
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD07-05 
เขาค้อ - เชียงคาน   3 วนั 2 คนื 

ซุปตาร์...เขาไม่ง้อ กไ็ปเลยนะ 
ก าหนดเดินทาง มกราคม - มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วนัแรก   ป๊ัมน า้มนั ปตท.ดนิแดง- วภิาวด-ี จ.เพชรบูรณ์ - พระต าหนักเขาค้อ - จุดชมววิไปรษณย์ีเขา
ค้อ - พระบรมธาตุเจดย์ีกาญจนาภิเษก-ทุ่งกงัหันลม และไร่ GB - คงิคอง เขาค้อ  - เข้าที่พกั 

02.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ ณ ป๊ัม ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจา้หนา้ท่ีทาง
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึน้รถมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง 
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เ น่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา  หาก
ท่าน มาไม่ทันเวลานัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

03.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทางประมาณ 440 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 

ชม. ระหว่างทางให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้ห้องน ้ าตามความเหมาะสมของเส้นทาง 
(8 ท่านขึน้ไป คอนเฟิร์ม เดนิทาง) 

 เดินทางถึง จ.เพชรบูรณ์  แวะจุดพกัรถท าธุระส่วนตวัใหเ้รียบร้อย   

วนัที่ รายละเอยีดการเดนิทาง เช้า เท่ียง เย็น 

1 ป๊ัมน ้ามนั ปตท.ดินแดง- วิภาวดี- จ.เพชรบูรณ์ - พระต าหนกัเขาคอ้ - จุดชม
วิวไปรษณียเ์ขาคอ้ - พระบรมธาตุเจดียก์าญจนาภิเษก-ทุ่งกงัหนัลม และไร่ 
GB - คิงคอง เขาคอ้  - เขา้ท่ีพกั 

/ / / 

2 คาเฟ่ Pino Latte – วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ – วดัสมเดจ็ภเูรือม่ิงเมือง – 

สกายวอลค์เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน - เขา้ท่ีพกั 

/ / - 

3 ตกับาตรขา้วเหนียว – แก่งคุดคู ้- บา้นพิพิธภณัฑไ์ทด า – วดัป่าหว้ยลาด – 

กรุงเทพฯ 

/ / - 

วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเดี่ยว 
(จ่ายเพิม่) 

 

จ านวนที่น่ัง 

05 – 07 มนีาคม 2564 4,188.- 1,200.- 9 

12 – 14 มนีาคม 2564 4,188.- 1,200.- 9 

19 – 21 มนีาคม 2564 4,188.- 1,200.- 9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก่อนเดินทางกลับน าท่านชม พระต าหนักเขาค้อ เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของ
นักท่องเท่ียวเม่ือมาท่ีน่ี เพราะเป็นพระต าหนักท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  โดยรอบของพระต าหนกัเป็นสวนดอกไมแ้ละพืชนานาพรรณ  มีป่าสน
สูงใหญ่สวยงามอุดมสมบูรณ์ อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี  พร้อมทั้งให้ท่านไดถ่้ายรูป ณ จุดชมวิว
ท่ีสามารถมองภูเขาและสายหมอกอนับริสุทธ์ิ   อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั 
จุดชมวิวยอดฮิตท่ีสวยงามไม่แพท่ี้อ่ืนอีกแห่งหน่ึงคือ จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ ตรงจุดน้ีเราจะได้
เห็นวิวจากตรงน้ีจะเป็นมุมกวา้ง 180 องศา เราจะมองเห็นทะเลหมอกท่ีดา้นหนา้ไดท้ั้งหมดในช่วง
เชา้  ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรูปคู่กบัตูไ้ปรษณียห์รือจะซ้ือโปสการ์ดส่งรูปวิวสวยๆใหค้นท่ีเรารักได ้ 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ที ่2 

น าท่านชม พระบรมธาตุเจดย์ีกาญจนาภิเษก ตั้งอยูบ่ริเวณบนยอดเขาคอ้ ติดกบัส านกัสงฆว์ิชมยั
บุญญาราม ยอดเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลงักา ท่ีไดรั้บพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึง ไดร่้วมจดัสร้างนอ้มเกลา้ถวายเพื่อเป็นการ 
เฉลิมฉลองสิริราชสมบติัครบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 และเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน วโรกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ หากใครไดม้าเท่ียวเขาคอ้ควรแวะสักการะพระพทุธรูปภายในเพื่อเป็น
สิริมงคลแต่ตวัเองและครอบครัว ตีระฆงัท่ีเป็นราวแนวยาว บริเวณดา้นขา้ง พระบรมธาตุเจดีย์
กาญจนาภิเษก อายจุะยนืยาวอีกหลายปี (ตอ้งตีใหค้รบทุกใบ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางไปชมบรรยากาศ ทุ่งกังหันลม และไร่ GB ตั้งอยู่บริเวณต าบลทุ่งสมอ มีลกัษณะ
เป็นแท่นกงัหันลมสีขาวขนาดใหญ่ สูงกว่า 100 เมตร ตั้งเรียงรายอยู่บนท่ีราบบนเนินเขา  และยงั
เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลงังานลมจากกังหันลมอีกด้วย  ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นแลนด์
มาร์คท่ีส าคญัจุดหน่ึง  เหมาะส าหรับการถ่ายรูป ไดท้ั้งภาพวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามสามารถมองเห็น
ไดจ้ากระยะไกลไดเ้ลยและจุดเช็คอินตามเทรนการท่องเท่ียวในช่วงน้ี  นอกจากน้ีบริเวณใกลเ้คียง

มีร้านคา้จากกลุ่มมชาวเขา และยงัมีกิจกรรมต่างๆ เช่นทุ่งดอกไมต่้างๆตามฤดูกาล  และไร่สตรอ
เบอร่ี    (ตามฤดูกาล)   อีกทั้งกิจกรรมโลชิ้งช้ามง้   และนั่งรถสามลอ้เล่ือนชาวเขา หรือฟอร์มู
ล่าม้ง (ไม่รวมค่าเข้าไร่ GB และค่ากิจกรรมต่างๆ)     และยงัมีจุดชมวิวท่ีท าเป็นแลนด์มาร์ค
ขนาดใหญ่ ท่ีมองเห็นไดจ้ากระยะไกล คิงคอง เขาค้อ ส าหรับใครท่ีข้ึนมาท่ีน่ีแลว้ ก่อนจะกลบัลง
ไปแวะท่ีน่ีเพื่อถ่ายรูปสวยๆ พร้อมมองวิวแบบ 360 องศา สุดลูกหูลูกตากนั   ท่ีสามารถมองเห็น
ทุ่งกงัหันลมเขาคอ้ และทิวเขาแบบสุดลูกหูลูกตา นอกจากน้ียงัมีชิงชา้ให้นั่งเล่นดว้ย เรียกไดว้่ามุม
ถ่ายรูปมีเยอะมากจริงๆ (ไม่รวมค่าเข้าคงิคอง 40 บาท)  

เย็น    บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร มือ้ที ่3 

ที่พกั ปรายฟ้า การ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที่สอง   คาเฟ่ Pino Latte – วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว – วดัสมเดจ็ภูเรือม่ิงเมือง - สกายวอล์คเชียง
คาน 

 ถนนคนเดนิเชียงคาน - ที่พกั 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร มือ้ที ่4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่วงเช้าอสิระให้ทุกท่านสัมผสักบัสายหมอกและสายลม  ดืม่ด า่กบับรรยากาศที่สดช่ืน 

พาท่านมาล้ิมลองของหวาน พร้อมถ่ายรูปลงโซเซียลท่ี Pino Latte คาเฟ่ยอดฮิต อยู่ใกลว้ดัพระ
ธาตุผาซ่อนแก้ว   ท่ามกลางหุบเขาและบรรยากาศสวยๆ มีทั้ งวิวภูเขา สายหมอกขาว  นั่งจิบ
กาแฟ บนยอดเขา ท่ามกลางอากาศเยน็ และสายลมหนาว ภายในคาเฟ่มีบริการเคร่ืองและอาหาร
คาวหวานไวบ้ริการอีกด้วย สายคาเฟ่ทั้ งหลายห้ามพลาดเด็ดขาด  อิสระให้ท่านได้ล้ิมรสชาติ
เคร่ืองด่ืม,ขนม และเซลฟ่ีลงโซเชียลตามอธัยาศยั 
น าท่านสักการะ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดส าคัญของอ าเภอเขาค้อ   วัดแห่งน้ีงดงามด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ตั้ งอยู่บนยอดเขาสูง  ภายในวันสามารถเท่ียวชม
พระพุทธเจา้ 5 พระองค ์และเจดียใ์หญ่สีทอง สิริราชยธ์รรมนฤมิต  รายลอ้มไปดว้ยหุบเขาอนัแสน
สงบในอากาศเย็นสบาย   ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้าชมตอ้งปฏิบัติตามกฏของวดัอย่างเคร่งครัด 

ในเร่ืองของการ  แต่งกาย และหา้มส่งเสียงดงัรบกวนผูท่ี้มาปฏิบติัธรรม       

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ที ่5 

พาท่านแวะชมสถาปัตยกรรมท่ีสร้างจากไมส้กัทั้งหลงั วดัสมเดจ็ภูเรือม่ิงเมือง เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่น
เนินเขาในอ าเภอภูเรือ จงัหวดัเลย เป็นพระอารามท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดท้รง
พระราชทานเงินซ้ือท่ีดินสร้างวดัน้ี    มีเสน่ห์ท่ีโดดเด่นคือตวัวหิารท่ีสร้างจากไมส้กัทั้งหลงั 
ประกอบกบังานประติมากรรมแกะสลกัไมท่ี้มีความวจิิตรงดงามในทุกส่วนของวหิาร อีกทั้งยงัมีพระ
นอน พระวหิาร และส่วนของนาคหวับนัได ท่ีแกะสลกัจากหินหยกแม่น ้าโขงขนาดใหญ่ท่ีมีความ
สวยงามมากเช่นกนั  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลนดม์าร์คท่องเท่ียวแห่งใหม่ในเชียงคาน จ.เลย “สกายวอล์คเชียงคาน” หรือ "สกายวอล์ค
ภูคกงิว้"  จะมีพระใหญ่คกง้ิว เป็นพระพทุธรูปปางลีลาประทานพร หล่อดว้ยไฟเบอร์ผสมเรซ่ินทอง 
สูงกวา่ 19 เมตร   และจุดชมววิแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขา มีทางเดินทอดยาวออกไปประมาณ 20 

เมตร พร้อมจุดแวะพกัทรงกลมทั้งหมด 3 จุด  มีความสูงกวา่ระดบัแม่น ้าโขง 80 เมตร หรือเท่ากบั
ตึก 30 ชั้น สามารถทอดสายตามองแบบสุดลูกหูลูกตาแลว้ ดา้นล่างยงัสามารถมองเห็นแม่น ้าเหือง
ท่ีไหลผา่นมาบรรจบแม่น ้าโขง ซ่ึงสามารถมองเห็นแม่น ้าทั้งสองสีตดักนัอยา่งชดัเจนและยงัเป็น
แม่น ้าท่ีกั้นชายแดนไทย-ลาว (หากฝนตก จะไม่สามารถเขา้ชมได)้   
พลาดไม่ได ้ "ถนนชายโขง"หรือถนนคนเดนิเชียงคาน เป็นช่ือของถนนสายสั้นๆ ริมแม่น ้าโขงท่ี
มีความยาวไม่ถึง 3 กิโลเมตร เป็นถนนคนดินสุดคลาสสิคท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว
จ านวนไม่นอ้ย ถนนคนเดินของเชียงคานตั้งอยูบ่นถนนชายโขง ท่ีมีรอบลอ้มดว้ยบา้นไมเ้ก่า ซ่ึงถือ
วา่เป็นอีกหน่ึงเสน่ห์ของถนนคนเดินแห่งน้ี ท่ีน่ีมีทั้งร้านขายของพื้นเมือง สินคา้แฮนดเ์มด 

ร้านอาหารพื้นเมือง ตลอดจนร้านกาแฟใหน้ัง่สบายๆ  

เย็น    อสิระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดนิเชียงคาน 

ที่พกั บ้านแก่ง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวันเดินทาง) 

วนัที่สาม   ตักบาตรข้าวเหนียว – แก่งคุดคู้ - บ้านพพิธิภัณฑ์ไทด า – วดัป่าห้วยลาด – กรุงเทพฯ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.30  "ตักบาตรข้าวเหนียว" เอกลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึง ของเมืองเชียงคาน 

คือ การตกับาตรขา้วเหนียว ในยามเชา้ ผูค้นนัง่รอใส่บาตร พร้อมขา้ว
เหนียวน่ึงร้อนๆ อนัเป็นวฒันธรรมท่ีเก่าแก่ของภาคอีสาน ท่ีสืบทอดกนั
มายาวนาน  ทั้งอ่ิมบุญ อ่ิมบรรยากาศ และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอนั
งดงามไปพร้อมกนัของ (ไม่รวมชุดตกับาตร) 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร มือ้ที ่6 

อีกหน่ึงท่ีเท่ียวเมืองเชียงคานท่ีน่าสนใจ แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินขนาด
ใหญ่ขวางอยูก่ลางล าน ้าโขง แก่งคุดคูอ้ยูห่่างจาก ตวัอ าเภอเชียงคาน 

ประมาณ 3 กิโลเมตร ท่ีน่ีเราจะไดเ้ห็นวิวสวยๆ ของแม่น ้าโขงท่ี
กวา้งขวางสุดลูกหูลูกตา และทอดตวัยาวขนานไปสองฝ่ังไทย-ลาว  
สามารถมองเห็นเกาะแก่งต่างๆชดัเจน  บริเวณแก่ง จะมีร้านอาหาร
และร้านจ าหน่ายสินคา้ เส้ือผา้มากมาย 

 

พาท่านชมแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน บ้านพพิธิภัณฑ์ไทด า เป็นพิพธิภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราว และ
เกบ็รักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชข้องชาวไทด าท่ียงัคงอนุรักษไ์ว ้ จดัแสดงใหน้กัท่องเท่ียวไดม้าเท่ียวชม 

จุดเด่นของท่ีน่ีกคื็อ ตั้งอยูท่่ามกลางทุ่งนาเขียวขจี มีฉากหลงัเป็นภูเขาสวยงามลงตวัทีเดียว  
บา้นเรือนกย็งัคงแบบเดิมของชาวไทด า ดา้นล่างของบา้นเป็นร้านขายของท่ีระลึกจากงานฝีมือของ
ชาวบา้นท่ีท ามาขาย   มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ท่ามกลางธรรมชาติ เป็นหน่ึงเดียวในภาคอีสาน ท่ีมีทั้ง
งานประเพณีพบปะรวมตวัของพี่นอ้งชาวไทด าท่ีจดัข้ึนทุกปี  ฝากไวใ้หรุ่้นลูกรุ่นหลานไดม้าเรียนรู้
ถึงเร่ืองราวของชาวไทด าท่ีน่าสนใจท่ียงัคงอนุรักษไ์ว ้ เรียนรู้ วิถีชีวิตชาวไทด าตั้งแต่ดัง่เดิมจนถึง
ปัจจุบนั   ท้ังนีย้งัสามารถใส่ชุดถ่ายรูป เล่นการละเล่นไทด า และท า D.I.Y.ตุ้มนกตุ้มหนู (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย แต่สามารถหยอดตู้บริจาคได้) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ที ่6 

พาทุกท่านกราบสกัการะท่ี วดัป่าห้วยลาด พระอโุบสถหรือศาลา
เฉลิมพระเกียรติของวดัตั้งอยูโ่ดดเด่นงดงามบนท าเลท่ีเป็นมงคล มี
ทั้งภูคลัง่เป็นฉากหลงั และอ่างเกบ็น ้าใหญ่อยูด่า้นหนา้   ภายในเป็น
ท่ีประดิษฐานพระสัพพญัญรูู้แจง้ฯ หรือหลวงพอ่ขาว สูงถึง 19 เมตร 
อีกทั้งยงัไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตอญัเชิญ พระ
ปรมาภิไธย “ภ.ป.ร.” และอกัษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” มาติตตั้ง
ดา้นหนา้พระอุโบสถดว้ย   ดว้ยความวิจิตรตระการตาของงาน
ประติมากรรมอนัประณีตภายในบริเวณวดั จะมีเป็นรูปป้ันพระตรี
มูรติ พระอินทร์ พระพิฆเนศ พญานาค และองคเ์ทพต่างๆ อีก
มากมาย  และบริเวณในวดัถูกตกแต่งเอาไวอ้ยา่งงดงาม ทั้งงาน
ศิลปะและการออกแบบท่ีผสมผสานกนัออกมาไดอ้ยา่งลงตวั มีมุม
ถ่ายภาพสวยๆคู่กบังานประติมากรรมมากมาย     ภายในวดัมีบ่อน ้าใหญ่อยูต่รงกลางและมีความ
เงียบสงบ ท าใหรู้้สึกถึงความร่มร่ืนและจิตใจสงบ เหมาะจะเป็นสถานท่ีพกัผอ่นและปฏิบติัธรรม
กรรมฐานเป็นอยา่งยิง่  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 490 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 7 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้ห้องน ้ าตามความเหมาะสม
ของเส้นทาง 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เปลีย่นแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตุสุดวสัิยต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 

มาตรการดูแลป้องกนัการตดิเช้ือโควดิ-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง 
❖ ฉีดพน่ฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

❖ การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรัฐ  

❖ มีเจลแอลกอฮอลใ์หบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 

เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบัตรประชาชน ใช้ส าหรับการท าประกันการเดินทาง กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) 

กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ    ***** รบกวนส่งพร้อมกบัหลกัฐานการช าระเงิน *****  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอาย ุ
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
✓ คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
✓ ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง) 
✓ บรกิารน ้าดืม่  วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
✓ มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถงึ สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× คา่ทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุม่เกนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 1,000 บาท 
× คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 %  

 
เงื่อนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิชน่ คา่โรงแรม คา่มดัจ ารา้นอาหาร และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่
ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ  ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 


