
 

ทวัร์เพชรบูรณ์ เลย เขาคอ้ ภูทบัเบิก เชียงคาน 3วนั2คืน _MM (VAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์เพชรบูรณ์ เลย เขาคอ้ ภูทบัเบิก เชียงคาน 3วนั2คืน _MM (VAN) 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ ์- เขาคอ้ - ทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ - ทุ่งดอกไมไ้ร่ GB  

                                           PINO LATTE RESORT & CAFÉ - พระธาตุผาซ่อนแกว้     

06.00 น. พรอ้มกนั ณ ป๊ัมน ้ามนั ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) ** พรอ้มบริการอาหารเชา้ 

แบบ Set Box ** จากนั้นน าทา่นออกเดินทางสู ่จงัหวดัเพชรบูรณ ์(ใชร้ะยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 5  

ชัว่โมง 30 นาที) แหลง่ท่ีเที่ ยวทางธรรมชาติ ไมว่า่จะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม ้หรือชมสายหมอก  

เป็นเมืองท่ีเหมาะกบัการพกัผอ่นอยา่งเงียบสงบ ท่ีจะท าใหคุ้ณไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติท่ีแทจ้ริง และยงัสามารถ 

เที่ ยวไดต้ลอดทัง้ปี  

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าทา่นเดินทางไปยงั จุดชมวิวทุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ ชมความสวยงามของทุง่ดอกไม ้และกงัหนัลมยกัษ์

ใหญท่ี่ตัง้เรียงรายอยูบ่นเนินเขาสูง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานลมจากกงัหนัลมขนาดใหญจ่ านวน 24 

ตน้ ท่ีระดบัความสูงจากน ้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ไดก้วา้งไกลไปถึงวดัผาซอ่นแกว้ ซ่ึงอยู ่

ห่างออกไปเกือบ 20 กม. ไดเ้ลย เปิดเป็นแหลง่ทอ่งเที่ ยวใหเ้ราเขา้ไปเก็บภาพสวยๆ มีจุดชมวิวสองจุดดว้ยกนัคือ 

จุดชมวิวชา้งดอย และ จุดชมวิวระเบียงกงัหนัลม ทัง้ยงัมีกิจกรรมสนุกๆ ใหเ้ลน่ อยา่งการนั่งรถลอ้เล่ือน “ฟอร์มู

ลา่มง้” ไถลลงเนินมาเร่ือยๆ สรา้งความต่ืนเตน้เรา้ใจเป็นท่ีสุด หรือจะนั่งชิงชา้ชาวเขาสุดหวาดเสียว มีทัง้ชิงชา้ไม ้

หมุนและแบบเชือกเสน้เดียว และชิมสตรอเบอร์ร่ีสดๆ จากไร่สตรอเบอร่ีบีจี เป็นตน้ หรือสามารถเลือกใชบ้ริการ

รถรางของทางโครงการ โดยมี   คา่บริการโดยประมาณ ทา่นละ 40 บาท (ใชเ้วลาประมาณไมเ่กิน 30 นาทีตอ่

รอบ) ทัง้น้ีหากทา่นใดสนใจสามารถแจง้ไกดน์ าเท่ียวเพ่ือตรวจสอบรอบหรือราคาท่ีแนน่อนอีกคร้ัง และในแตล่ะวนั

บางคร้ังอาจมีหรือไมมี่ใหบ้ริการข้ึนอยูก่บัทางโครงการเป็นผูก้ าหนด 

จากนั้นแวะถา่ยรูป ทุ่งดอกไมไ้ร่ GB ตัง้อยูบ่ริเวณทุง่กงัหนัลมเขาคอ้นั่นเอง ตัง้อยูใ่นส่วนหนา้ของ “ทุง่กงัหนั

ลม” ซ่ึงภายในมีทุง่ดอกไมห้ลายแปลง สามารถรับชมไดต้ลอดทัง้ปี ซ่ึงในแตล่ะชว่งทางไร่จะปลูกดอกไมแ้ตกตา่ง

กนัออกไปข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและฤดูกาล อาทิเชน่ ดอกเวอร์บีน่า คริสมาส ดอกกระดาษ ดอกเส้ียน ดอกคา

โมมาย ผีเส้ือบอลลูน ดอกกระเจียว ดอกดาวเรือง อ่ืนๆ อีกมากมาย เป็นตน้ ** ส าหรับดอกเวอร์บีนา่สามารถชม

ไดต้ลอดทัง้ปี และในชว่งเดือนมิถุนายน - ตุลาคม สามารถชมดอกประทุมมา หรือ ดอกกระเจียว ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บั

สภาพอากาศ ** 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์เพชรบูรณ์ เลย เขาคอ้ ภูทบัเบิก เชียงคาน 3วนั2คืน _MM (VAN) 

น าทา่นเดินทางไปยงั PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีเป็นทัง้คาเฟ่และรีสอร์ทยอดนิยม 

โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวท่ีนักทอ่งเที่ ยวนิยมข้ึนมาชมวิวทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก นักทอ่งเที่ ยวท่ีมาพกัจะได ้

ชมวิว ทิวทศัน์ภูเขา ชมดาวบนทอ้งฟ้า รีสอร์ทบนเขาสูงใกลเ้ชิงผาซอ่นแกว้ท่ีมีวิวสวยในมุมมอง 360 องศา เป็นจุด

ขายส าคญั สามารถมองเห็นวดัพระธาตุผาซอ่นแกว้ไดอ้ยา่งชดัเจน บางวนัท่ีมีฝนตกยามเชา้จะมีทะเลหมอกเออ่

ลน้ข้ึนมาเหมือนฟองนมในกาแฟลาเต ้แถมมีรา้นกาแฟดีไซน์เทใ่หคุ้ณไดน้ั่งจิบกาแฟหอมๆ ไอศกรีม และเบเกอร่ีโฮ

มเมด เคลา้บรรยากาศสวย ๆ มาเขาคอ้ตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด น าทุกทา่นอิสระเก็บภาพความประทบัใจ หรือเลือก

ซ้ือเค่ืองด่ืมและเบเกอร่ีไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่นสกัการะพระบรมสารีริกธาตุท่ี  พุทธสถานท่ีตัง้ตระหงา่นโอบลอ้มดว้ยขุนเขามากมายไดก้ลายเป็น 

“แลนดม์าร์ค” ของเขาคอ้ มีความวิจิตรอลงัการจากการน ากระเบ้ืองสี ถว้ยชามเบญจรงค ์มุก ลูกปัด พลอย แกว้

แหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดบัประดาตกแตง่เป็นลวดลายท่ีสวยงาม ตัง้แตเ่สา ผนัง พ้ืน 

บนัได เม่ือยามตอ้งแสงแดดทั่วบริเวณจะสะทอ้นประกายงดงามราวกบัวัดบนสรวงสวรรค์ และมหาวิหาร

พระพุทธเจา้ ๕ พระองค ์พระพุทธรูปสีขาวซอ้นกนั 5 องค ์ใหญโ่ตโออ่า่ สถานท่ีส าคญัภายในวดั ไดแ้ก ่เจดียพ์ระ

ธาตุผาแกว้ บริเวณใตฐ้านพระเจดียใ์ชเ้ป็นท่ีเก็บรวบรวมหลกัธรรมค าสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นท่ีเจริญสติ

ภาวนาส าหรับพุทธศาสนิกชนทัว่ไป  

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั   อิมพีเรียล ภูแกว้ รีสอรท์ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 



 

ทวัร์เพชรบูรณ์ เลย เขาคอ้ ภูทบัเบิก เชียงคาน 3วนั2คืน _MM (VAN) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)   จุดชมวิวภูทบัเบิก - แปลงปลูกกะหล า่ปลี - วดัป่าภูทบัเบิก - เลย  

                                          วดัเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรกั - ถนนคนเดินเชียงคาน 

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนั้นน าทา่นไตร่ะดบัความสูงข้ึนสู ่ภูทบัเบิก ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของหมูบ่า้นมง้ทบัเบิกของชาวเขาเผา่มง้ เป็นยอดเขาท่ี

สูงท่ีสุดในจงัหวดัเพชรบูรณ์ ซ่ึงมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,768 เมตร ชาวมง้ท่ีน่ีมีอาชีพท าการเกษตร

เป็นหลกั พืชผกัท่ีมีการปลูกมากท่ีสุดคือกะหล ่าปลี ซ่ึงมีการจดัสรรท่ีดินท ากินส าหรับการปลูกกะหล ่าปลีหลายพนั

ไร่บนยอดเขาสูง ท าใหใ้นชว่งฤดูฝนมีกะหล ่าปลีผุดข้ึนละลานตาเต็มภูเขา โดยในเฉพาะในชว่งเดือนกรกฎาคม - 

สิงหาคม และชว่งเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี สว่นในชว่งหนา้หนาวจะมีดอกนางพญาเสือโคร่งบานเต็มภู

ทบัเบิกใหไ้ดถ้า่ยรูปกนั 

น าท่านแวะถ่ายภาพท่ี จุดชมวิวภูทับเบิก ท่ีมีความสูง 1,667 เมตร จากระดับน ้าทะเล สูงท่ีสุดในจังหวดั

เพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders และชมวิวแปลงกะหล ่าปลีท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศไทย มีวิวทิว

เขานอ้ยใหญโ่อบลอ้มกบัป่าไมพื้ชพรรณเขียวขจี และสภาพอากาศท่ีเย็นสบาย  

   

  

 

 

 

 

 

จากนั้นน าไปยงัวดัที่ สูงท่ีสุดในประเทศไทย วดัป่าภูทบัเบิก เป็นสถานปฏิบติัธรรมสายธรรมยุตินิกาย มีเน้ือท่ี 50 

ไร่เศษ บริเวณวดัจะถูกปกคลุมดว้ยป่าไมต้า่งๆ จึงท าใหบ้รรยากาศมีความหนาวเย็นตลอดทัง้ปี และเป็นสถานท่ีท่ีมี

ความส าคญั โดยเป็นสถานท่ีรับน ้าฟ้ากลางหาวเพ่ือน าข้ึนทูลเกลา้ถวายองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 

9 ภายในวดัมี “พระมหาธาตุเจดียโ์พธิปักขิยธรรม” ซ่ึงเป็นเจดียเ์พชร 37 ยอด มีขนาดความสูง 80.90 เมตร 

เพ่ือเป็นพุทธสถานและเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ภายในแตล่ะชัน้จะประดิษฐานพระประจ าวนัทัง้ 4 

ทิศ ในส่วนองคพ์ระมหาธาตุเจดียจ์ะประดบัดว้ยกระเบ้ืองโมเสค ทัง้ภายนอกและภายใน ซ่ึงจะลอ้มดว้ยก าแพง

พญานาคเงิน พญานาคทอง 9 เศียร โดยงบประมาณในการด าเนินงานในการกอ่สรา้งมูลคา่ 250 ลา้นบาท ซ่ึง

ปัจจุบนัยงัคงเหลืองบประมาณ 50 ลา้นบาท ท่ีจะสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และจดัประกอบพิธีอญัเชิญพระอฐิัธาตุพระ

อคัรสาวก 36 พระองค ์บรรจุในผอบทองค าท่ีมีขนาดความสูง 33 ซม. พรอ้มฉัตรทองค ามีขนาดความสูง 536 ซม. 

น าข้ึนประดิษฐาน ณ ยอดเล็กพระมหาธาตุเจดีย ์36 ยอด 

 



 

ทวัร์เพชรบูรณ์ เลย เขาคอ้ ภูทบัเบิก เชียงคาน 3วนั2คืน _MM (VAN) 

จากนั้นเดินทางสู ่เลย ตามเสน้ทางท่ีลดัเลาะไปตามไหลเ่ขา น าทา่นสกัการะ พระธาตุศรีสองรกั ศิลปกรรมแบบ

ลา้นชา้งท่ีคลา้ยกบัองคพ์ระธาตุพนม เป็นพระธาตุท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการชว่ย เหลือกนั 

ระหวา่งกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสตันาคนหุต (กรุณางดแตง่กายสีแดง ข้ึนสกัการะองคพ์ระธาตุศรีสองรัก)  

น าท่านชม วัดเนรมิตวิปัสนา  วัดตั้งอยู ่สูงเด่นอยู ่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย 

สถาปัตยกรรมภายในวดักอ่สรา้งดว้ยศิลาแลงทัง้หลงั พระอุโบสถขนาดใหญต่กแตง่อยา่งวิจิตรงดงาม เม่ือเขา้มา

ในพระอุโบสถจะพบกบัความงดงามของพระประธานปางมารวิชยั พระพุทธชินราชจ าลอง ใหทุ้กทา่นไดส้กัการะขอ

พรเพ่ือความเป็นสิริมงคล และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารท่ีสวยงาม มีลวดลายออ่นชอ้ยดว้ยศิลปะ

ของชา่งเขียนชาว ดา่นซา้ย ซ่ึงใชเ้วลาวาดนานถึง 8 ปี เป็นภาพเก่ียวกบัพุทธประวติั ภาพพระเวสสนัดรชาดกและ

ภาพทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู ่เชียงคาน เมืองเล็กๆ น่ารักริมโขง ชายขอบจงัหวดัเลย ชุมชนท่ีเต็มไปดว้ยรอยย้ิม และวิถีชีวิตท่ีเรียบ

งา่ยแตมี่เสน่ห ์น าทา่นเดินเลน่ชอ้ปป้ิงท่ี ถนนคนเดินเชียงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชียงคานยามเย็น ถนน

ชายโขงแหง่น้ีจะกลายเป็นถนนคนเดินท่ีคราคร ่ าไปดว้ยนักทอ่งเที่ ยวท่ีมาเดินทอดน่องชมบา้นไมเ้กา่แก ่ เดินถา่ยรูป

ทา่มกลางบรรยากาศคลาสสิคของบา้นไมเ้กา่สองฝั่งถนนชายโขง ซ่ึงยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ไว ้บางหลงัเป็น

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ บางหลงัก็พฒันาเป็นโฮมสเตยห์รือเกสตเ์ฮาส ์บา้งก็เป็นรา้นขายของท่ีระลึก มีสินคา้และ

อาหารพ้ืนเมืองใหน้ักทอ่งเที่ ยวชิมชอ้ปไมมี่เบ่ือ กิจกรรมอีกอยา่งหน่ึงก็คือการข่ีจกัรยานเลาะริมฝั่งโขง ดูวิวทิวทศัน์

สวยๆ สมัผสัอากาศสดช่ืน และวิถีชีวิตผูค้นท่ีน่ารัก สว่นในตอนเชา้จะมีการตกับาตรขา้วเหนียว ซ่ึงเป็นวฒันธรรม

ท่ีสืบทอดกนัมาชา้นาน 
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** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเท่ียว ใหท่้านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั ** 

ท่ีพกั   นอนนบัดาว รีสอรท์ หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)   ตกับาตรขา้วเหนียว - พระใหญ่ภูคกง้ิว - สกายวอลค์ เชียงคาน – แวะซ้ือของฝาก 

                                          กรุงเทพฯ 

05.00 น. ต่ืนรับอรุณยามเชา้ท่ีสดใส น าทา่นเดินทางสูถ่นนชายโขงเพ่ือร่วม

ท าบุญ ตกับาตรขา้วเหนียว ยามเชา้ท่ีเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของชาว

เชียงบริเวณ ณ หนา้วดัทา่คก ในทุกๆ เชา้ตัง้แตเ่วลาตีหา้เป็นตน้ไป 

พระสงฆจ์ะเดินออกบิณฑบาต ชาวบา้นจะน าขา้วเหนียว และอาหาร

มาใสบ่าตร ซ่ึงนักทอ่งเที่ ยวก็สามารถร่วมตกับาตรขา้วเหนียวดว้ยกนั

ได ้

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าทา่นออกเดินทางไปสู่ จุดชมวิวพระใหญ่ภูคกง้ิว เพ่ือกราบสกัการะ พระใหญ่ภูคกง้ิว หรือ พระพุทธนวมิ

นทรมงคลลีลาทวินคราภิรกัษ ์ประดิษฐานอยูท่ี่ภูฟ้า บา้นทา่ดีหมี เป็นท่ีสกัการะบูชาของชาวเชียงคาน และยงัมี

แหลง่ทอ่งเที่ ยวแหง่ใหมท่ี่มาพรอ้มความสูงและความเสียว สกายวอลค์เชียงคาน เดินชมวิวบนสะพานกระจกใส

ยาว 100 เมตร สูงจากพ้ืนดินเทียบเทา่ตึก 30 ชัน้ เป็นจุดชมวิวสวยๆ จากมุมสูงท่ีสามารถมองเห็นวิวฝั่ง ไทย-ลาว 

ไดแ้บบพาโนรามา่ และเป็นบริเวณที่ มีแมน่ ้าเหืองและแมน่ ้าโขงไหลมาบรรจบกนั 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 น. หลงัรับประทานอาหารน าทา่นออกเดินทางจาก เชียงคาน  

17.30 น. น าทา่น แวะซ้ือของฝาก ระหวา่งทาง 

20.30 น. เดินทางถึง ป๊ัมน ้ามนั ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) โดยสวสัดิภาพ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ประเภทพาหนะ ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) 

พกัเด่ียวจ่าย

เพ่ิม 

08 – 10 ตุลาคม 2564 รถตู ้VIP 7,499 2,000 

12 – 14 ตุลาคม 2564 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
รถตู ้VIP 8,499 2,000 

15 – 17 ตุลาคม 2564 รถตู ้VIP 7,499 2,000 

22 – 24 ตุลาคม 2564 รถตู ้VIP 7,499 2,000 

23 – 25 ตุลาคม 2564 

(วนัปิยมหาราช) 
รถตู ้VIP 8,499 2,000 

05 – 07 พฤศจิกายน 2564 รถตู ้VIP 7,499 2,000 

12 – 14 พฤศจิกายน 2564 รถตู ้VIP 7,499 2,000 

19 – 21 พฤศจิกายน 2564 รถตู ้VIP 7,499 2,000 

26 – 28 พฤศจิกายน 2564 รถตู ้VIP 7,499 2,000 

03 – 05 ธนัวาคม 2564 รถตู ้VIP 7,499 2,000 

04 – 06 ธนัวาคม 2564 

(วนัพอ่แหง่ชาติ) 
รถตู ้VIP 8,499 2,000 

10 – 12 ธนัวาคม 2564 

(วนัรัฐธรรมนูญ) 
รถตู ้VIP 8,499 2,000 

17 – 19 ธนัวาคม 2564  รถตู ้VIP 7,499 2,000 

24 – 26 ธนัวาคม 2564  รถตู ้VIP 7,499 2,000 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2565 

(วนัปีใหม)่ 
รถตู ้VIP 8,499 2,000 

31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2565 

(วนัปีใหม)่ 
รถตู ้VIP 8,499 2,000 

 

***คา่บริการขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเที่ ยวทา่นละ 400 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ ยนแปลงราคา ** ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไมถึ่ง 6 ทา่น และประสงคท่ี์จะ

เดินทาง ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ่สอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง ** 

 

***เน่ืองดว้ยสถานท่ีทอ่งเท่ียว หรือร้านคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้ริการได*้** 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลง หรืองด สถานท่ีดงักลา่ว อนัมาจากเหตุสุดวิสยั** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  คา่รถตู ้VIP น าเที่ ยวตามรายการ 

  คา่ท่ีพกั หอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  ทัง้น้ีบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ ยนแปลงหอ้งพกั  

  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

  คา่จา้งมคัคุเทศก ์และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และ 3% ออกใบเสร็จในนามบริษัท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่ง

เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์กอ่นการใชบ้ริการ) 

  คา่ใชจ้า่ยท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

  ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์ เป็นจ านวน 4,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบัตร

ประชาชน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักทอ่งเที่ ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง

ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการ

จองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเที่ ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดย
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แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป คืนเงินคา่ทวัร์เต็มจ านวน ของคา่ทวัร์ท่ีช  าระแลว้ และหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีจา่ยจริง 

ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมท่ีพกั คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียว คา่บ ริการ หรือคา่ใชจ้า่ยท่ี

จ าเป็นอ่ืนๆ  

** ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายท่ีจ่ายจริง ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ 

รา้นอาหาร โรงแรมท่ีพกั คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ ยว คา่บริการ หรือคา่ใชจ้า่ยที่ จ าเป็นอ่ืนๆ  

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทาง 0 - 14 วนั ไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช  าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ ยวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเที่ ยวสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

5. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นั้น  

6.  เง่ือนไขการเดินทาง ระเบียบ ขอ้จ ากดัการเดินทาง ในแตล่ะจงัหวดัอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามนโยบายของภาครัฐ ทัง้น้ี
นักทอ่งเที่ ยวท่ีประสงคจ์ะเดินทางตอ้งมีความพรอ้มปฏิบติัตามเง่ือนไขของจงัหวดันั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


