
 

 

 

 
 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - เพชรบรูณ์ - ทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ - ทุง่ดอกเวอรบ์นีา่ - PINO LATTE RESORT & 

CAFÉ - พระธาตผุาซอ่นแกว้ - ภทูบัเบกิ  

 

06.00 น. พรอ้มกัน ณ ปั๊มน า้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) ** พรอ้มบรกิารอาหาร

เชา้เมนูขา้วเหนยีวหมูทอด ** จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทาง

โดยประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท)ี แหลง่ทีเ่ทีย่วทางธรรมชาต ิไมว่า่จะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรอื

ชมสายหมอก เป็นเมอืงทีเ่หมาะกับการพักผ่อนอยา่งเงยีบสงบ ทีจ่ะท าใหคุ้ณไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ 

และยงัสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  



 

 

  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง จุดชมววิทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ ชมความสวยงามของทุง่ดอกไม ้และกังหันลม

ยกัษ์ใหญท่ีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่นเนนิเขาสงู เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่

จ านวน 24 ตน้ ทีร่ะดับความสงูจากน ้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นววิทวิทัศนไ์ดก้วา้งไกลไปถงึวดัผา

ซอ่นแกว้ ซึง่อยูห่่างออกไปเกอืบ 20 กม. ไดเ้ลย เปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหเ้ราเขา้ไปเก็บภาพสวยๆ มจีุด

ชมววิสองจุดดว้ยกันคอื จุดชมววิชา้งดอย และ จุดชมววิระเบยีงกังหันลม ทัง้ยังมกีจิกรรมสนุกๆ ใหเ้ล่น 

อยา่งการน่ังรถลอ้เลือ่น “ฟอรม์ลูา่มง้” ไถลลงเนนิมาเรือ่ยๆ สรา้งความตืน่เตน้เรา้ใจเป็นทีส่ดุ หรอืจะน่ังชงิชา้

ชาวเขาสดุหวาดเสยีว มทีัง้ชงิชา้ไมห้มนุและแบบเชอืกเสน้เดยีว และชมิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ จากไรส่ตรอเบอรีบ่ ี

จ ีเป็นตน้ หรอืสามารถเลอืกใชบ้รกิารรถรางของทางโครงการ โดยม ี  ค่าบรกิารโดยประมาณ ท่านละ 40 

บาท (ใชเ้วลาประมาณไม่เกนิ 30 นาทีต่อรอบ) ทัง้นี้หากท่านใดสนใจสามารถแจง้ไกด์น าเที่ยวเพื่อ

ตรวจสอบรอบหรือราคาที่แน่นอนอกีครัง้ และในแต่ละวันบางครัง้อาจมหีรือไม่มใีหบ้รกิารขึน้อยู่กับทาง

โครงการเป็นผูก้ าหนด 

 

จากนัน้แวะถ่ายรูป ทุง่ดอกเวอรบ์นีา่ แห่งไร่ GB ไร่ดอกไมเ้มอืงหนาวทีต่ัง้อยู่บรเิวณทุ่งกังหันลมเขาคอ้

น่ันเอง ตัง้อยู่ในส่วนหนา้ของ “ทุ่งกังหันลม” ซึง่ภายในมทีุ่งดอกไมห้ลายแปลง ดอกเวอรบ์น่ีาสมี่วงสดที่

ก าลังบานสะพร่ังออกดอกอย่างสวยงามในขณะนี้ ถอืเป็นอกีจุดหนึง่ทีพ่ลาดไม่ไดเ้หมาะแก่การเซลฟ่ีเป็น

ทีส่ดุ นอกจากดอกเวอรบ์น่ีาแลว้ ยงัมดีอกผักเสีย้นฝร่ัง และดอกไมต้ามฤดกูาลทีจ่ะผลัดปลยีนหมนุเวยีนกัน

ไปตลอดทัง้ปี **ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ** 

 

 
น าท่านเดนิทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นทัง้คาเฟ่และรสีอรท์ยอด

นยิม โดยเฉพาะฤดฝูนและฤดหูนาวทีนั่กท่องเทีย่วนยิมขึน้มาชมววิทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก นักทอ่งเทีย่ว

ที่มาพักจะไดช้มววิ ทวิทัศน์ภูเขา ชมดาวบนทอ้งฟ้า รีสอร์ทบนเขาสูงใกลเ้ชงิผาซ่อนแกว้ที่มวีวิสวยใน

มมุมอง 360 องศา เป็นจดุขายส าคัญ สามารถมองเห็นวัดพระธาตผุาซอ่นแกว้ไดอ้ยา่งชดัเจน บางวันทีม่ฝีน



 

 

ตกยามเชา้จะมทีะเลหมอกเออ่ลน้ขึน้มาเหมอืนฟองนมในกาแฟลาเต ้แถมมรีา้นกาแฟดไีซน์เทใ่หค้ณุไดน่ั้ง

จบิกาแฟหอมๆ ไอศกรมี และเบเกอรีโ่ฮมเมด เคลา้บรรยากาศสวย ๆ มาเขาคอ้ตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด น า

ทกุทา่นอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรอืเลอืกซือ้เคือ่งดืม่และเบเกอรีไ่ดต้ามอธัยาศัย 

 

จากนัน้น าท่านสักการะพระบรมสารรีกิธาตุที ่วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ พุทธสถานทีต่ัง้ตระหง่านโอบลอ้ม

ดว้ยขนุเขามากมายไดก้ลายเป็น “แลนดม์ารค์” ของเขาคอ้ มคีวามวจิติรอลังการจากการน ากระเบือ้งส ีถว้ย

ชามเบญจรงค ์มกุ ลูกปัด พลอย แกว้แหวน หนิส ีตลอดจนเซรามคิหลากสสีนั มาประดับประดาตกแตง่เป็น

ลวดลายทีส่วยงาม ตัง้แต่เสา ผนัง พืน้ บันได เมือ่ยามตอ้งแสงแดดทั่วบรเิวณจะสะทอ้นประกายงดงามราว

กบัวัดบนสรวงสวรรค ์และมหาวหิารพระพทุธเจา้ ๕ พระองค ์พระพทุธรปูสขีาวซอ้นกนั 5 องค ์ใหญโ่ตโออ่า่ 

สถานทีส่ าคัญภายในวัด ไดแ้ก ่เจดยีพ์ระธาตผุาแกว้ บรเิวณใตฐ้านพระเจดยีใ์ชเ้ป็นทีเ่ก็บรวบรวมหลักธรรม

ค าสอน ภาพปรศินาธรรม และเป็นทีเ่จรญิสตภิาวนาส าหรับพทุธศาสนกิชนทั่วไป  

 

 
 

 

 

 

จากนัน้น าท่านไต่ระดับความสงูขึน้สู ่ภูทบัเบกิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหมูบ่า้นมง้ทับเบกิของชาวเขาเผ่ามง้ เป็น

ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่มคีวามสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,768 เมตร ชาวมง้ทีน่ี่มี



 

 

อาชพีท าการเกษตรเป็นหลัก พชืผักทีม่กีารปลูกมากทีสุ่ดคอืกะหล ่าปล ีซึง่มกีารจัดสรรทีด่นิท ากนิส าหรับ

การปลูกกะหล ่าปลหีลายพันไร่บนยอดเขาสงู ท าใหใ้นชว่งฤดฝูนมกีะหล ่าปลผีดุขึน้ละลานตาเต็มภเูขา โดย

ในเฉพาะในชว่งเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม และชว่งเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน ของทุกปี ส่วนในชว่งหนา้

หนาวจะมดีอกนางพญาเสอืโครง่บานเต็มภทูับเบกิใหไ้ดถ้า่ยรปูกนั 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ทีพ่กั เมน ูชุดหมกูระทะ 

พกัที ่ ไรม่ะลหิอม ภทูบัเบกิ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง            จุดชมววิภูทบัเบกิ - แปลงปลูกกะหล า่ปล ี- วดัป่าภูทบัเบกิ - เลย - วดัเนรมติวปิัสสนา - พระธาตุ

ศร ี 

                         สองรกั - ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

 

06.00 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ รายลอ้มไปดว้ยทะเลหมอกสดุฟินเหมอืนดั่งสวรรคบ์นดนิ (ทะเลหมอกในแตล่ะ่

วันจะมมีากหรอืนอ้ย ขึน้อยูก่บัสภพาอากาศ)  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านแวะถ่ายภาพที ่จุดชมววิภูทบัเบกิ ทีม่คีวามสูง 1,667 เมตร จากระดับน ้าทะเล สูงทีสุ่ดในจังหวัด

เพชรบรูณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders และชมววิแปลงกะหล ่าปลทีีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย มี

ววิทวิเขานอ้ยใหญโ่อบลอ้มกบัป่าไมพ้ชืพรรณเขยีวขจ ีและสภาพอากาศทีเ่ย็นสบาย  

 

 
 

จากนัน้น าไปยังวัดทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย วดัป่าภูทบัเบกิ เป็นสถานปฏบิัตธิรรมสายธรรมยตุนิกิาย มเีนื้อ

ที ่50 ไร่เศษ บรเิวณวัดจะถูกปกคลุมดว้ยป่าไมต้่างๆ จงึท าใหบ้รรยากาศมคีวามหนาวเย็นตลอดทัง้ปี และ

เป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญ โดยเป็นสถานทีรั่บน ้าฟ้ากลางหาวเพือ่น าขึน้ทูลเกลา้ถวายองคพ์ระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่9 ภายในวัดม ี“พระมหาธาตเุจดยีโ์พธปิกัขยิธรรม” ซึง่เป็นเจดยีเ์พชร 37 ยอด มี

ขนาดความสงู 80.90 เมตร เพือ่เป็นพุทธสถานและเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุภายในแตล่ะชัน้จะ



 

 

ประดษิฐานพระประจ าวันทัง้ 4 ทศิ ในสว่นองคพ์ระมหาธาตเุจดยีจ์ะประดับดว้ยกระเบือ้งโมเสค ทัง้ภายนอก

และภายใน ซึง่จะลอ้มดว้ยก าแพงพญานาคเงนิ พญานาคทอง 9 เศยีร โดยงบประมาณในการด าเนนิงานใน

การกอ่สรา้งมลูคา่ 250 ลา้นบาท ซึง่ปัจจบุนัยงัคงเหลอืงบประมาณ 50 ลา้นบาท ทีจ่ะสรา้งเสร็จสมบรูณ์ และ

จัดประกอบพธิอีญัเชญิพระอฐัธิาตพุระอคัรสาวก 36 พระองค ์บรรจใุนผอบทองค าทีม่ขีนาดความสงู 33 ซม. 

พรอ้มฉัตรทองค ามขีนาดความสงู 536 ซม. น าขึน้ประดษิฐาน ณ ยอดเล็กพระมหาธาตเุจดยี ์36 ยอด 

 

จากนั้นเดินทางสู่ เลย ตามเสน้ทางที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา น าท่านสักการะ พระธาตุศรสีองรกั 

ศลิปกรรมแบบลา้นชา้งทีค่ลา้ยกบัองคพ์ระธาตพุนม เป็นพระธาตทุีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสกัขพียานแหง่ไมตร ีใน

การชว่ยเหลอืกนั ระหวา่งกรงุศรอียธุยาและกรงุศรสีตันาคนหตุ (กรณุางดแตง่กายสแีดง ขึน้สกัการะองคพ์ระ

ธาตศุรสีองรัก)  

 

น าท่านชม วดัเนรมติวปิัสนา วัดตัง้อยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กนอ้ย 

สถาปัตยกรรมภายในวัดกอ่สรา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลัง พระอโุบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอยา่งวจิติรงดงาม เมือ่

เขา้มาในพระอโุบสถจะพบกับความงดงามของพระประธานปางมารวชิยั พระพุทธชนิราชจ าลอง ใหทุ้กทา่น

ไดส้ักการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล และชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระวหิารทีส่วยงาม มลีวดลาย

อ่อนชอ้ยดว้ยศลิปะของชา่งเขยีนชาว ด่านซา้ย ซึง่ใชเ้วลาวาดนานถงึ 8 ปี เป็นภาพเกีย่วกับพุทธประวัต ิ

ภาพพระเวสสนัดรชาดกและภาพทศชาต ิ

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  

เดนิทางสู ่เชยีงคาน เมอืงเล็กๆ น่ารักรมิโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชมุชนทีเ่ต็มไปดว้ยรอยยิม้ และวถิชีวีติที่

เรยีบงา่ยแตม่เีสน่ห ์น าทา่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเชยีงคาน ชมบรรยากาศของเมอืงเชยีงคานยาม

เย็น ถนนชายโขงแห่งนี้จะกลายเป็นถนนคนเดนิทีค่ราคร ่าไปดว้ยนักท่องเทีย่วทีม่าเดนิทอดน่องชมบา้นไม ้

เก่าแก่ เดนิถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศคลาสสคิของบา้นไมเ้ก่าสองฝ่ังถนนชายโขง ซึง่ยังคงความเป็น

เอกลักษณ์ไว ้บางหลังเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟ บางหลังก็พัฒนาเป็นโฮมสเตยห์รอืเกสตเ์ฮาส ์บา้งก็เป็น

รา้นขายของทีร่ะลกึ มสีนิคา้และอาหารพืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วชมิชอ้ปไมม่เีบือ่ กจิกรรมอกีอยา่งหนึง่ก็คอื

การขีจ่ักรยานเลาะรมิฝ่ังโขง ดวูวิทวิทัศนส์วยๆ สมัผัสอากาศสดชืน่ และวถิชีวีติผูค้นทีน่่ารัก สว่นในตอนเชา้

จะมกีารตักบาตรขา้วเหนยีว ซึง่เป็นวัฒนธรรมทีส่บืทอดกนัมาชา้นาน 

 

** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 



 

 

 
 

พกัที ่ เชยีงคานรเิวอร ์เมาทเ์ทน รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

  

วนัทีส่าม            ตกับาตรขา้วเหนยีว - พระใหญภ่คูกงิว้ - สกายวอลค์ เชยีงคาน - แวะซือ้ของฝาก -  กรงุเทพฯ 

 

05.00 น. ตืน่รับอรุณยามเชา้ทีส่ดใส น าท่านเดนิทางสูถ่นนชายโขงเพือ่ร่วมท าบญุ ตกับาตรขา้วเหนยีว ยามเชา้ที่

เป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวเชยีงบรเิวณ ณ หนา้วัดท่าคก ในทุกๆ เชา้ตัง้แต่เวลาตหีา้เป็นตน้ไป พระสงฆ์

จะเดนิออกบณิฑบาต ชาวบา้นจะน าขา้วเหนียว และอาหารมาใส่บาตร ซึง่นักท่องเทีย่วก็สามารถร่วมตัก

บาตรขา้วเหนยีวดว้ยกนัได ้ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านออกเดนิทางไปสู่ จุดชมววิพระใหญ่ภูคกงิว้ เพื่อกราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิว้ หรอื พระ

พุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภริกัษ ์ประดษิฐานอยู่ทีภู่ฟ้า บา้นท่าดหีม ีเป็นทีส่ักการะบูชาของชาว

เชยีงคาน และยังมแีหล่งท่องเทีย่วแหง่ใหม่ทีม่าพรอ้มความสงูและความเสยีว สกายวอลค์เชยีงคาน เดนิ

ชมววิบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สงูจากพืน้ดนิเทยีบเท่าตกึ 30 ชัน้ เป็นจุดชมววิสวยๆ จากมมุสงูที่

สามารถมองเห็นววิฝ่ัง ไทย-ลาว ไดแ้บบพาโนราม่า และเป็นบรเิวณทีม่แีม่น ้าเหอืงและแม่น ้าโขงไหลมา

บรรจบกนั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

13.00 น. หลังรับประทานอาหารน าทา่นออกเดนิทางจาก เชยีงคาน  

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 

 

ประเภท

พาหนะ 
ราคาทา่นละ 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 5,999 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 

รถตู ้VIP 6,999 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 

รถตู ้VIP 6,999 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนญู) 

รถตู ้VIP 6,999 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

30 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 
(วนัปีใหม)่ 

รถตู ้VIP 7,999 

31 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64 
(วนัปีใหม)่ 

รถตู ้VIP 7,999 

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

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น 
และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลกูคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าทีพั่ก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกนั ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การเปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมคัคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าอาหารและ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน 

การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของ

สายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



 

 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ท่าน พรอ้มส าเนาบตัร

ประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ

จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี

ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่

แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณี

ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร

ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ย

จรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเที่ยว ค่าบรกิาร หรอื

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

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

รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  


