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STL-1 กรุงเทพฯ เพชรบรูณ ์เลย 
(3D2N)    
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กรงุเทพฯ – เพชรบรูณ ์– ชมทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ - ไรส่ตรอเบอรี ่- Blue Sky Garden –  

พระธาตผุาซอ่นแกว้ - ภทูบัเบกิ 
1 

- L D 

06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบรูณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชม.)  

12.30 น. เดินทางถึง เพชรบรูณ ์จังหวดัยอดฮิตขอบผู้ทีช่ืน่ชอบภูเขา เดินป่า ชมธรรมชาต ิยลไอหมอก เพชรบูรณ์คงเป็นตัวเลือกอันดบัต้นๆที่นึกถึง เพราะ

มีทิวเขาน้อยใหญ่โอบลอ้มกับป่าไมพ้ืชพรรณเขียวขจี สภาพอากาศเย็นสบายสามารถไปเที่ยวได้ทกุฤดกูาลแบบไม่มีเบื่อ 

 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั 

ณ จดุนดัพบ ปัม๊น า้มันเอสโซ่ใกลก้บัเซน็ทรลับางนา 

โดยมทีมีงานใหก้ารตอ้นรบัและอา้นวยความสะดวก 

 

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ จดุนดัพบ   06.30 น.    เดนิทางถงึกรงุเทพฯ จดุนดัพบ    22.00 น. 
 

รถตูป้รบัอากาศ VIP รถใหม ่สะอาด ปลอดภยั มเีครื่องฟอกอากาศ ตดิตั งระบบGPS 

 

เดินทางสู่... เขาคอ้ เป็นชือ่เรียกรวมของกลุม่ภูเขาน้อยใหญ่ที่ทอดตัวเรียงรายสลับกันในภาคเหนือตอนล่าง เป็นที่ตั งของอ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็น

อ้าเภอที่อยูบ่นภูเขา แม้แต่ในฤดูร้อนอุณหภมูิเฉลี่ยตลอดทั งปีเพียง 18-25 องศาเซลเซียสเท่านั น ที่น่ีจึงเป็นอีกหน่ึงที่เที่ยวเหมาะส้าหรับช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะ
นอกจากเราจะไดสู้ดอากาศสดชื่นทีม่ีใหช้ิลได้ตลอดทั งปี ใบไม้ใบหญ้าชุม่ฉ่้าไปด้วยสีเขียวแล้ว ที่น่ียังมีทั งรีสอร์ท ร้านกาแฟ คาเฟ่ต่างๆให้ได้ไปเช็คอินชิลๆ ชิคๆอกีด้วย   
เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารเซ็ต(1)
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ชมทุ่งกังหันลม ไร่สตรอเบอรี่ อีกหน่ึงแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั งอยู่ในพื นที่หมู่บ้านเพชร
ด้า เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพือ่ไปยังเสน้ทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเห็นก้าหันลมโดดเด่นได้

อย่างง่ายได้ ชเน่ืองจากจุดที่ตั งของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน ้าทะเล

ประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื อที่ 350 ไร่  จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล

อีกด้วย (ไม่รวมค่ากิจกรรมนั่งรถราง)  

The Bluesky Garden สวนดอกไม้ท่ามกลางขุนเขาสไตล์อังกฤษ ปัจจุบันเราอาจจะหาชมสวนสวยสไตล์อังกฤษได้หลายแห่งใน
เมืองไทย เพราะเริ่มเป็นที่นิยมจัดสวนสไตล์นี กันมากขึ นแต่จะมีสวนอังกฤษที่ไหนให้บรรยกาศและทิวทัศน์รอบตัวได้สวยงามเท่ากับ The Bluesky Garden แห่งนี  

เพราะที่น่ีตั งอยู่ท่ามกลางวงล้อมของภูเขาทุกด้าน ยิ่งเมื่อได้เข้ามาอยู่ในสวนและได้มองไปรอบๆด้วยแล้ว จะรู้สึกหลงรักบรรยากาศแบบนี ได้ในทันที เพราะนอกจาก

ความสวยงาม อลังการของต้นไม้ ดอกไม้ น ้าพุ รูปปั้น และสิ่งประดับนานาสารพันแล้ว จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอแห่งธรรมชาติ ภูเขา ต้นไม้ ต้ นหญ้า สระน ้าที่อยู่

บริเวณโดยรอบ ภายในสวนสวยของ The Bluesky Garden จัดแบ่งแปลงดอกไม้ออกเป็น 4 โซน ตามฤดูกาลของยุโรป Summer- Spring- Autumn- 

Winter จึงสามารถสัมผัสความสวยงามที่แตกต่างกันได้ทุกมุมของสวน ท้าให้สามารถถ่ายรูปเช็คอินได้กันอย่างเพลิดเพลินไม่ซ ้ามุม  
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ค่้า... บริการอาหารค้่า เมนอูาหารเชต็(2) 

พกัที ่ทับเบกิรีสอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

เดินทางสู่... ภูทับเบิก เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระดับความสูงถึง 1 ,768 จากระดับน ้าทะเล มีภูมิประเทศมีความงดงามเป็นที่กล่าวถึง เป็น

ความงามของทะเลภูเขาตามธรรมชาติ อากาศเย็นสบายตลอดปี ยังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามและอลังการ มีสายหมอกลอยคลอกเคลียตามไหล่เขาให้ได้ชมกัน 

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ไหว้พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ท่ามกลางเทือกเขาและทะเลหมอก วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วัดพระ
ธาตุผาแก้ว นี ตั งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ซึ่งที่เรียกกันว่า "ผาซอ่นแกว้" นั นเน่ืองจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลา

ปฏิบัติธรรมและบนยอดเขา มีถ ้าอยู่บนปลายยอดเขา มีชาวบ้านทางแดงหลายคนได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ ้าบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่า

เป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาและต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆกันว่า "ผาซ่อนแก้ว" น่ั นเอง วันนี ขึ นชื่อว่าเป็นวัดที่มีความ
สวยงามวิจิตรตระการตา เน่ืองจากน้าศิลปะหลายแขนงมาผนวกเข้ากับการก่อสร้างในเชิงพระพุทธศาสนา และมีที่ตั งอยู่บนเชิงเขาสูง ที่สามาร ถมองเห็น

ทัศนียภาพรอบด้านได้ 360 องศา กลายเป็นความสวยงามที่รวมเข้าไว้ด้วยกันทั งในทางธรรม และในทางธรรมชาติ สวยงามจนเป็นหน่ึงใน Unseen Thailand 
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จดุชมวิวทะเลหมอกภทูบัเบกิ – ไรก่ะหล่า้ปล ี– เมนพูเิศษขนมจนีเสน้สด – เลย - พระธาตศุรสีองรกั - 

ถนนคนเดนิเชยีงคาน  
2 
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* 
เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3)  

 จุดชมวิวทะเลหมอกภูทับเบิก ภูทับเบิกมีทะเลหมอกที่รอลังการมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เวลาได้ไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของภูทับเบิกแล้วเราจะได้เห็น

ภาพทะเลหมอกกับก้อนเมฆสีขาวตัดกับสีเขียวของภูเขา ท้าให้รู้สึกเหมือนล่องลอยอยู่บนสวรรค์ หากไปตอนเช้าๆหรือหลังฝนตกก็จะได้เห็นผู้ค นมากมายเอาขาตั ง

กล้องมารอถ่ายรูปวิวสวยๆ ว่ากันว่าถ้าได้ชมทะเลหมอกที่น่ีแล้วคุณจะรักภูทับเบิก ภายใต้ค้ากล่าวที่ว่า "นอนทับเบิก สัมผัสความหนาว ดูดาวบนดิน" 

ไรก่ะหล่า้ปล ี

เยี่ยมชมไร่กะหล่้าปลีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ กะหล่้าปลี

เหล่านี ปลูกลดหลั่นไปตามไหล่เขาโดยชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 

หรือแม้ว ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากทางภาคเหนือและได้ใช้พื นที่ 

ปลูกฝิ่น โดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ชักชวนให้

ชาวเขาเหล่านี เข้าร่วมต่อต้านรัฐบาล แต่เมื่อมีการเข้า

ปราบปรามและชาวบ้านได้เข้ามอบตัวจึงได้มีการจัดตั ง

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเพชรบูรณ์ขึ น

ในปี พ.ศ. 2525 โดยชาวบ้านได้ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม มีการท้าแปลงเกษตรแบบขั นบันได วิถีชีวิต

ของชางม้งที่นี่ ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนท้าให้

ที่น่ีกลายเป็น “บ้านเกิดของกะหล่้าปลี” ไปโดยปริยาย  
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อีกหน่ึงไฮไลท์ทีต่้องไปเยือนก็คือ... 

ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

เรียกว่าเป็นสีสันยามเย็นของเชียงคานได้ดีเลยทีเดียว ถนน

ทางเดินทอดยาวทั งสองข้างทางขายของทั งของกินและของ

ที่ระลึกตลอดแนวทางเดิน สิ่งหน่ึงที่ที่ น่ีมีคือเสน่ห์แห่ง

ความสโลไลฟ์และความงดงามทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่

และไม่เสี่อมถอยไป ผู้คนใจดีน่ารัก ภาษาของคนที่น่ีก็น่ารัก 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็ยังคงอยู่แม้จะมีความผสมผสานจาก

อย่างอื่นมาบ้างแต่ก็เป็นการผสมผสานที่ลง เมนูที่ห้าม

พลาด เช่น กุ้งฝอยย่าง ข้าวจ่ี จิ๊กโก๋ยัดไส้ และปูปิ้ง 

 

 

เทีย่ง... บรกิารอาหารกลางวนั เมนพูเิศษขนมจนีเสน้สด อาหารพื นเมอืงชาวหลม่เกา่(4) 
เดินทางสู่... จังหวัดเลย เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุม
เหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิด และด้วยอากาศอันเย็นสบายภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรม

อันแตกต่างไปจากถิ่นอื่น และยังมีสถานที่อีกหลายแหง่ที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมอืงแหง่ขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี  

 

น้าท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก สักขีพยานแห่งมิตรภาพไทย-ลาว  
พระธาตุศรีสองรัก เป็นโบราณสถานที่ส้าคัญของจังหวัดเลยและถือเป็นสัญลักษณ์และตราประจ้าจังหวัด ตั งอยู่ที่อ้าเภอด่านซ้าย ริมฝั่งแม่น ้า หมัน หรือห่างจากตัว

จังหวัด 83 กิโลเมตร อยู่ในบริเวณวัดพระธาตุศรีสองรักเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพ้านักอยู่ สร้างขึ นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 

2106 เพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยพระมหาจักรพรรดิ)และกรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบั นคือเวียงจันทน์สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว) กษัตริย์ทั งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอ้านาจและมีการรุกรานดินแดนต่างๆเพื่อขยายอ้านาจ สมเด็จพระมหา

จักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงตกลงรวมก้าลังเพื่อต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระท้าสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล ้าดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการท้า

ไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น ้าน่านและแม่น ้าโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั งสองราชอาณาจักร 

**ห้ามสวมเสื อผ้าที่มีสีแดงทั งด้านในและด้านนอก เนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าสีแดงเป็นสีแห่งการเข่นฆ่า ตรงข้ามกับความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 



Signature Thailand  “ประสบการณ์ที่มากกว่า” (7/11) 

 

 

  

ตกับาตรขา้วเหนยีว – วดัพระใหญภ่คูกงิ ว – สกายวอลค์เชยีงคาน – หมูบ่า้นวฒันธรรมไทดา้ –  

ตลาดโรงเกลอืเชยีงคาน - กรงุเทพฯ 
3 
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ค่้า เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนชว่งเวลาแหง่ความสขุ อสิระรบัประทานอาหารค่า้ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิเชยีงคาน 

 พกัที ่เชยีงคานฮลิลร์ีสอรท์ หรอืเทยีบเท่า 
 

เชา้... บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5)  
 ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหน่ึงของเมืองเชียงคานในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมาน่ังรอใส่บาตรข้าวเหนียวน่ึงร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบ

ทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่าย ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคาน 

น้าท่านสักการะ พระใหญ่ภูคกงิ ว ณ วัดพระใหญ่ภูคกงิ ว เรียกอีกชื่อหน่ึงว่า พระพุทธนวมินทรมงคล

ลีลาทวินคราภิรักษ์ ตั งอยู่ที่ภูคกงิ ว บ้านท่าดีหมี ต้าบลปากตม ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากล้าน ้าเหือง

จรดกับแม่น ้าโขง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสีทองทั งองค์ สูง 19 เมตร 

ตัวฐานกว้าง 7.2 เมตร สร้างขึ นโดยกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ และในมหามงคลแห่งราชพิธีราชาภิเษกครบ 50 ปี 
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หมายเหต ุ: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และรา้นอาหารตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพภมูอิากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ทั งนี บรษิทัฯ จะคา้นึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้สว่นใหญ่เปน็หลกั 

 

22.00 น. เดินทางกลบัถึง จดุนดัพบ ปัม๊น ้ามนัเอสโซ่ใกลก้บัเซน็ทรลับางนา โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
 

น้าท่านออกเดินทางสู่... หมู่บ้านวฒันธรรมไทดา้ บ้านนาป่าหนาด เป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งอยู่ห่างจากตัวอ้าเภอเชียงคานประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านที่

ยังสืบสานต้านานและประเพณีวัฒนธรรมไทด้าให้คงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบัน เป็นสถานที่รวบรวมประวัติความเป็นมา รูปแบบบ้านเรือน สิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ 

ของชาวไทด้า รวมทั งเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นสถานที่รวมกลุ่มท้างานหัตถกรรม งานฝีมือของชาวบ้านอีกด้วย ที่เรียกชื่อว่า ไทด้า เพราะนิยมสวมเสื อผ้าสีด้า ซึ่งสีด้า

ที่ใช้ย้อมสีเสื อผ้ามาจากต้นห้อมหรือต้นคราม ที่น่ีเป็นศูนย์กลางการรวมกลุ่มของชาวบ้านในการท้างานด้านหัตถกรรม ซึ่งหลักๆก็จะท้าการทอผ้าด้วยวิธีแบบเดิม และ

ดัดแปลงตัดผ้าเป็นผ้าคลุม ผ้าถุง เสื อ ไว้ส้าหรับขายให้นักท่องเที่ยวสามารถอุดหนุนเป็นของฝากของที่ระลึกได้ จุดเด่นของที่น่ีก็คือตั งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจี มี

ฉากหลังเป็นภูเขาสวยงามลงตัวทีเดียว จากนั นอิสระช้อปปิ้ง ตลาดโรงเกลือเชียงคาน พร้อมด้วยสินค้านานาชนิดเช่น รถกระป๋อง ของเล่น ขนมขบเคี ยว 

รองเท้า นาฬิกา ของวินเทจ เหมาะกับการมาเดินเล่นเลือกซื อของใช้และเสื อผ้ามากมาย 

จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 

 
หลังไดก้ราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิส์ิทธิพ์ระใหญ่ภูคกงิ วแล้ว  

น้าท่านสัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมมุสูง  

สกายวอลค์เชยีงคาน 

แลนดม์ารค์แหง่ใหมเ่มอืงเลย 

มีความสูงกว่าระดับแม่น ้าโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 

30 ชั น มีทางเดินพื นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 

เมตร มองเห็นแม่น ้าเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น ้าโขงที่

กั นพรมแดนไทย-ลาว 

 

 

เทีย่ง... บรกิารอาหารกลางวนั ณ จดุพกัรถ(6) 
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อตัราคา่บริการ 

กา้หนดการเดนิทาง ผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 ทา่น 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

อณุหภมูเิฉลีย่ 

สงูสดุ - ต่า้สดุ 

31 ตลุาคม – 02 พฤศจกิายน 2563 5,777 2,500 33℃ - 22℃ 

07 – 09 พฤศจกิายน 2563 6,777 2,500 33℃ - 22℃ 

14 – 16 พฤศจกิายน 2563 6,777 2,500 31℃ - 20℃ 

19 – 21 พฤศจิกายน 2563 

(วนัหยุดกระตุน้เศรษฐกจิ) 

6,777 2,500 31℃ - 20℃ 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 

(วนัหยุดกระตุน้เศรษฐกจิ) 

6,777 2,500 31℃ - 20℃ 

21 – 23 พฤศจิกายน 2563 6,777 2,500 31℃ - 20℃ 

28 – 30 พฤศจิกายน 2563 6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

05 – 07 ธนัวาคม 2563 

(วนัชาตไิทย/วนัหยดุชดเชย) 

6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

09 – 11 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 

6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 

(วนัรฐัธรรมนญู) 

6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

11 – 13 ธนัวาคม 2563 6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

27 – 29 ธันวาคม 2563 6,777 2,500 30℃ - 19℃ 

29 – 31 ธนัวาคม 2563 

(วนัหยุดสิ นป)ี 

6,777 2,500 29℃ - 16℃ 

30 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิ นป)ี 

6,777 2,500 29℃ - 16℃ 

31 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2564 

(วนัหยุดสิ นป)ี 

6,777 2,500 29℃ - 16℃ 

การเดนิทางในแตล่ะครั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจา้นวน 4 ทา่นขึ นไป 

กรุป๊ VIP ไมเ่กนิ 9 ทา่น (หรอืสมาชกิ 7 ทา่นขึ นไปสามารถกา้หนดวนัเดนิทางไดเ้อง) 

**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัและไกดน์า้เทีย่ว 400 บาท /ทรปิ/ทา่น** 

**ไมม่รีาคาเดก็ คดิเปน็ราคาผูใ้หญท่กุกรณ*ี* 
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เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละชา้เงนิระมดัจา้แล้ว หมายถงึทา่นยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 โปรดอา่นขอ้มลูรายการทวัรท์กุครั งกอ่นทา้การจอง หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นทา้การจอง 

 

เงือ่นไขการชา้ระเงนิและขอ้กา้หนดในการรบับรกิาร  

- ชา้ระเตม็จา้นวน หลงัการจองภายใน 2 วัน พรอ้มสา้เนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึ นของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทัฯ เชน่  

ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การเมอืง อบุตัเิหต ุความเจบ็ปว่ย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธปิระโยชนขอ์งทา่นทีจ่องทวัรไ์วแ้ลว้ แตไ่มช่า้ระเงนิภายในระยะเวลาทีก่า้หนด 

- มคัคเุทศก ์หรอืพนกังานตวัแทนของทางบรษิทัฯ ไมม่อีา้นาจในการใหค้า้สญัญาใดๆแทนบรษิทัฯ และไมร่บัฝากสิง่ของใดๆ ทั งสิ น 

 

เงือ่นไขการยกเลิก หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

- เมือ่ทา่นชา้ระคา่ทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดต้กลง รบัทราบยอมรบัเงือ่นไขทั งหมดแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทกุกรณี แตส่ามารถ เปลีย่น ผู้

เดนิทางได ้โดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวนันา้เทีย่ว หรอื เลือ่น การเดนิทางโดยแจง้ไมน่อ้ยกวา่ 10 วนักอ่นวนันา้เทีย่ว  

(ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม) 

 

บรษิัทฯ ขอความรว่มมอืตามมาตรการความปลอดภยั 

- ขออนญุาต รบกวนผูร้ว่มเดนิทางสวมหนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

- ขออนญุาต ตรวจวดัอณุหภมูริา่งกาย การขึ น-ลง รถทกุครั ง 

- ขออนญุาต งดรบัประทานอาหาร - ขนม ทกุชนดิบนรถ 

 

อัตราค่าบรกิารนี รวม  

- คา่ทีพ่กั หอ้งละ 2 ทา่น คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 

อัตราค่าบรกิารนี ไม่รวม  

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากทีร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ มนิบิารใ์นหอ้ง คา่โทรศพัท ์คา่อนิเตอรเ์นต็  

- คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และคา่ภาษนี า้มนัทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 

- คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

- ชาวตา่งชาตติอ้งชา้ระพิม่ 500 บาท/ทา่น 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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