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วนัแรก กรงุเทพฯ - เพชรบรูณ์ - ทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ - ทุง่ดอกไมไ้ร ่GB - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - พระธาตผุา

ซอ่นแกว้ - ภูทบัเบกิ  

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

หมทูอด ** จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบรูณ์ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท)ี แหลง่

ทีเ่ทีย่วทางธรรมชาต ิไมว่า่จะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรอืชมสายหมอก เป็นเมอืงทีเ่หมาะกับการพักผ่อนอย่างเงยีบ
สงบ ทีจ่ะท าใหค้ณุไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง จดุชมววิทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ ชมความสวยงามของทุง่ดอกไม ้และกังหันลมยักษ์ใหญท่ีต่ัง้เรยีง

รายอยู่บนเนนิเขาสงู เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จ านวน 24 ตน้ ทีร่ะดับความสูงจาก
น ้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ไดก้วา้งไกลไปถงึวัดผาซ่อนแกว้ ซึง่อยู่ห่างออกไปเกอืบ 20 กม. ไดเ้ลย 

เปิดเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วใหเ้ราเขา้ไปเก็บภาพสวยๆ มจีุดชมววิสองจุดดว้ยกันคอื จุดชมววิชา้งดอย และ จุดชมววิระเบยีงกังหัน

ลม ทัง้ยังมกีจิกรรมสนุกๆ ใหเ้ลน่ อยา่งการน่ังรถลอ้เลือ่น “ฟอรม์ลูา่มง้” ไถลลงเนนิมาเรือ่ยๆ สรา้งความตืน่เตน้เรา้ใจเป็นที่สดุ 
หรอืจะน่ังชงิชา้ชาวเขาสดุหวาดเสยีว มทัีง้ชงิชา้ไมห้มนุและแบบเชอืกเสน้เดยีว และชมิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ จากไร่สตรอเบอรี่บจี ี

เป็นตน้ หรอืสามารถเลอืกใชบ้รกิารรถรางของทางโครงการ โดยม ี  คา่บรกิารโดยประมาณ ทา่นละ 40 บาท (ใชเ้วลาประมาณ
ไม่เกนิ 30 นาทตี่อรอบ) ทัง้นี้หากท่านใดสนใจสามารถแจง้ไกดน์ าเทีย่วเพือ่ตรวจสอบรอบหรอืราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้ และใน
แตล่ะวันบางครัง้อาจมหีรอืไมม่ใีหบ้รกิารขึน้อยู่กับทางโครงการเป็นผูก้ าหนด 

 
จากนัน้แวะถ่ายรูป ทุง่ดอกไมไ้ร ่GB ตัง้อยูบ่รเิวณทุง่กังหันลมเขาคอ้น่ันเอง ตัง้อยูใ่นสว่นหนา้ของ “ทุง่กังหันลม” ซึง่ภายใน

มทีุง่ดอกไมห้ลายแปลง สามารถรับชมไดต้ลอดทัง้ปี ซึง่ในแตล่ะชว่งทางไร่จะปลูกดอกไมแ้ตกตา่งกันออกไปขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศและฤดูกาล อาทเิชน่ ดอกเวอรบ์นี่า ครสิมาส ดอกกระดาษ ดอกเสีย้น ดอกคาโมมาย ผเีสือ้บอลลนู ดอกกระเจยีว ดอก

ดาวเรือง อืน่ๆ อกีมากมาย เป็นตน้ ** ส าหรับดอกเวอร์บนี่าสามารถชมไดต้ลอดทัง้ปี และในชว่งเดอืนมถิุนายน - ตุลาคม 
สามารถชมดอกประทมุมา หรอื ดอกกระเจยีว ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาพอากาศ ** 

 

 
 

น าท่านเดนิทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานทีท่่องเที่ยวทีเ่ป็นทัง้คาเฟ่และรีสอร์ทยอดนิยม โดยเฉพาะ
ฤดูฝนและฤดูหนาวทีนั่กท่องเทีย่วนยิมขึน้มาชมววิทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก นักท่องเทีย่วทีม่าพักจะไดช้มววิ ทวิทัศน์ภูเขา 

ชมดาวบนทอ้งฟ้า รสีอรท์บนเขาสงูใกลเ้ชงิผาซอ่นแกว้ทีม่วีวิสวยในมมุมอง 360 องศา เป็นจุดขายส าคัญ สามารถมองเห็นวัด

พระธาตผุาซอ่นแกว้ไดอ้ยา่งชัดเจน บางวันทีม่ฝีนตกยามเชา้จะมทีะเลหมอกเอ่อลน้ขึน้มาเหมอืนฟองนมในกาแฟลาเต ้แถมมี
รา้นกาแฟดไีซนเ์ทใ่หคุ้ณไดน่ั้งจบิกาแฟหอมๆ ไอศกรมี และเบเกอรีโ่ฮมเมด เคลา้บรรยากาศสวย ๆ มาเขาคอ้ตอ้งหา้มพลาด

เด็ดขาด น าทกุทา่นอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรอืเลอืกซือ้เคือ่งดืม่และเบเกอรีไ่ดต้ามอัธยาศัย 
 

จากนัน้น าท่านสักการะพระบรมสารรีกิธาตุที ่วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ พุทธสถานทีต่ัง้ตระหง่านโอบลอ้มดว้ยขุนเขามากมาย
ไดก้ลายเป็น “แลนดม์ารค์” ของเขาคอ้ มคีวามวจิติรอลังการจากการน ากระเบือ้งส ีถว้ยชามเบญจรงค ์มุก ลูกปัด พลอย แกว้

แหวน หนิส ีตลอดจนเซรามคิหลากสสีัน มาประดับประดาตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงาม ตัง้แต่เสา ผนัง พืน้ บันได เมือ่ยาม

ตอ้งแสงแดดท่ัวบรเิวณจะสะทอ้นประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค์ และมหาวหิารพระพุทธเจา้ ๕ พระองค ์พระพุทธรูป
สขีาวซอ้นกัน 5 องค ์ใหญ่โตโอ่อ่า สถานทีส่ าคัญภายในวัด ไดแ้ก ่เจดยีพ์ระธาตุผาแกว้ บรเิวณใตฐ้านพระเจดยีใ์ชเ้ป็นทีเ่ก็บ

รวบรวมหลักธรรมค าสอน ภาพปรศินาธรรม และเป็นทีเ่จรญิสตภิาวนาส าหรับพุทธศาสนกิชนท่ัวไป  
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จากนัน้น าท่านไตร่ะดับความสงูขึน้สู ่ภูทบัเบกิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหมู่บา้นมง้ทับเบกิของชาวเขาเผ่ามง้ เป็นยอดเขาทีส่งูที่สุดใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึง่มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,768 เมตร ชาวมง้ทีน่ี่มอีาชพีท าการเกษตรเป็นหลัก พชืผักที่มี

การปลูกมากทีส่ดุคอืกะหล ่าปล ีซึง่มกีารจัดสรรทีด่นิท ากนิส าหรับการปลูกกะหล ่าปลหีลายพันไร่บนยอดเขาสงู ท าใหใ้นชว่ง

ฤดูฝนมีกะหล ่าปลีผุดขึ้นละลานตาเต็มภูเขา โดยในเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และช่วงเดือนตุลาคม-
พฤศจกิายน ของทกุปี สว่นในชว่งหนา้หนาวจะมดีอกนางพญาเสอืโคร่งบานเต็มภทัูบเบกิใหไ้ดถ้า่ยรูปกัน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ทีพ่กั เมนู ชุดหมกูระทะ 
พกัที ่ ทบัเบกิสเตยว์วิ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั  

 

วนัทีส่อง            จดุชมววิภูทบัเบกิ - แปลงปลูกกะหล า่ปล ี- วดัป่าภูทบัเบกิ - เลย - วดัเนรมติวปิสัสนา - พระธาตศุร ี 

                         สองรกั - ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

 

06.00 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ รายลอ้มไปดว้ยทะเลหมอกสุดฟินเหมือนดั่งสวรรคบ์นดนิ (ทะเลหมอกในแต่ล่ะวันจะมมีากหรือ
นอ้ย ขึน้อยูกั่บสภพาอากาศ)  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านแวะถ่ายภาพที่ จุดชมววิภูทบัเบกิ ที่มีความสูง 1,667 เมตร จากระดับน ้าทะเล สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน 
Unseen Natures and Wonders และชมววิแปลงกะหล ่าปลทีีใ่หญ่ที่สดุในประเทศไทย มวีวิทวิเขานอ้ยใหญ่โอบลอ้มกับป่า

ไมพ้ชืพรรณเขยีวขจ ีและสภาพอากาศทีเ่ย็นสบาย  
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จากนั้นน าไปยังวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทย วดัป่าภูทบัเบกิ เป็นสถานปฏบัิตธิรรมสายธรรมยุตนิิกาย มีเนื้อที่ 50 ไร่เศษ 
บรเิวณวัดจะถูกปกคลุมดว้ยป่าไมต้่างๆ จงึท าใหบ้รรยากาศมคีวามหนาวเย็นตลอดทัง้ปี และเป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคัญ โดย

เป็นสถานที่รับน ้าฟ้ากลางหาวเพื่อน าขึน้ทูลเกลา้ถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายในวัดมี “พระ

มหาธาตุเจดยีโ์พธปิักขยิธรรม” ซึง่เป็นเจดยีเ์พชร 37 ยอด มีขนาดความสูง 80.90 เมตร เพื่อเป็นพุทธสถานและเป็นที่
ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ ภายในแต่ละชัน้จะประดษิฐานพระประจ าวันทัง้ 4 ทศิ ในสว่นองคพ์ระมหาธาตุเจดยีจ์ะประดับ

ดว้ยกระเบือ้งโมเสค ทัง้ภายนอกและภายใน ซึง่จะลอ้มดว้ยก าแพงพญานาคเงนิ พญานาคทอง 9 เศยีร โดยงบประมาณในการ
ด าเนนิงานในการกอ่สรา้งมูลค่า 250 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบันยังคงเหลอืงบประมาณ 50 ลา้นบาท ทีจ่ะสรา้งเสร็จสมบรูณ์ และจัด

ประกอบพธิอัีญเชญิพระอัฐธิาตุพระอัครสาวก 36 พระองค ์บรรจุในผอบทองค าทีม่ขีนาดความสงู 33 ซม. พรอ้มฉัตรทองค ามี
ขนาดความสงู 536 ซม. น าขึน้ประดษิฐาน ณ ยอดเล็กพระมหาธาตเุจดยี ์36 ยอด 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เลย ตามเสน้ทางทีลั่ดเลาะไปตามไหล่เขา น าท่านสักการะ พระธาตุศรสีองรกั ศลิปกรรมแบบลา้นชา้งที่
คลา้ยกับองคพ์ระธาตุพนม เป็นพระธาตทุีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสักขพียานแหง่ไมตร ีในการชว่ยเหลอืกัน ระหวา่งกรุงศรอียธุยาและ

กรุงศรสีตันาคนหตุ (กรุณางดแตง่กายสแีดง ขึน้สกัการะองคพ์ระธาตศุรสีองรัก)  
 

น าท่านชม วดัเนรมติวปิัสนา วัดตัง้อยู่สงูเด่นอยู่บนเนนิเขาหา่งจากพระธาตศุรสีองรักเพยีงเล็กนอ้ย สถาปัตยกรรมภายในวัด

กอ่สรา้งดว้ยศลิาแลงทัง้หลัง พระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวจิติรงดงาม เมือ่เขา้มาในพระอุโบสถจะพบกับความงดงาม
ของพระประธานปางมารวชิยั พระพุทธชนิราชจ าลอง ใหท้กุทา่นไดส้กัการะขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล และชมภาพจติรกรรม
ฝาผนังภายในพระวหิารทีส่วยงาม มลีวดลายอ่อนชอ้ยดว้ยศลิปะของชา่งเขยีนชาว ด่านซา้ย ซึง่ใชเ้วลาวาดนานถงึ 8 ปี เป็น
ภาพเกีย่วกับพุทธประวัต ิภาพพระเวสสนัดรชาดกและภาพทศชาต ิ

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
  

เดนิทางสู่ เชยีงคาน เมืองเล็กๆ น่ารักรมิโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชุมชนที่เต็มไปดว้ยรอยยิม้ และวถิีชวีติที่เรียบง่ายแต่มี
เสน่ห ์น าท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงที่ ถนนคนเดนิเชยีงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชยีงคานยามเย็น ถนนชายโขงแห่งนี้จะ

กลายเป็นถนนคนเดนิที่คราคร ่าไปดว้ยนักท่องเที่ยวที่มาเดนิทอดน่องชมบา้นไมเ้ก่าแก่ เดนิถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศ
คลาสสคิของบา้นไมเ้กา่สองฝ่ังถนนชายโขง ซึง่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว ้บางหลังเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟ บางหลังก็



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

พัฒนาเป็นโฮมสเตยห์รอืเกสตเ์ฮาส ์บา้งก็เป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ มสีนิคา้และอาหารพืน้เมอืงใหนั้กท่องเทีย่วชมิชอ้ปไม่มเีบือ่ 

กจิกรรมอกีอย่างหนึง่ก็คอืการขีจั่กรยานเลาะรมิฝ่ังโขง ดวูวิทวิทัศน์สวยๆ สมัผัสอากาศสดชืน่ และวถิชีวีติผูค้นทีน่่ารัก สว่นใน
ตอนเชา้จะมกีารตักบาตรขา้วเหนียว ซึง่เป็นวัฒนธรรมทีส่บืทอดกันมาชา้นาน 

 
** เพือ่ความเพลดิเพลนิในการทอ่งเทีย่ว ใหท้า่นอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ** 

 

 
 

พกัที ่ นอนนบัดาว รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม            ตกับาตรขา้วเหนยีว - พระใหญภู่คกงิว้ - สกายวอลค์ เชยีงคาน - แวะซือ้ของฝาก -  กรงุเทพฯ 

 

05.00 น. ตืน่รับอรุณยามเชา้ทีส่ดใส น าท่านเดนิทางสูถ่นนชายโขงเพือ่ร่วมท าบุญ ตกับาตรขา้ว

เหนยีว ยามเชา้ที่เป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวเชยีงบรเิวณ ณ หนา้วัดท่าคก ในทุกๆ 
เชา้ตัง้แต่เวลาตหีา้เป็นตน้ไป พระสงฆจ์ะเดนิออกบณิฑบาต ชาวบา้นจะน าขา้วเหนียว 

และอาหารมาใสบ่าตร ซึง่นักทอ่งเทีย่วก็สามารถร่วมตักบาตรขา้วเหนียวดว้ยกันได ้ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางไปสู ่จดุชมววิพระใหญภู่คกงิว้ เพือ่กราบสกัการะ พระใหญภู่คก
งิว้ หรอื พระพุทธนวมนิทรมงคลลลีาทวนิคราภริกัษ์ ประดษิฐานอยู่ทีภู่ฟ้า บา้นท่า

ดหีม ีเป็นทีส่ักการะบูชาของชาวเชยีงคาน และยังมแีหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ทีม่าพรอ้ม
ความสงูและความเสยีว สกายวอลค์เชยีงคาน เดนิชมววิบนสะพานกระจกใสยาว 100 

เมตร สงูจากพืน้ดนิเทยีบเทา่ตกึ 30 ชัน้ เป็นจุดชมววิสวยๆ จากมมุสงูทีส่ามารถมองเห็น
ววิฝ่ัง ไทย-ลาว ไดแ้บบพาโนราม่า และเป็นบรเิวณทีม่แีมน่ ้าเหอืงและแมน่ ้าโขงไหลมา

บรรจบกัน 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

13.00 น. หลังรับประทานอาหารน าทา่นออกเดนิทางจาก เชยีงคาน  
17.30 น. น าทา่น แวะซือ้ของฝาก ระหวา่งทาง 

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

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ประเภทพาหนะ ราคาทา่นละ 

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 
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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 

(วนัอาสาฬหบชูา และวนัเขา้พรรษา) 
รถตู ้VIP 6,999 

24 – 26 กรกฎาคม 2564 
(วนัอาสาฬหบชูา และวนัเขา้พรรษา) 

รถตู ้VIP 6,999 

25 – 27 กรกฎาคม 2564 
(วนัอาสาฬหบชูา 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 
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***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไม่ถงึ 6 ท่าน และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง ลูกคา้
จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดยีวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง

หอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  ค่าใชจ่้ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจากความผิดของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิติ  

อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็น

ตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

ทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

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

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น

ลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่ (ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ที่ช าระแลว้ และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่า

ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่ัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50% และหักคา่ใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมที่

พัก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 
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เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
 
 
 


