอรม์ลูา่มง้” ไถลลงเนนิมา
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เรือ่ยๆ สรา้งความตืน่เตน้เรา้ใจเป็นที่สดุ หรอืจะน่ังชงิชา้ชาวเขาสดุหวาดเสยีว มทีัง้ชงิชา้ไมห้มุนและแบบเชอืกเสน้

เดยีว และชมิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ จากไรส่ตรอเบอรีบ่จี ีเป็นตน้ หรอืสามารถเลอืกใชบ้รกิารรถรางของทางโครงการ โดยม ี  

คา่บรกิารโดยประมาณ ท่านละ 40 บาท (ใชเ้วลาประมาณไม่เกนิ 30 นาทตีอ่รอบ) ทัง้นี้หากท่านใดสนใจสามารถแจง้

ไกดน์ าเทีย่วเพือ่ตรวจสอบรอบหรอืราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้ และในแตล่ะวันบางครัง้อาจมหีรือไมม่ใีหบ้รกิารขึน้อยูก่ับทาง

โครงการเป็นผูก้ าหนด 

 

จากนัน้แวะถ่ายรปู ทุง่ดอกเวอรบ์นี่า แหง่ไร ่GB ไรด่อกไมเ้มอืงหนาวทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทุ่งกังหันลมเขาคอ้น่ันเอง ตัง้อยู่

ในสว่นหนา้ของ “ทุง่กังหันลม” ซึง่ภายในมทีุง่ดอกไมห้ลายแปลง ดอกเวอรบ์น่ีาสมีว่งสดทีก่ าลังบานสะพร่ังออกดอก

อย่างสวยงามในขณะนี้ ถอืเป็นอกีจุดหนึ่งทีพ่ลาดไม่ไดเ้หมาะแก่การเซลฟ่ีเป็นทีส่ดุ นอกจากดอกเวอรบ์น่ีาแลว้ ยังมี

ดอกผักเสีย้นฝร่ัง และดอกไมต้ามฤดูกาลทีจ่ะผลัดปลยีนหมนุเวยีนกันไปตลอดทัง้ปี **ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ

ในปีน ัน้ๆ** 

 

 

 
 

 

 

น าท่ าน เดินท างไป ยั ง  PINO LATTE RESORT & 

CAFÉ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทั ้งคาเฟ่และรสีอร์ทยอด

นิยม โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวนิยม

ขึน้มาชมววิทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก นักท่องเทีย่วทีม่า

พักจะไดช้มววิ ทวิทัศน์ภเูขา ชมดาวบนทอ้งฟ้า รสีอรท์บน

เขาสงูใกลเ้ชงิผาซอ่นแกว้ทีม่วีวิสวยในมุมมอง 360 องศา 

เป็นจุดขายส าคัญ สามารถมองเห็นวัดพระธาตผุาซอ่นแกว้

ไดอ้ย่างชดัเจน บางวันที่มฝีนตกยามเชา้จะมทีะเลหมอก

เอ่อลน้ขึ้นมาเหมือนฟองนมในกาแฟลาเต ้แถมมีรา้น

กาแฟดไีซน์เท่ใหคุ้ณไดน่ั้งจบิกาแฟหอมๆ ไอศกรมี และเบเกอรีโ่ฮมเมด เคลา้บรรยากาศสวย ๆ มาเขาคอ้ตอ้งหา้ม

พลาดเด็ดขาด น าทกุทา่นอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรอืเลอืกซือ้เคือ่งดืม่และเบเกอรีไ่ดต้ามอัธยาศัย 

 

จากนัน้น าทา่นไตร่ะดับความสงูขึน้สู ่ภูทบัเบกิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหมูบ่า้นมง้ทับเบกิของชาวเขาเผ่ามง้ เป็นยอดเขาทีส่งู

ทีส่ดุในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่มคีวามสงูจากระดับน ้ าทะเลประมาณ 1,768 เมตร ชาวมง้ที่นี่มอีาชพีท าการเกษตรเป็น

หลัก พืชผักทีม่กีารปลูกมากทีส่ดุคอืกะหล ่าปล ีซึง่มกีารจัดสรรทีด่นิท ากนิส าหรับการปลูกกะหล ่าปลหีลายพันไรบ่น

ยอดเขาสงู ท าใหใ้นชว่งฤดฝูนมกีะหล ่าปลผีุดขึน้ละลานตาเต็มภเูขา โดยในเฉพาะในชว่งเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม 

และชว่งเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน ของทุกปี สว่นในชว่งหนา้หนาวจะมดีอกนางพญาเสอืโครง่บานเต็มภูทับเบกิใหไ้ด ้

ถา่ยรปูกัน 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ทีพ่กั เมนู ชุดหมูกระทะ  

พกัที ่ ไรม่ะลหิอม ภูทบัเบกิ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

 

 



Page 3 of 7 
 

วนัทีส่อง            จุดชมววิภูทบัเบกิ - แปลงปลูกกะหล า่ปล ี- วดัป่าภูทบัเบกิ - วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้ - เดอะบลูสกาย การเ์ดน้ 

 

06.00 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ รายลอ้มไปดว้ยทะเลหมอกสดุฟินเหมอืนดั่งสวรรคบ์นดนิ (ทะเลหมอกในแตล่่ะวันจะมมีาก

หรอืนอ้ย ขึน้อยูก่ับสภพาอากาศ)  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

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

ใน Unseen Natures and Wonders และ ชมววิแปลงกะหล ่าปลที ีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย มวีวิทวิเขานอ้ยใหญ่

โอบลอ้มกับป่าไมพ้ชืพรรณเขยีวขจ ีและสภาพอากาศทีเ่ย็นสบาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าไปยังวัดทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย วดัป่าภูทบัเบกิ เป็นสถานปฏบิัตธิรรมสายธรรมยุตนิิกาย มเีนื้อที ่50 ไร่

เศษ บรเิวณวัดจะถูกปกคลุมดว้ยป่าไมต้่างๆ จึงท าใหบ้รรยากาศมีความหนาวเย็นตลอดทัง้ปี และเป็นสถานที่ที่มี

ความส าคัญ โดยเป็นสถานทีรั่บน ้าฟ้ากลางหาวเพือ่น าขึน้ทูลเกลา้ถวายองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที ่9 

ภายในวัดม ี“พระมหาธาตเุจดยีโ์พธปิักขยิธรรม” ซึง่เป็นเจดยีเ์พชร 37 ยอด มขีนาดความสงู 80.90 เมตร เพือ่เป็น

พทุธสถานและเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ ภายในแต่ละชัน้จะประดษิฐานพระประจ าวันทัง้ 4 ทศิ ในสว่นองค์

พระมหาธาตเุจดยีจ์ะประดับดว้ยกระเบือ้งโมเสค ทัง้ภายนอกและภายใน ซึง่จะลอ้มดว้ยก าแพงพญานาคเงนิ พญานาค

ทอง 9 เศยีร โดยงบประมาณในการด าเนนิงานในการก่อสรา้งมลูค่า 250 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบันยังคงเหลอืงบประมาณ 

50 ลา้นบาท ทีจ่ะสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และจัดประกอบพธิอีัญเชญิพระอัฐธิาตุพระอัครสาวก 36 พระองค ์บรรจุในผอบ

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

มหาธาตเุจดยี ์36 ยอด 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

จากนัน้น าท่านสักการะพระบรมสารรีกิธาตุที ่วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ พุทธสถานทีต่ัง้ตระหง่านโอบลอ้มดว้ยขนุเขา

มากมายไดก้ลายเป็น “แลนด์มารค์” ของเขาคอ้ มีความวจิติรอลังการจากการน ากระเบื้องส ีถว้ยชามเบญจรงค ์มุก 

ลกูปัด พลอย แกว้แหวน หนิส ีตลอดจนเซรามคิหลากสสีนั มาประดับประดาตกแตง่เป็นลวดลายทีส่วยงาม ตัง้แต่เสา 

ผนัง พื้น บันได เมื่อยามตอ้งแสงแดดทั่วบรเิวณจะสะทอ้นประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค์ และมหาวหิาร

พระพุทธเจา้ ๕ พระองค ์พระพทุธรปูสขีาวซอ้นกัน 5 องค ์ใหญ่โตโอ่อา่ สถานทีส่ าคัญภายในวัด ไดแ้ก ่เจดยีพ์ระธาตุ

ผาแกว้ บรเิวณใตฐ้านพระเจดีย์ใชเ้ป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมค าสอน ภาพปรศินาธรรม และเป็นที่เจรญิสตภิาวนา

ส าหรับพทุธศาสนกิชนทั่วไป  
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                       จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เดอะบลูสกาย การเ์ดน้ สวนดอกไมส้ไตลอ์ังกฤษทา่มกลางขนุเขา ตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่อ

งบลสูกายรสีอรท์ เขาคอ้ อกีหนึง่จุดทอ่งเทีย่วยอดฮติ ส าหรับผูท้ีช่ ืน่ชอบสวนสวย อยากหามมุถา่ยภาพหวานสไตลเ์จา้

หญงิ เคยีงคูด่อกไมแ้ละดอกหญา้พริว้ไหว แถมชว่งไหนฝนตกจะไดพ้บกับสายหมอกบางไดบ้รรยากาศโรแมนตกิชวน

ฝันเป็นอยา่งมาก 

 

 

ค า่             บรกิารอาหารค า่ ณ ทีพ่กั  

พกัที ่ โรงแรม อมิพเีรยีล ภูแกว้ รสีอทท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 
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วนัทีส่าม            จุดชมววิเขาตะเคยีนโงะ๊ - จุดชมววิไปรษณียเ์ขาคอ้ - อนุสรณส์ถานผูเ้สยีสละเขาคอ้ - พระต าหนกัเขาคอ้ -    
                          แวะซือ้ของฝาก - กรุงเทพฯ                                               

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 น าท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิเขาตะเคยีนโงะ๊ ตัง้อยู่ทีต่ าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาคอ้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่จุดชมววิ

แห่งรีถ้ือว่าเป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งบนเขาเขาคอ้ที่สามารถชมววิไดแ้บบ 360 องศา จากจุดชมววิเขา

ตะเคยีนโง๊ะสามารถมองเห็นววิทวิเขาอันสวยงามทีอ่ยูเ่บือ้งหนา้เป็นเขาปู่  เขายา่ ทีม่รีปูทรงคลา้ยภเูขาไฟฟจูิ 

 

 จากนั้นน าทา่นเดนิทางต่อไปยัง จุดชมววิไปรษณียเ์ขาคอ้ ถอืวา่เป็นอกีหนึง่จุดชมทะเลหมอกทีส่วยงามมากๆอกีนึ่ง

จุด ตัง้อยูร่มิเสน้ทางสาย 2196 ซึง่หากในวันทีอ่ากาศเป็นใจทกุทา่นจะไดเ้ห็นทะเลหมอกสดุอลังกาลแบบ 180 องศา 

 

น าทา่นเยีย่มชม อนุสรณ์สถานผูเ้สยีสละเขาคอ้ เนื่องจากสมัยกอ่นเขาคอ้ เคยไดช้ือ่วา่เป็นดนิแหง่คอมมวินสิต ์เป็น

พืน้ทีส่แีดงทีค่กุรุน่ไปดว้ยควันไฟของการสูร้บจากผูท้ีม่แีนวคดิทางการเมอืงทีแ่ตกตา่งกัน  

 

 น าท่านแวะชม พระต าหนกัเขาคอ้ เป็นจุดสูงสดุของเขาคอ้ สงูกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร เมื่อยนือยู่

บรเิวณพระต าหนักจะสามารถมองเห็นววิทัศนียภาพทีส่วยงามมาก 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

13.00 น. หลังรับประทานอาหารน าทา่นออกเดนิทางจาก เพชรบูรณ ์ 

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 

05 – 07 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 6,999 

12 – 14 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 6,999 

19 – 21 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 6,999 

26 – 28 พฤศจกิายน 2564 รถตู ้VIP 6,999 

03 – 05 ธนัวาคม 2564 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

รถตู ้VIP 7,999 

04 – 06 ธนัวาคม 2564 
(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

รถตู ้VIP 7,999 

10 – 12 ธนัวาคม 2564 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

รถตู ้VIP 7,999 

17 – 19 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 6,999 

24 – 26 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 6,999 

31 ธ.ค. 64 - 02 ม.ค. 65 
(วนัปีใหม)่ 

รถตู ้VIP 8,999 

07 – 09 มกราคม 2565 รถตู ้VIP 6,999 

14 – 16 มกราคม 2565 รถตู ้VIP 6,999 

21 – 23 มกราคม 2565 รถตู ้VIP 6,999 

28 – 30 มกราคม 2565 รถตู ้VIP 6,999 
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04 – 06 กุมภาพนัธ ์2565 รถตู ้VIP 6,999 

11 – 13 กุมภาพนัธ ์2565 รถตู ้VIP 6,999 

18 – 20 กุมภาพนัธ ์2565 รถตู ้VIP 6,999 

25 – 27 กุมภาพนัธ ์2565 รถตู ้VIP 6,999 

 

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

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

***เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได*้** 
**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิเ์ปลีย่นแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุุดวสิยั** 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรอืระดับเดียวกัน ทั ้งนี้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

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

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ 3% ออกใบเสร็จในนามบรษัิท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ 

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัย

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 3,000 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต ้องช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั  กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  



Page 7 of 7 
 

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร ์50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

6.  เงื่อนไขการเดนิทาง ระเบียบ ขอ้จ ากัดการเดนิทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้นี้

นักทอ่งเทีย่วทีป่ระสงคจ์ะเดนิทางตอ้งมคีวามพรอ้มปฏบิัตติามเงือ่นไขของจังหวัดนั้นๆ 

 


