
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ ์- ไฮเดรนเยยี คาเฟ่ เขาคอ้ - ทุง่กงัหนัลมเขาคอ้  - ไร ่GB - PINO LATTE RESORT 

& CAFÉ  

 

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

เหนยีวหมูทอด ** จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ชัว่โมง 

30 นาท)ี แหลง่ทีเ่ทีย่วทางธรรมชาต ิไมว่า่จะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรอืชมสายหมอก เป็นเมอืงทีเ่หมาะกับ

การพักผอ่นอยา่งเงยีบสงบ ทีจ่ะท าใหค้ณุไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง ไฮเดรนเยยี คาเฟ่ เขาคอ้ คาเฟ่กลางทุง่ไฮเดรนเยยีทีใ่หญ่ทีส่ดุของเขา เมือ่เขา้ชว่ง

หนา้หนาว โดยปลูกบนเนินลอ้มรอบธรรมชาตสิวย มองเห็นววิไดแ้บบ 360 องศา และมคีาเฟ่เล็ก ๆ “Gino's Cafe” 

พลาดไม่ไดก้ับเมนูซกิเนเจอร์ของทางรา้นกับ “Late' mint” เวลากนิจะไดก้ลิน่มิน้ตห์อม ๆ ท็อปป้ิงดว้ยกาแฟ ลาเต ้

เขม้ขน้ เป็นเมนูทีแ่สนอร่อยและลงตัว ท่ามกลางหมู่มวลดอกไมแ้ละธรรมชาตขิองเขาคอ้ ** ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ

อากาศในเดอืนน ัน้ เนือ่งจากในแตล่ะเดอืนดอกไมจ้ะบานแตกตา่งกนัออกไป ** 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง จุดชมววิทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ ชมความสวยงามของทุง่ดอกไม ้และกังหันลมยักษ์ใหญ่

ทีต่ัง้เรียงรายอยู่บนเนินเขาสงู เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จ านวน 24 ตน้ ที่

ระดบัความสงูจากน ้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ไดก้วา้งไกลไปถงึวดัผาซอ่นแกว้ ซึง่อยูห่า่งออกไป

เกอืบ 20 กม. ไดเ้ลย เปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหเ้ราเขา้ไปเก็บภาพสวยๆ มจีุดชมววิสองจุดดว้ยกันคอื จุดชมววิชา้ง

ดอย และ จดุชมววิระเบยีงกงัหันลม ทัง้ยังมกีจิกรรมสนุกๆ ใหเ้ลน่ อยา่งการน่ังรถลอ้เลือ่น “ฟอรม์ลูา่มง้” ไถลลงเนนิมา

เรื่อยๆ สรา้งความตืน่เตน้เรา้ใจเป็นทีส่ดุ หรือจะน่ังชงิชา้ชาวเขาสดุหวาดเสยีว มทีัง้ชงิชา้ไมห้มุนและแบบเชอืกเสน้

เดยีว และชมิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ จากไร่สตรอเบอรีบ่จี ีเป็นตน้ หรอืสามารถเลอืกใชบ้รกิารรถรางของทางโครงการ โดยม ี  

คา่บรกิารโดยประมาณ ทา่นละ 40 บาท (ใชเ้วลาประมาณไม่เกนิ 30 นาทตีอ่รอบ) ทัง้นี้หากทา่นใดสนใจสามารถแจง้



ไกดน์ าเทีย่วเพือ่ตรวจสอบรอบหรอืราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้ และในแตล่ะวนับางครัง้อาจมหีรอืไมม่ใีหบ้รกิารขึน้อยู่กับทาง

โครงการเป็นผูก้ าหนด 

 

จากนัน้แวะถ่ายรูป ทุง่ดอกเวอรบ์นีา่ แห่งไร่ GB ไร่ดอกไมเ้มอืงหนาวทีต่ัง้อยู่บรเิวณทุง่กังหันลมเขาคอ้น่ันเอง ตัง้อยู่

ในสว่นหนา้ของ “ทุง่กังหันลม” ซึง่ภายในมทีุง่ดอกไมห้ลายแปลง ดอกเวอรบ์น่ีาสมี่วงสดทีก่ าลังบานสะพร่ังออกดอก

อย่างสวยงามในขณะนี้ ถอืเป็นอกีจุดหนึง่ทีพ่ลาดไม่ไดเ้หมาะแก่การเซลฟ่ีเป็นทีส่ดุ นอกจากดอกเวอร์บน่ีาแลว้ ยังมี

ดอกผักเสีย้นฝร่ัง และดอกไมต้ามฤดกูาลทีจ่ะผลัดปลยีนหมนุเวยีนกันไปตลอดทัง้ปี ** ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ

ในเดอืนน ัน้ เนือ่งจากในแตล่ะเดอืนดอกไมจ้ะบานแตกตา่งกนัออกไป ** 

 

 
 

น าท่านเดนิทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทัง้คาเฟ่และรีสอร์ทยอดนิยม 

โดยเฉพาะฤดฝูนและฤดหูนาวทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมขึน้มาชมววิทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก นักทอ่งเทีย่วทีม่าพักจะไดช้ม

ววิ ทวิทัศน์ภูเขา ชมดาวบนทอ้งฟ้า รสีอรท์บนเขาสงูใกลเ้ชงิผาซ่อนแกว้ทีม่วีวิสวยในมุมมอง 360 องศา เป็นจุดขาย

ส าคัญ สามารถมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแกว้ไดอ้ย่างชดัเจน บางวันทีม่ฝีนตกยามเชา้จะมทีะเลหมอกเอ่อลน้ขึน้มา

เหมอืนฟองนมในกาแฟลาเต ้แถมมรีา้นกาแฟดไีซนเ์ทใ่หค้ณุไดน่ั้งจบิกาแฟหอมๆ ไอศกรมี และเบเกอรีโ่ฮมเมด เคลา้

บรรยากาศสวย ๆ มาเขาคอ้ตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด น าทุกท่านอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลอืกซือ้เครื่องดืม่

และเบเกอรีไ่ดต้ามอธัยาศยั 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  

 

พเิศษ!! ส าหรบักรุป๊วนัที ่31 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64 พบกบัปารต์ ีเ้คาท์

ดาวนส์ุดจีด๊ ในธีม “มนตร์กัลูกทุ่ง ณ ภูแกว้” ท่ามกลางลมหนาว 

สนุกสนานไปกบับรรยากาศดนตร ีโฟลค์ซองสดๆ และการแสดงตา่งๆ

ตลอดท ัง้คนื ชมไฮไลทก์ารจุดพลุ และเคาทด์าวนปี์ใหม่ร่วมกนั ณ 

โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภูแกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ ร่วมลุน้รบัของรางวลับตัร

ก านลัทีพ่กัในเครอือมิพเีรยีล และฟร!ี! ของทีร่ะลกึส าหรบัผูร้่วมงาน

ทุกทา่น พรอ้มบรกิารบุฟเฟ่ตอ์าหารและเครือ่งดืม่ ไม่รวมเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล ์(เวลา 18.00 – 24.00 น.) 

   

 

 

พกัที ่ เดอะอมิพเีรยีล ภูแกว้ฮลิล ์รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 



วนัทีส่อง            จดุชมววิเขาตะเคยีนโงะ๊ - จดุชมววิไปรษณียเ์ขาคอ้ - อนุสรณส์ถานผูเ้สยีสละเขาคอ้ - พระต าหนกัเขาคอ้ - 

                         ภูแกว้พคี คาเฟ่ - พระธาตผุาซอ่นแกว้ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่จุดชมววิเขาตะเคยีนโงะ๊ ตัง้อยู่ทีต่ าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาคอ้ จังหวัดเพชรบรูณ์ ซึง่จุดชมววิ

แห่งรี้ถือว่าเป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่งบนเขาเขาคอ้ทีส่ามารถชมววิไดแ้บบ 360 องศา จากจุดชมววิเขา

ตะเคยีนโง๊ะสามารถมองเห็นววิทวิเขาอนัสวยงามทีอ่ยูเ่บือ้งหนา้เป็นเขาปู่  เขายา่ ทีม่รีูปทรงคลา้ยภเูขาไฟฟจู ิ 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง จุดชมววิไปรษณียเ์ขาคอ้ ถอืวา่เป็นอกีหนึง่จุดชมทะเลหมอกทีส่วยงามมากๆอกีนึง่

จุด ตัง้อยู่รมิเสน้ทางสาย 2196 ซึง่หากในวันทีอ่ากาศเป็นใจทกุทา่นจะไดเ้ห็นทะเลหมอกสดุอลังกาลแบบ 180 องศา

น าทา่นเยีย่มชม อนุสรณ์สถานผูเ้สยีสละเขาคอ้ เนื่องจากสมัยกอ่นเขาคอ้ เคยไดช้ือ่วา่เป็นดนิแห่งคอมมวินสิต ์เป็น

พืน้ทีส่แีดงทีค่กุรุ่นไปดว้ยควันไฟของการสูร้บจากผูท้ีม่แีนวคดิทางการเมอืงทีแ่ตกตา่งกนั น าทา่นแวะชม พระต าหนกั

เขาคอ้ เป็นจุดสงูสดุของเขาคอ้ สงูกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร เมือ่ยนือยู่บรเิวณพระต าหนักจะสามารถ

มองเห็นววิทศันยีภาพทีส่วยงามมาก 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

น าทุกท่านเดนิทางต่อไปยัง ภูแกว้พคี คาเฟ่ รา้นกาแฟและจุดชมววิทีต่ัง้อยู่ภายใน ภูแกว้รีสอร์ท & แอดเวนเจอร์ 

ปารค์ เขาคอ้ ซึง่จุดชมววิตัง้อยู่บนจุดทีส่งูทีส่ดุของรีสอร์ท สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเขาคอ้ไดแ้บบพาโนรามา 

เป็นจุดชมอาทติยต์กดนิทีส่วยมาก บรเิวณลานชมววิมพีืน้ทีก่วา้งขวาง และจุดถา่ยภาพทีส่วยงามหลายจุด ท ัง้จุด

ชมววิอุง้มอืยกัษท์ีเ่ป็นทางเดนิแบบยกสูงลอยฟ้า ลานและระเบยีงชมววิตา่งๆ รงันกบาหล ีแปลชงิชา้ น าทุก

ทา่นอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรอืเลอืกซือ้เครือ่งดืม่และเบเกอรีไ่ดต้ามอัธยาศัย (พเิศษ!! แฟนซดีริง้คท์า่นละ 

1 แกว้) 

 



 
 

จากนัน้น าท่านสักการะพระบรมสารรีกิธาตุที ่วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ พุทธสถานทีต่ัง้ตระหง่านโอบลอ้มดว้ยขุนเขา

มากมายไดก้ลายเป็น “แลนดม์าร์ค” ของเขาคอ้ มคีวามวจิติรอลังการจากการน ากระเบือ้งส ีถว้ยชามเบญจรงค ์มุก 

ลกูปัด พลอย แกว้แหวน หนิส ีตลอดจนเซรามคิหลากสสีนั มาประดับประดาตกแตง่เป็นลวดลายทีส่วยงาม ตัง้แตเ่สา 

ผนัง พื้น บันได เมื่อยามตอ้งแสงแดดทั่วบริเวณจะสะทอ้นประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค์ และมหาวหิาร

พระพุทธเจา้ ๕ พระองค ์พระพุทธรูปสขีาวซอ้นกัน 5 องค ์ใหญ่โตโออ่า่ สถานทีส่ าคัญภายในวดั ไดแ้ก ่เจดยีพ์ระธาตุ

ผาแกว้ บริเวณใตฐ้านพระเจดยี์ใชเ้ป็นทีเ่ก็บรวบรวมหลักธรรมค าสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นทีเ่จริญสตภิาวนา

ส าหรับพุทธศาสนกิชนทัว่ไป  

 

 



ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

พเิศษ!! ส าหรบักรุป๊วนัที ่30 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 พบกบัปารต์ ีเ้คาท์

ดาวนส์ุดจี๊ด ในธีม “มนตร์กัลูกทุ่ง ณ ภูแกว้” ท่ามกลางลมหนาว 

สนุกสนานไปกบับรรยากาศดนตร ีโฟลค์ซองสดๆ และการแสดงตา่งๆ

ตลอดท ัง้คนื ชมไฮไลทก์ารจุดพลุ และเคาทด์าวนปี์ใหม่ร่วมกนั ณ 

โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภูแกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ ร่วมลุน้รบัของรางวลับตัร

ก านลัทีพ่กัในเครอือมิพเีรยีล และฟร!ี! ของทีร่ะลกึส าหรบัผูร้่วมงาน

ทุกท่าน พรอ้มบรกิารบุฟเฟ่ตอ์าหารและเครือ่งดืม่ ไม่รวมเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล ์(เวลา 18.00 – 24.00 น.) 

 

 

 

พกัที ่ เดอะอมิพเีรยีล ภูแกว้ฮลิล ์รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

  

 

วนัทีส่าม            แวะรา้นซือ้ของฝาก -  กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

10.00 น. หลงัรับประทานอาหารน าทา่นออกเดนิทางจาก เพชรบูรณ ์

12.00 น. น าทา่น แวะรา้นซือ้ของฝาก พรอ้มอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

14.00 น. เดนิทางถงึ ปั๊มน า้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) โดยสวสัดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ประเภทพาหนะ ราคาทา่นละ พกัเดีย่ว 

30 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 

(วนัปีใหม)่ 
รถตู ้VIP 6,999 2,500 

31 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64 

(วนัปีใหม)่ 
รถตู ้VIP 6,999 2,500 

 

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

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลกูคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

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

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่

นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ 

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยั

อืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อื

วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่

คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ้่ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

 

 

 



เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 


