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วนัแรก กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - ทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ - ทุง่ดอกไมไ้ร ่GB - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - พระ

ธาตุผาซ่อนแกว้ - ภูทบัเบกิ  

 

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

เหนยีวหมูทอด ** จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ช่ัวโมง 

30 นาท)ี แหล่งทีเ่ทีย่วทางธรรมชาต ิไม่ว่าจะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรอืชมสายหมอก เป็นเมอืงทีเ่หมาะกับ

การพักผ่อนอย่างเงยีบสงบ ทีจ่ะท าใหคุ้ณไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง จุดชมววิทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม ้และกังหันลมยักษ์ใหญ่

ที่ตัง้เรียงรายอยู่บนเนินเขาสูง เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จ านวน 24 ตน้ ที่

ระดับความสงูจากน ้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ไดก้วา้งไกลไปถงึวัดผาซอ่นแกว้ ซึง่อยู่ห่างออกไป

เกอืบ 20 กม. ไดเ้ลย เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหเ้ราเขา้ไปเก็บภาพสวยๆ มีจุดชมววิสองจุดดว้ยกันคือ จุดชมววิชา้ง

ดอย และ จุดชมววิระเบยีงกังหันลม ทัง้ยังมกีจิกรรมสนุกๆ ใหเ้ล่น อย่างการน่ังรถลอ้เลือ่น “ฟอรม์ูล่ามง้” ไถลลงเนนิมา

เรื่อยๆ สรา้งความตื่นเตน้เรา้ใจเป็นที่สุด หรือจะน่ังชงิชา้ชาวเขาสุดหวาดเสยีว มีทัง้ชงิชา้ไมห้มุนและแบบเชอืกเสน้

เดยีว และชมิสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่สตรอเบอรี่บจี ี เป็นตน้ หรอืสามารถเลอืกใชบ้รกิารรถรางของทางโครงการ โดยมี   

ค่าบรกิารโดยประมาณ ท่านละ 40 บาท (ใชเ้วลาประมาณไม่เกนิ 30 นาทตี่อรอบ) ทัง้นี้หากท่านใดสนใจสามารถแจง้

ไกดน์ าเทีย่วเพือ่ตรวจสอบรอบหรอืราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้ และในแต่ละวันบางครัง้อาจมหีรอืไม่มใีหบ้รกิารขึน้อยู่กับทาง

โครงการเป็นผูก้ าหนด 

 

จากนัน้แวะถ่ายรูป ทุง่ดอกไมไ้ร ่GB ตัง้อยู่บรเิวณทุ่งกังหันลมเขาคอ้น่ันเอง ตัง้อยู่ในสว่นหนา้ของ “ทุ่งกังหันลม” ซึง่

ภายในมีทุ่งดอกไมห้ลายแปลง สามารถรับชมไดต้ลอดทัง้ปี ซึง่ในแต่ละช่วงทางไร่จะปลูกดอกไมแ้ตกต่างกันออกไป

ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล อาทเิช่น ดอกเวอร์บีน่า ครสิมาส ดอกกระดาษ ดอกเสีย้น ดอกคาโมมาย ผีเสือ้

บอลลูน ดอกกระเจยีว ดอกดาวเรอืง อืน่ๆ อกีมากมาย เป็นตน้ ** ส าหรับดอกเวอร์บนี่าสามารถชมไดต้ลอดทัง้ปี และ

ในชว่งเดอืนมถุินายน - ตุลาคม สามารถชมดอกประทุมมา หรอื ดอกกระเจยีว ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ ** 

 

 
 

น าท่านเดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทั ้งคาเฟ่และรีสอร์ทยอดนิยม 

โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวทีนั่กท่องเทีย่วนยิมขึน้มาชมววิทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก นักท่องเทีย่วทีม่าพักจะไดช้ม



 
 
 
 
 
 
 

ววิ ทวิทัศน์ภูเขา ชมดาวบนทอ้งฟ้า รีสอร์ทบนเขาสูงใกลเ้ชงิผาซ่อนแกว้ที่มีววิสวยในมุมมอง 360 องศา เป็นจุดขาย

ส าคัญ สามารถมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแกว้ไดอ้ย่างชัดเจน บางวันที่มีฝนตกยามเชา้จะมีทะเลหมอกเออ่ลน้ขึน้มา

เหมอืนฟองนมในกาแฟลาเต ้แถมมรีา้นกาแฟดไีซน์เท่ใหคุ้ณไดน่ั้งจบิกาแฟหอมๆ ไอศกรมี และเบเกอรีโ่ฮมเมด เคลา้

บรรยากาศสวย ๆ มาเขาคอ้ตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด น าทุกท่านอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซือ้เคื่องดื่ม

และเบเกอรีไ่ดต้ามอัธยาศัย 

 

จากนั้นน าท่านสักการะพระบรมสารีรกิธาตุที่ วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ พุทธสถานที่ตัง้ตระหง่านโอบลอ้มดว้ยขนุเขา

มากมายไดก้ลายเป็น “แลนดม์าร์ค” ของเขาคอ้ มีความวจิติรอลังการจากการน ากระเบื้องส ีถว้ยชามเบญจรงค ์มุก 

ลูกปัด พลอย แกว้แหวน หนิส ีตลอดจนเซรามคิหลากสสัีน มาประดับประดาตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงาม ตัง้แต่เสา 

ผนัง พื้น บันได เมื่อยามตอ้งแสงแดดทั่วบริเวณจะสะทอ้นประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค์ และมหาวิหาร

พระพุทธเจา้ ๕ พระองค ์พระพุทธรูปสขีาวซอ้นกัน 5 องค ์ใหญ่โตโออ่า่ สถานทีส่ าคัญภายในวัด ไดแ้ก ่เจดยีพ์ระธาตุ

ผาแกว้ บริเวณใตฐ้านพระเจดียใ์ชเ้ป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมค าสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา

ส าหรับพุทธศาสนกิชนทั่วไป  

 

 
 

จากนัน้น าท่านไต่ระดับความสงูขึน้สู ่ภูทบัเบกิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหมู่บา้นมง้ทับเบกิของชาวเขาเผ่ามง้ เป็นยอดเขาที่สูง

ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่มีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,768 เมตร ชาวมง้ที่นี่มีอาชพีท าการเกษตรเป็น

หลัก พืชผักที่มีการปลูกมากที่สุดคือกะหล ่าปลี ซึง่มีการจัดสรรที่ดนิท ากนิส าหรับการปลูกกะหล ่าปลีหลายพันไร่บน

ยอดเขาสูง ท าใหใ้นช่วงฤดูฝนมีกะหล ่าปลีผุดขึน้ละลานตาเต็มภูเขา โดยในเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม - สงิหาคม 



 
 
 
 
 
 
 

และช่วงเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน ของทุกปี ส่วนในช่วงหนา้หนาวจะมีดอกนางพญาเสอืโคร่งบานเต็มภูทับเบกิใหไ้ด ้

ถ่ายรูปกัน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ทีพ่กั เมนู ชุดหมูกระทะ 

พกัที ่ ทบัเบกิสเตยว์วิ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  

 

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

                         สองรกั - ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

 

06.00 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ รายลอ้มไปดว้ยทะเลหมอกสดุฟินเหมอืนดั่งสวรรคบ์นดนิ (ทะเลหมอกในแต่ล่ะวันจะมีมาก

หรอืนอ้ย ขึน้อยู่กับสภพาอากาศ)  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านแวะถ่ายภาพที ่จุดชมววิภูทบัเบกิ ที่มีความสูง 1,667 เมตร จากระดับน ้าทะเล สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 

ใน Unseen Natures and Wonders และชมววิแปลงกะหล ่าปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มวีวิทวิเขานอ้ยใหญ่โอบ

ลอ้มกับป่าไมพ้ชืพรรณเขยีวขจ ีและสภาพอากาศทีเ่ย็นสบาย  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าไปยังวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทย วดัป่าภูทบัเบกิ เป็นสถานปฏบัิตธิรรมสายธรรมยุตนิิกาย มีเนื้อที่ 50 ไร่

เศษ บริเวณวัดจะถูกปกคลุมดว้ยป่าไมต้่างๆ จึงท าใหบ้รรยากาศมีความหนาวเย็นตลอดทัง้ปี และเป็นสถานที่ที่มี

ความส าคัญ โดยเป็นสถานที่รับน ้าฟ้ากลางหาวเพื่อน าขึน้ทูลเกลา้ถวายองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 9 

ภายในวัดม ี“พระมหาธาตุเจดยีโ์พธปิักขยิธรรม” ซึง่เป็นเจดยีเ์พชร 37 ยอด มขีนาดความสงู 80.90 เมตร เพือ่เป็น

พุทธสถานและเป็นที่ประดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุ ภายในแต่ละชัน้จะประดษิฐานพระประจ าวันทัง้ 4 ทศิ ในสว่นองค์

พระมหาธาตุเจดยีจ์ะประดับดว้ยกระเบือ้งโมเสค ทัง้ภายนอกและภายใน ซึง่จะลอ้มดว้ยก าแพงพญานาคเงนิ พญานาค

ทอง 9 เศียร โดยงบประมาณในการด าเนนิงานในการก่อสรา้งมูลค่า 250 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบันยังคงเหลอืงบประมาณ 

50 ลา้นบาท ที่จะสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และจัดประกอบพธิีอัญเชญิพระอัฐธิาตุพระอัครสาวก 36 พระองค ์บรรจุในผอบ

ทองค าที่มีขนาดความสูง 33 ซม. พรอ้มฉัตรทองค ามีขนาดความสูง 536 ซม. น าขึน้ประดิษฐาน ณ ยอดเล็กพระ

มหาธาตุเจดยี ์36 ยอด 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เลย ตามเสน้ทางทีล่ัดเลาะไปตามไหล่เขา น าท่านสักการะ พระธาตุศรสีองรกั ศลิปกรรมแบบลา้น

ชา้งทีค่ลา้ยกับองคพ์ระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สรา้งขึน้เพือ่เป็นสักขพียานแห่งไมตร ีในการชว่ยเหลือกัน ระหว่างกรุง

ศรอียุธยาและกรุงศรสัีตนาคนหุต (กรุณางดแต่งกายสแีดง ขึน้สกัการะองคพ์ระธาตุศรสีองรัก)  

 

น าท่านชม วดัเนรมติวปิัสนา วัดตัง้อยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กนอ้ย สถาปัตยกรรม

ภายในวัดกอ่สรา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลัง พระอโุบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวจิติรงดงาม เมือ่เขา้มาในพระอโุบสถจะพบ

กับความงดงามของพระประธานปางมารวชัิย พระพุทธชนิราชจ าลอง ใหทุ้กท่านไดสั้กการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

และชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระวหิารที่สวยงาม มีลวดลายออ่นชอ้ยดว้ยศลิปะของช่างเขยีนชาว ด่านซา้ย ซึง่

ใชเ้วลาวาดนานถงึ 8 ปี เป็นภาพเกีย่วกับพุทธประวัต ิภาพพระเวสสันดรชาดกและภาพทศชาต ิ

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  

เดนิทางสู่ เชยีงคาน เมืองเล็กๆ น่ารักรมิโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชุมชนที่เต็มไปดว้ยรอยยิม้ และวถิีชวีติที่เรียบง่าย

แต่มีเสน่ห ์น าท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที่ ถนนคนเดนิเชยีงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชยีงคานยามเย็น ถนนชายโขง

แห่งนี้จะกลายเป็นถนนคนเดนิทีค่ราคร ่าไปดว้ยนักท่องเทีย่วที่มาเดนิทอดน่องชมบา้นไมเ้กา่แก ่เดนิถ่ายรูปท่ามกลาง

บรรยากาศคลาสสคิของบา้นไมเ้ก่าสองฝ่ังถนนชายโขง ซึง่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว ้บางหลังเป็นรา้นอาหาร รา้น

กาแฟ บางหลังก็พัฒนาเป็นโฮมสเตย์หรือเกสตเ์ฮาส ์บา้งก็เป็นรา้นขายของที่ระลกึ มีสนิคา้และอาหารพื้นเมืองให ้

นักท่องเทีย่วชมิชอ้ปไม่มีเบื่อ กจิกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือการขีจ่ักรยานเลาะรมิฝ่ังโขง ดูววิทวิทัศน์สวยๆ สัมผัสอากาศ

สดชืน่ และวถิชีวีติผูค้นทีน่่ารัก สว่นในตอนเชา้จะมกีารตักบาตรขา้วเหนียว ซึง่เป็นวัฒนธรรมทีส่บืทอดกันมาชา้นาน 

 

** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้่านอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

พกัที ่ นอนนบัดาว รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

 

วนัทีส่าม            ตกับาตรขา้วเหนยีว - พระใหญภู่คกงิว้ - สกายวอลค์ เชยีงคาน - แวะซือ้ของฝาก -  กรุงเทพฯ 

 

05.00 น. ตืน่รับอรุณยามเชา้ที่สดใส น าท่านเดนิทางสูถ่นนชายโขงเพือ่ร่วมท าบุญ ตกับาตรขา้ว

เหนยีว ยามเชา้ที่เป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวเชยีงบรเิวณ ณ หนา้วัดท่าคก ในทุกๆ 

เชา้ตัง้แต่เวลาตีหา้เป็นตน้ไป พระสงฆจ์ะเดนิออกบณิฑบาต ชาวบา้นจะน าขา้วเหนียว 

และอาหารมาใสบ่าตร ซึง่นักท่องเทีย่วก็สามารถร่วมตักบาตรขา้วเหนียวดว้ยกันได ้ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านออกเดนิทางไปสู ่จุดชมววิพระใหญภู่คกงิว้ เพือ่กราบสักการะ พระใหญภู่คก

งิว้ หรอื พระพุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภริกัษ์ ประดษิฐานอยู่ที่ภูฟ้า บา้นท่า

ดีหมี เป็นที่สักการะบูชาของชาวเชยีงคาน และยังมแีหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ทีม่าพรอ้ม

ความสงูและความเสยีว สกายวอลค์เชยีงคาน เดนิชมววิบนสะพานกระจกใสยาว 100 

เมตร สงูจากพืน้ดนิเทยีบเท่าตกึ 30 ชัน้ เป็นจุดชมววิสวยๆ จากมุมสงูทีส่ามารถมองเห็น

ววิฝ่ัง ไทย-ลาว ไดแ้บบพาโนราม่า และเป็นบรเิวณทีม่แีม่น ้าเหอืงและแม่น ้าโขงไหลมา

บรรจบกัน 



 
 
 
 
 
 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

13.00 น. หลังรับประทานอาหารน าท่านออกเดนิทางจาก เชยีงคาน  

17.30 น. น าท่าน แวะซือ้ของฝาก ระหว่างทาง 

20.30 น. เดนิทางถงึ ปั๊มน า้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) โดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ประเภทพาหนะ ราคาทา่นละ 

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 

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 
(วนัอาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา) 

รถตู ้VIP 6,999 

24 – 26 กรกฎาคม 2564 
(วนัอาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา) 

รถตู ้VIP 6,999 

25 – 27 กรกฎาคม 2564 
(วนัอาสาฬหบูชา และวนัเขา้พรรษา) 

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 

(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
รถตู ้VIP 6,999 

13 – 15 สงิหาคม 2564 
(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

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 

 

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

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  ค่ารถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

  ค่าจา้งมัคคุเทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ 

อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิย

อืน่ เป็นตน้ 



 
 
 
 
 
 
 
  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์ เป็นจ านวน 1,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื

ว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ 

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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ของค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คืนเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 


