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โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ ์- ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - ทุ่งดอกไม้เขาค้อ- PINO LATTE RESORT & CAFÉ 

- พระธาตุผาซ่อนแก้ว – ภูทับเบิก 
 
06.00 น. พรอ้มกัน ณ จุดนัดพบ ** พร้อมบริการ S&P BOX SET** จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ จังหวัด

เพชรบูรณ ์(ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที) แหล่งท่ีเท่ียวทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะชม
สายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรือชมสายหมอก เป็นเมืองท่ีเหมาะกบัการพกัผอ่นอยา่งเงียบสงบ ท่ีจะท าให้
คณุไดใ้กลช้ิดธรรมชาตท่ีิแทจ้รงิ และยงัสามารถเท่ียวไดต้ลอดทัง้ปี  

  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั จุดชมวิวทุ่งกังหันลมเขาค้อ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม ้และกงัหนัลม
ยกัษใ์หญ่ท่ีตัง้เรียงรายอยู่บนเนินเขาสงู เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานลมจากกงัหนัลมขนาดใหญ่
จ านวน 24 ตน้ ท่ีระดบัความสงูจากน า้ทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นวิวทิวทศันไ์ดก้วา้งไกลไปถึงวัด
ผาซอ่นแกว้ ซึ่งอยูห่า่งออกไปเกือบ 20 กม. ไดเ้ลย เปิดเป็นแหลง่ท่องเท่ียวใหเ้ราเขา้ไปเก็บภาพสวยๆ มีจดุ
ชมวิวสองจุดดว้ยกันคือ จุดชมวิวชา้งดอย และ จุดชมวิวระเบียงกังหนัลม ทัง้ยงัมีกิจกรรมสนุกๆ ใหเ้ล่น 
อย่างการนั่งรถลอ้เล่ือน “ฟอรม์ูล่ามง้” ไถลลงเนินมาเรื่อยๆ สรา้งความต่ืนเตน้เรา้ใจเป็นท่ีสุด หรือจะนั่ง
ชิงชา้ชาวเขาสดุหวาดเสียว มีทัง้ชิงชา้ไมห้มนุและแบบเชือกเสน้เดียว และชิมสตรอเบอรร์ี่สดๆ จากไรส่ตรอ
เบอรี่บีจี เป็นตน้ หรือสามารถเลือกใชบ้ริการรถรางของทางโครงการ โดยมี   ค่าบริการโดยประมาณ ท่าน
ละ 40 บาท (ใชเ้วลาประมาณไม่เกิน 30 นาทีต่อรอบ) ทัง้นีห้ากท่านใดสนใจสามารถแจง้ไกด์น าเทีย่วเพือ่
ตรวจสอบรอบหรือราคาที่แน่นอนอีกครัง้ และในแต่ละวนับางครัง้อาจมีหรือไม่มีใหบ้ริการขึน้อยู่กับทาง
โครงการเป็นผูก้ าหนด 
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จากนัน้แวะถ่ายรูป ทุ่งดอกไม้เขาค้อ ไรด่อกไมเ้มืองหนาวท่ีตัง้อยู่บริเวณทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้นั่นเอง ตัง้อยู่
ในสว่นหนา้ของ “ทุง่กงัหนัลม” ซึ่งภายในมีทุง่ดอกไมห้ลายแปลง ดอกเวอรบ์ีนา่สีม่วงสดท่ีก าลงับานสะพรั่ง
ออกดอกอยา่งสวยงามในขณะนี ้ถือเป็นอีกจดุหนึ่งท่ีพลาดไมไ่ดเ้หมาะแก่การเซลฟ่ีเป็นท่ีสดุ นอกจากดอก
เวอรบ์ีนา่แลว้ ยงัมีดอกผกัเสีย้นฝรั่ง และดอกไมต้ามฤดกูาลท่ีจะผลดัปลียนหมนุเวียนกนัไปตลอดทัง้ปี 
 **ท้ังนีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศในปีน้ันๆ** 
น าท่านเดินทางไปยงั PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นทัง้คาเฟ่และรีสอรท์ยอด
นิยม โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวท่ีนักท่องเท่ียวนิยมขึน้มาชมวิวทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก 
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาพกัจะไดช้มวิว ทิวทศันภ์เูขา ชมดาวบนทอ้งฟ้า รีสอรท์บนเขาสงูใกลเ้ชิงผาซ่อนแกว้ท่ีมีวิว
สวยในมมุมอง 360 องศา เป็นจดุขายส าคญั สามารถมองเห็นวดัพระธาตผุาซ่อนแกว้ไดอ้ย่างชดัเจน บาง
วนัท่ีมีฝนตกยามเชา้จะมีทะเลหมอกเอ่อลน้ขึน้มาเหมือนฟองนมในกาแฟลาเต ้แถมมีรา้นกาแฟดีไซนเ์ท่ให้
คณุไดน้ั่งจิบกาแฟหอมๆ ไอศกรีม และเบเกอรี่โฮมเมด เคลา้บรรยากาศสวย ๆ มาเขาคอ้ตอ้งหา้มพลาด
เดด็ขาด น าทกุทา่นอิสระเก็บภาพความประทบัใจ หรือเลือกซือ้เครื่องดื่มและเบเกอรี่ไดต้ามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านสกัการะพระบรมสารีรกิธาตท่ีุ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พทุธสถานท่ีตัง้ตระหง่านโอบลอ้ม
ดว้ยขุนเขามากมายไดก้ลายเป็น “แลนดม์ารค์” ของเขาคอ้ มีความวิจิตรอลงัการจากการน ากระเบือ้งสี  
ถว้ยชามเบญจรงค ์มกุ ลกูปัด พลอย แกว้แหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสนั มาประดบัประดาตกแตง่
เป็นลวดลายท่ีสวยงาม ตัง้แตเ่สา ผนงั พืน้ บนัได เม่ือยามตอ้งแสงแดดทั่วบรเิวณจะสะทอ้นประกายงดงาม
ราวกบัวดับนสรวงสวรรค ์และมหาวิหารพระพทุธเจา้ ๕ พระองค ์พระพทุธรูปสีขาวซ้อนกนั 5 องค ์ใหญ่โต
โอ่อ่า สถานท่ีส าคญัภายในวดั ไดแ้ก่ เจดียพ์ระธาตผุาแกว้ บริเวณใตฐ้านพระเจดียใ์ชเ้ป็นท่ีเก็บรวบรวม
หลกัธรรมค าสอน ภาพปรศินาธรรม และเป็นท่ีเจรญิสตภิาวนาส าหรบัพทุธศาสนิกชนทั่วไป  
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จากนัน้น าท่านไตร่ะดบัความสงูขึน้สู่ ภูทับเบิก ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของหมู่บา้นมง้ทบัเบิกของชาวเขาเผ่ามง้ เป็น
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในจงัหวดัเพชรบูรณ ์ซึ่งมีความสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 1 ,768 เมตร ชาวมง้ท่ีน่ีมี
อาชีพท าการเกษตรเป็นหลกั พืชผกัท่ีมีการปลกูมากท่ีสุดคือกะหล ่าปลี ซึ่งมีการจดัสรรท่ีดินท ากินส าหรบั
การปลกูกะหล ่าปลีหลายพนัไรบ่นยอดเขาสงู ท าใหใ้นชว่งฤดฝูนมีกะหล ่าปลีผดุขึน้ละลานตาเตม็ภเูขา โดย
ในเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และช่วงเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน ของทกุปี ส่วนในช่วงหนา้
หนาวจะมีดอกนางพญาเสือโครง่บานเตม็ภทูบัเบกิใหไ้ดถ้่ายรูปกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ที่พัก เมนู ชุดหมูกระทะ 
พักที่ ไร่รุ่งอรุณ หรือระดับเดยีวกัน 
 
วันทีส่อง         จุดชมวิวภูทับเบิก - แปลงปลูกกะหล ่าปลี - เลย - วัดเนรมิตวิปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก –  
                    ถนนคนเดนิเชียงคาน 
 
06.00 น. ต่ืนเชา้ ชมพระอาทติยข์ึน้ รายลอ้มไปดว้ยทะเลหมอกสดุฟินเหมือนดั่งสวรรคบ์นดิน (ทะเลหมอกในแตล่่ะ

วนัจะมีมากหรือนอ้ย ขึน้อยูก่บัสภพาอากาศ)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะถ่ายภาพท่ี จุดชมวิวภูทับเบิก ท่ีมีความสงู 1,667 เมตร จากระดบัน า้ทะเล สงูท่ีสดุในจงัหวดั
เพชรบรูณ ์1 ใน Unseen Natures and Wonders และชมวิวแปลงกะหล ่าปลีท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย มี
วิวทิวเขานอ้ยใหญ่โอบลอ้มกบัป่าไมพื้ชพรรณเขียวขจี และสภาพอากาศท่ีเย็นสบาย  
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น าทา่นชม วัดเนรมิตวิปัสนา วดัตัง้อยูส่งูเดน่
อยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตศุรีสองรกัเพียง
เล็กนอ้ย สถาปัตยกรรมภายในวดัก่อสรา้งดว้ย
ศิลาแลงทัง้หลงั พระอโุบสถขนาดใหญ่ตกแตง่
อย่างวิจิตรงดงาม เม่ือเขา้มาในพระอโุบสถจะ
พบกับความงดงามของพระประธานปางมาร
วิชัย พระพุทธชินราชจ าลอง  ให้ทุกท่านได้
สกัการะขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคล และชม
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระวิหารท่ีสวยงาม มีลวดลายออ่นชอ้ยดว้ยศิลปะของช่างเขียนชาว ดา่นซา้ย 
ซึ่งใชเ้วลาวาดนานถึง 8 ปี เป็นภาพเก่ียวกบัพทุธประวตั ิภาพพระเวสสนัดรชาดกและภาพทศชาติ 
จากนัน้เดินทางตามเสน้ทางท่ีลดัเลาะไปตาม
ไหล่เขา น าท่านสกัการะ พระธาตุศรีสองรัก 
ศิลปกรรมแบบล้านช้างท่ีคล้ายกับองคพ์ระ
ธาตพุนม เป็นพระธาตท่ีุสรา้งขึน้เพ่ือเป็นสักขี
พยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกัน ระหว่าง
กรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต(กรุณา
งดแต่งกายสีแดง ขึน้สกัการะองค์พระธาตุศรี
สองรกั)  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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เดินทางสู่ เชียงคาน เมืองเล็กๆ น่ารกัริมโขง ชายขอบจงัหวดัเลย ชมุชนท่ีเต็มไปดว้ยรอยยิม้ และวิถีชีวิตท่ี
เรียบง่ายแต่มีเสน่ห ์น าท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดินเชียงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชียงคาน
ยามเย็น ถนนชายโขงแห่งนีจ้ะกลายเป็นถนนคนเดินท่ีคราคร  ่าไปดว้ยนักท่องเท่ียวท่ีมาเดินทอดน่องชม
บา้นไมเ้ก่าแก่ เดินถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศคลาสสิคของบา้นไมเ้ก่าสองฝ่ังถนนชายโขง ซึ่งยงัคงความ
เป็นเอกลกัษณไ์ว ้บางหลงัเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟ บางหลงัก็พฒันาเป็นโฮมสเตยห์รือเกสตเ์ฮาส ์บา้งก็
เป็นรา้นขายของท่ีระลกึ มีสินคา้และอาหารพืน้เมืองใหน้กัทอ่งเท่ียวชิมชอ้ปไมมี่เบื่อ กิจกรรมอีกอยา่งหนึ่งก็
คือการข่ีจกัรยานเลาะรมิฝ่ังโขง ดวูิวทิวทศันส์วยๆ สมัผสัอากาศสดช่ืน และวิถีชีวิตผูค้นท่ีนา่รกั สว่นในตอน
เชา้จะมีการตกับาตรขา้วเหนียว ซึ่งเป็นวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาชา้นาน 

** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเทีย่ว ให้ท่านอิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พักที ่ โรงแรมศรีเชียงคาน หรือระดับเดยีวกัน 
 
วันทีส่าม        ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิว้ - สกายวอลค์ เชียงคาน - แวะซือ้ของฝาก -  กรุงเทพฯ 
 
05.00 น. ต่ืนรบัอรุณยามเชา้ท่ีสดใส น าท่านเดินทางสู่ถนน

ชายโขงเพ่ือรว่มท าบญุ ตักบาตรข้าวเหนียว ยาม
เชา้ท่ีเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวเชียงบริเวณ ณ 
หนา้วดัท่าคก ในทุกๆ เชา้ตัง้แต่เวลาตีหา้เป็นตน้
ไป พระสงฆจ์ะเดินออกบิณฑบาต ชาวบา้นจะน า
ขา้วเหนียว และอาหารมาใสบ่าตร ซึ่งนกัทอ่งเท่ียว
ก็สามารถรว่มตกับาตรขา้วเหนียวดว้ยกนัได ้  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านออกเดินทางไปสู่ จุดชมวิวพระใหญ่ภูคกงิว้ เพ่ือกราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิว้ หรือ พระ

พุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ ประดิษฐานอยู่ท่ีภูฟ้า บา้นท่าดีหมี เป็นท่ีสกัการะบชูาของชาว
เชียงคาน และยงัมีแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีมาพรอ้มความสงูและความเสียว สกายวอลค์เชียงคาน เดิน
ชมวิวบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สงูจากพืน้ดนิเทียบเทา่ตกึ 30 ชัน้ เป็นจดุชมวิวสวยๆ จากมมุสงูท่ี
สามารถมองเห็นวิวฝ่ัง ไทย-ลาว ไดแ้บบพาโนราม่า และเป็นบริเวณท่ีมีแม่น า้เหืองและแม่น า้โขงไหลมา
บรรจบกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. หลงัรบัประทานอาหารน าทา่นออกเดนิทางจากเชียงคาน  
17.30 น. น าทา่น แวะซือ้ของฝาก  
20.30 น. เดนิทางถึงท่ีหมายโดยสวสัดภิาพ 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใช้บริการ ** 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ พักเดีย่วเพิม่ 

เดอืน มีนาคม 2565 

11 – 13 มีนาคม 2565 7,900 2,500 

14 – 16 มีนาคม 2565 7,900 2,500 

16 – 18 มีนาคม 2565 7,900 2,500 

18 – 20 มีนาคม 2565 7,900 2,500 

21 – 23 มีนาคม 2565 7,900 2,500 

23 – 25 มีนาคม 2565 7,900 2,500 
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25 – 27 มีนาคม 2565 7,900 2,500 

28 – 30 มีนาคม 2565 7,900 2,500 

30 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 7,900 2,500 

เดอืน เมษายน 2565 

1 – 3 เมษายน 2565 7,900 2,500 

4 – 6 เมษายน 2565 7,900 2,500 

6 – 8 เมษายน 2565 8,900 2,500 

8 – 10 เมษายน 2565 7,900 2,500 

11 – 13 เมษายน 2565 7,900 2,500 

13 – 15 เมษายน 2565 8,900 2,500 

15 – 17 เมษายน 2565 8,900 2,500 

18 – 20 เมษายน 2565 7,900 2,500 

20 – 22 เมษายน 2565 7,900 2,500 

22 – 24 เมษายน 2565 7,900 2,500 

25 – 27 เมษายน 2565 7,900 2,500 

27 – 29 เมษายน 2565 7,900 2,500 

29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 8,900 2,500 

เดอืน พฤษภาคม 2565 

2 – 4 พฤษภาคม  2565 8,900 2,500 

4 – 6 พฤษภาคม  2565 8,900 2,500 

6 – 8 พฤษภาคม  2565 7,900 2,500 

9 – 11 พฤษภาคม  2565 7,900 2,500 

11 – 13 พฤษภาคม  2565 7,900 2,500 

13 – 15 พฤษภาคม  2565 7,900 2,500 

16 – 18 พฤษภาคม  2565 8,900 2,500 

18 – 20 พฤษภาคม  2565 7,900 2,500 

20 – 22 พฤษภาคม  2565 7,900 2,500 

23 – 25 พฤษภาคม  2565 7,900 2,500 

25 – 27 พฤษภาคม  2565 7,900 2,500 

27 – 29 พฤษภาคม  2565 7,900 2,500 

30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 7,900 2,500 
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เดอืน มิถุนายน 2565 

1 – 3 มิถุนายน  2565 7,900 2,500 

3 – 5 มิถุนายน  2565 8,900 2,500 

6 – 8 มิถุนายน  2565 7,900 2,500 

8 – 10 มิถุนายน  2565 7,900 2,500 

10 – 12 มิถุนายน  2565 7,900 2,500 

13 – 15 มิถุนายน  2565 7,900 2,500 

15 – 17 มิถุนายน  2565 7,900 2,500 

17 – 19 มิถุนายน  2565 7,900 2,500 

20 – 22 มิถุนายน  2565 7,900 2,500 

22 – 24 มิถุนายน  2565 7,900 2,500 

24– 26 มิถุนายน  2565 7,900 2,500 

27 – 29 มิถุนายน  2565 7,900 2,500 

29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  2565 7,900 2,500 

เดอืน กรกฎาคม 2565 

1 - 3 กรกฎาคม  2565 7,900 2,500 

4 - 6 กรกฎาคม  2565 7,900 2,500 

6 - 8 กรกฎาคม  2565 7,900 2,500 

8 - 10 กรกฎาคม  2565 7,900 2,500 

11 - 13 กรกฎาคม  2565 7,900 2,500 

13 - 15 กรกฎาคม  2565 8,900 2,500 

15 - 17 กรกฎาคม  2565 7,900 2,500 

18 - 20 กรกฎาคม  2565 7,900 2,500 

20 - 22 กรกฎาคม  2565 7,900 2,500 

22 - 24 กรกฎาคม  2565 7,900 2,500 

25 - 27 กรกฎาคม  2565 7,900 2,500 

27 - 29 กรกฎาคม  2565 8,900 2,500 

29 - 31 กรกฎาคม  2565 7,900 2,500 

เดอืน สิงหาคม 2565 

1 - 3 สิงหาคม  2565 7,900 2,500 

3 - 5 สิงหาคม  2565 7,900 2,500 
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5 - 7 สิงหาคม  2565 7,900 2,500 

8 - 10 สิงหาคม  2565 7,900 2,500 

10 - 12 สิงหาคม  2565 7,900 2,500 

12 - 14 สิงหาคม  2565 8,900 2,500 

15 - 17 สิงหาคม  2565 7,900 2,500 

17 - 19 สิงหาคม  2565 7,900 2,500 

19 - 21 สิงหาคม  2565 7,900 2,500 

22 - 24 สิงหาคม  2565 7,900 2,500 

24 - 26 สิงหาคม  2565 7,900 2,500 

26 - 28 สิงหาคม  2565 7,900 2,500 

29 - 31 สิงหาคม  2565 7,900 2,500 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่วท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 6 - 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

** ในกรณีทีลู่กค้าเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ทีจ่ะเดินทาง ลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพ่ิมเติม กรุณา
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครัง้ ** 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่พาหนะ (รถตู)้ ตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบ ุ 
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบ ุ(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีท่ีพกั 3 ท่าน เป็นการนอนเตียง
เสรมิ 1 ทา่น) 
 คา่ไกดน์  าเท่ียวคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่ม
เพ่ือคุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซกัรีด มินิบารใ์น
หอ้ง รวมถึงคา่อาหาร เครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุด
งาน การปฏิวตัิ อบุตัิเหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการ
ของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงินในนามบรษิัท 
  ค่าทปิคนขับรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 300 บาท   
 
เงือ่นไขการช าระค่าบริการ 
1. ผู้เดนิทางต้องช าระมัดจ าค่าทัวร ์เป็นจ านวน 3,000 / ท่าน  พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ั่ง 
2. ผู้เดินทางต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีผูเ้ดินทางไม่

ช  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด ใหถื้อวา่ผูเ้ดนิทางสละสิทธิการเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนั

จันทร ์ถึงเสาร ์เวลา 8.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิัท 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร ทางบรษิัทไมร่บัยกเลิกผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. การคืนเงินมีเง่ือนไขดงันี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริง เช่น คา่ตั๋ว
เครื่องบนิท่ีออกไปแลว้ คา่ท่ีพกั คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรือคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้  

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร ์50% ของค่าทัวรท่ี์ลูกคา้ช าระแลว้ โดยหักค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ตามจรงิ เชน่ คา่ตั๋วเครื่องบินท่ีออกไปแลว้ คา่ท่ีพกั คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรือคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ี
เกิดขึน้  

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมคื่นเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
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เงือ่นไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัรนี์ส้  าหรบัผูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั
ของนกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหต ุความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุุดวิสยัอ่ืน 
เป็นตน้ 

4. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบรษิัท ไมมี่อ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัท  เวน้แตมี่เอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทก ากบัเทา่นัน้  

 


