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รหัสโปรแกรม : 21460 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งทีส่อบถาม) 

เขาค้อ - เชียงคาน   3 วนั 2 คืน 
ซุปตาร.์..เขาไม่ง้อ กไ็ปเลยนะ 

ก าหนดเดินทาง มกราคม - มีนาคม 2564 
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วนัแรก   ปัม๊น ้ามนั ปตท.ดินแดง- วิภาวดี- จ.เพชรบูรณ์ - พระต าหนักเขาค้อ - จดุชมวิวไปรษณียเ์ขา

ค้อ - พระบรมธาตุเจดียก์าญจนาภิเษก-ทุ่งกงัหนัลม และไร ่GB - คิงคอง เขาค้อ  - เข้าท่ีพกั 
02.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนดัพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าทีท่าง

บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภูมิ
ร่างกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัจุดนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 ปัม๊น ้ามนั ปตท.ดนิแดง- วภิาวด-ี จ.เพชรบูรณ์ - พระต าหนกัเขาคอ้ - จุดชมววิ

ไปรษณียเ์ขาคอ้ - พระบรมธาตุเจดยีก์าญจนาภเิษก-ทุ่งกงัหนัลม และไร่ GB - 
คงิคอง เขาคอ้  - เขา้ทีพ่กั 

/ / / 

2 คาเฟ่ Pino Latte – วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ – วดัสมเดจ็ภูเรอืมิง่เมอืง – 
สกายวอลค์เชยีงคาน - ถนนคนเดนิเชยีงคาน - เขา้ทีพ่กั 

/ / - 

3 ตกับาตรขา้วเหนียว – แก่งคุดคู ้- บา้นพพิธิภณัฑไ์ทด า – วดัป่าหว้ยลาด – 
กรุงเทพฯ 

/ / - 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

14 – 16 มกราคม 2564 3,988.- 1,200.- 9 

22 – 24 มกราคม 2564 4,188.- 1,200.- 9 

29 – 31 มกราคม 2564 4,188.- 1,200.- 9 

05 – 07 กมุภาพนัธ ์2564 4,188.- 1,200.- 9 

12 – 14 กมุภาพนัธ ์2564 4,188.- 1,200.- 9 

19 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 4,188.- 1,200.- 9 

27 กมุภาพนัธ ์– 01 มีนาคม 2564 3,988.- 1,200.- 9 

05 – 07 มีนาคม 2564 4,188.- 1,200.- 9 

12 – 14 มีนาคม 2564 4,188.- 1,200.- 9 

19 – 21 มีนาคม 2564 4,188.- 1,200.- 9 

26 – 28 มีนาคม 2564 3,988.- 1,200.- 9 
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03.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทางประมาณ 440 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6.30 
ชม. ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง 
(8 ท่านขึ้นไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 

 เดนิทางถงึ จ.เพชรบูรณ์  แวะจุดพกัรถท าธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย   
 

ก่อนเดินทางกลับน าท่านชม พระต าหนักเขาค้อ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยวเมื่อมาที่นี่ เพราะเป็นพระต าหนักที่ประทบัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
สมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ  โดยรอบของพระต าหนักเป็นสวนดอกไมแ้ละพชืนานาพรรณ  มป่ีาสน
สูงใหญ่สวยงามอุดมสมบูรณ์ อากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี  พร้อมทัง้ใหท้่านไดถ้่ายรูป ณ จุดชมววิ
ทีส่ามารถมองภูเขาและสายหมอกอนับรสิุทธิ ์  อสิระใหท้่านไดถ้่ายรปูตามอธัยาศยั 
จุดชมววิยอดฮติทีส่วยงามไม่แพท้ีอ่ื่นอกีแห่งหนึ่งคอื จดุชมวิวไปรษณียเ์ขาค้อ ตรงจุดนี้เราจะได้
เหน็ววิจากตรงนี้จะเป็นมุมกวา้ง 180 องศา เราจะมองเหน็ทะเลหมอกทีด่า้นหน้าไดท้ัง้หมดในช่วง
เชา้  ใหท้่านไดอ้สิระถ่ายรปูคู่กบัตูไ้ปรษณียห์รอืจะซือ้โปสการด์สง่รปูววิสวยๆใหค้นทีเ่รารกัได้  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 2 

น าท่านชม พระบรมธาตุเจดียก์าญจนาภิเษก ตัง้อยู่บรเิวณบนยอดเขาคอ้ ตดิกบัส านกัสงฆว์ชิมยั
บุญญาราม ยอดเจดยีบ์รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ จากประเทศศรลีงักา ทีไ่ดร้บัพระราชทานจาก
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ซึง่ ไดร้่วมจดัสรา้งน้อมเกลา้ถวายเพือ่เป็นการ 
เฉลมิฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 50 ปี ในปี พ.ศ.2539 และเฉลมิพระเกยีรตเินื่องใน วโรกาสมหามงคล 
เฉลมิพระชนพรรษา 6 รอบ หากใครไดม้าเทีย่วเขาคอ้ควรแวะสกัการะพระพุทธรปูภายในเพือ่เป็น
สริมิงคลแต่ตวัเองและครอบครวั ตรีะฆงัทีเ่ป็นราวแนวยาว บรเิวณดา้นขา้ง พระบรมธาตุเจดยี์
กาญจนาภเิษก อายุจะยนืยาวอกีหลายปี (ตอ้งตใีหค้รบทุกใบ) 
น าท่านเดนิทางไปชมบรรยากาศ ทุ่งกงัหนัลม และไร่ GB ตัง้อยู่บรเิวณต าบลทุ่งสมอ มลีกัษณะ
เป็นแท่นกงัหนัลมสขีาวขนาดใหญ่ สูงกว่า 100 เมตร ตัง้เรยีงรายอยู่บนทีร่าบบนเนินเขา  และยงั
เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใช้พลงังานลมจากกงัหนัลมอกีด้วย  ท าให้สถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์
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มารค์ทีส่ าคญัจุดหนึ่ง  เหมาะส าหรบัการถ่ายรูป ไดท้ัง้ภาพววิทวิทศัน์ทีส่วยงามสามารถมองเหน็
ไดจ้ากระยะไกลไดเ้ลยและจุดเชค็อนิตามเทรนการท่องเทีย่วในช่วงนี้  นอกจากนี้บรเิวณใกลเ้คยีง
มรีา้นคา้จากกลุ่มมชาวเขา และยงัมกีจิกรรมต่างๆ เช่นทุ่งดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล  และไร่สตรอ
เบอรี ่   (ตามฤดกูาล)   อกีทัง้กจิกรรมโลช้งิชา้มง้   และนัง่รถสามลอ้เลื่อนชาวเขา หรอืฟอรม์ลู่ามง้ 
(ไม่รวมค่าเข้าไร่ GB และค่ากิจกรรมต่างๆ)     และยงัมจุีดชมววิที่ท าเป็นแลนด์มาร์คขนาด

ใหญ่ ทีม่องเหน็ไดจ้ากระยะไกล คิงคอง เขาค้อ ส าหรบัใครทีข่ึน้มาทีน่ี่แลว้ ก่อนจะกลบัลงไปแวะ
ทีน่ี่เพือ่ถ่ายรปูสวยๆ พรอ้มมองววิแบบ 360 องศา สุดลูกหลููกตากนั   ทีส่ามารถมองเหน็ทุ่งกงัหนั
ลมเขาคอ้ และทวิเขาแบบสุดลูกหลููกตา นอกจากนี้ยงัมชีงิชา้ใหน้ัง่เล่นดว้ย เรยีกไดว้่ามุมถ่ายรูปมี
เยอะมากจรงิๆ (ไม่รวมค่าเข้าคิงคอง 40 บาท)  

เยน็    บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 3 
ท่ีพกั ปรายฟ้า การเ์ด้นฮิลล ์รีสอรท์ ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

วนัท่ีสอง   คาเฟ่ Pino Latte – วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว – วดัสมเดจ็ภเูรือม่ิงเมือง - สกายวอลค์เชียงคาน 
 ถนนคนเดินเชียงคาน - ท่ีพกั 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร มือ้ท่ี 4 
 ช่วงเช้าอิสระให้ทุกท่านสมัผสักบัสายหมอกและสายลม  ด่ืมด า่กบับรรยากาศท่ีสดช่ืน 

พาท่านมาลิ้มลองของหวาน พรอ้มถ่ายรูปลงโซเซยีลที ่Pino Latte คาเฟ่ยอดฮิต อยู่ใกลว้ดัพระ
ธาตุผาซ่อนแก้ว   ท่ามกลางหุบเขาและบรรยากาศสวยๆ มทีัง้ววิภูเขา สายหมอกขาว  นัง่จิบ
กาแฟ บนยอดเขา ท่ามกลางอากาศเยน็ และสายลมหนาว ภายในคาเฟ่มบีรกิารเครื่องและอาหาร
คาวหวานไว้บริการอีกด้วย สายคาเฟ่ทัง้หลายห้ามพลาดเด็ดขาด  อิสระให้ท่านได้ลิ้มรสชาติ
เครื่องดื่ม,ขนม และเซลฟ่ีลงโซเชยีลตามอธัยาศยั 
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น าท่านสกัการะ วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว วดัส าคญัของอ าเภอเขาค้อ  วดัแห่งนี้งดงามด้วย
สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตัง้อยู่บนยอดเขาสูง  ภายในวันสามารถเที่ยวชม
พระพุทธเจา้ 5 พระองค ์และเจดยีใ์หญ่สทีอง สริริาชยธ์รรมนฤมติ  รายลอ้มไปดว้ยหุบเขาอนัแสน
สงบในอากาศเยน็สบาย   ส าหรบันักท่องเที่ยวที่เขา้ชมต้องปฏบิตัติามกฏของวดัอย่างเคร่งครดั 
ในเรื่องของการ  แต่งกาย และหา้มสง่เสยีงดงัรบกวนผูท้ีม่าปฏบิตัธิรรม       

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 5 

พาท่านแวะชมสถาปัตยกรรมทีส่รา้งจากไมส้กัทัง้หลงั วดัสมเดจ็ภเูรือม่ิงเมือง เป็นวดัทีต่ ัง้อยู่บน
เนินเขาในอ าเภอภูเรอื จงัหวดัเลย เป็นพระอารามทีส่มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนีไดท้รง
พระราชทานเงนิซือ้ทีด่นิสรา้งวดันี้    มเีสน่หท์ีโ่ดดเด่นคอืตวัวหิารทีส่รา้งจากไมส้กัทัง้หลงั 
ประกอบกบังานประตมิากรรมแกะสลกัไมท้ีม่คีวามวจิติรงดงามในทุกสว่นของวหิาร อกีทัง้ยงัมพีระ
นอน พระวหิาร และสว่นของนาคหวับนัได ทีแ่กะสลกัจากหนิหยกแม่น ้าโขงขนาดใหญ่ทีม่คีวาม
สวยงามมากเช่นกนั  
แลนดม์ารค์ท่องเทีย่วแห่งใหม่ในเชยีงคาน จ.เลย “สกายวอลค์เชียงคาน” หรือ "สกายวอลค์
ภคูกง้ิว"  จะมพีระใหญ่คกงิว้ เป็นพระพุทธรปูปางลลีาประทานพร หล่อดว้ยไฟเบอรผ์สมเรซิน่ทอง 
สงูกว่า 19 เมตร   และจุดชมววิแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเขา มทีางเดนิทอดยาวออกไปประมาณ 20 เมตร 
พรอ้มจุดแวะพกัทรงกลมทัง้หมด 3 จุด  มคีวามสงูกว่าระดบัแม่น ้าโขง 80 เมตร หรอืเท่ากบัตกึ 30 
ชัน้ สามารถทอดสายตามองแบบสุดลูกหลููกตาแลว้ ดา้นล่างยงัสามารถมองเหน็แม่น ้าเหอืงทีไ่หล
ผ่านมาบรรจบแม่น ้าโขง ซึง่สามารถมองเหน็แม่น ้าทัง้สองสตีดักนัอย่างชดัเจนและยงัเป็นแม่น ้าที่
กัน้ชายแดนไทย-ลาว (หากฝนตก จะไม่สามารถเขา้ชมได)้   
พลาดไม่ได ้"ถนนชายโขง"หรือถนนคนเดินเชียงคาน เป็นชื่อของถนนสายสัน้ๆ รมิแม่น ้าโขงที่
มคีวามยาวไม่ถงึ 3 กโิลเมตร เป็นถนนคนดนิสุดคลาสสคิทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่ว
จ านวนไม่น้อย ถนนคนเดนิของเชยีงคานตัง้อยู่บนถนนชายโขง ทีม่รีอบลอ้มดว้ยบา้นไมเ้ก่า ซึง่ถอื
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ว่าเป็นอกีหนึ่งเสน่หข์องถนนคนเดนิแห่งนี้ ทีน่ี่มทีัง้รา้นขายของพืน้เมอืง สนิคา้แฮนดเ์มด 
รา้นอาหารพืน้เมอืง ตลอดจนรา้นกาแฟใหน้ัง่สบายๆ  

เยน็    อิสระอาหารเยน็ ณ ถนนคนเดินเชียงคาน 
ท่ีพกั บ้านแก่ง รีสอรท์ หรือเทียบเท่า  

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
วนัท่ีสาม   ตกับาตรข้าวเหนียว – แก่งคดุคู้ - บ้านพิพิธภณัฑไ์ทด า – วดัป่าห้วยลาด – กรงุเทพฯ 
 
05.30  "ตกับาตรข้าวเหนียว" เอกลกัษณ์อกีอย่างหนึ่ง ของเมอืงเชยีงคาน 

คอื การตกับาตรขา้วเหนียว ในยามเชา้ ผูค้นนัง่รอใสบ่าตร พรอ้มขา้ว
เหนียวนึ่งรอ้นๆ อนัเป็นวฒันธรรมทีเ่ก่าแก่ของภาคอสีาน ทีส่บืทอดกนั
มายาวนาน  ทัง้อิม่บุญ อิม่บรรยากาศ และวถิชีวีติแบบดัง้เดมิอนั
งดงามไปพรอ้มกนัของ (ไม่รวมชุดตกับาตร) 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร มือ้ท่ี 6 
อกีหนึ่งทีเ่ทีย่วเมอืงเชยีงคานทีน่่าสนใจ แก่งคดุคู้ เป็นแก่งหนิขนาด
ใหญ่ขวางอยู่กลางล าน ้าโขง แก่งคุดคูอ้ยู่ห่างจาก ตวัอ าเภอเชยีงคาน 
ประมาณ 3 กโิลเมตร ทีน่ี่เราจะไดเ้หน็ววิสวยๆ ของแม่น ้าโขงที่
กวา้งขวางสุดลูกหลููกตา และทอดตวัยาวขนานไปสองฝัง่ไทย-ลาว  
สามารถมองเหน็เกาะแก่งต่างๆชดัเจน  บรเิวณแก่ง จะมรีา้นอาหาร
และรา้นจ าหน่ายสนิคา้ เสือ้ผา้มากมาย 

 
พาท่านชมแหล่งเรยีนรูว้ถิชีุมชน บ้านพิพิธภณัฑไ์ทด า เป็นพพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมเรื่องราว และ
เกบ็รกัษาอุปกรณ์เครื่องใชข้องชาวไทด าทีย่งัคงอนุรกัษ์ไว้ จดัแสดงใหน้กัท่องเทีย่วไดม้าเทีย่วชม 
จุดเด่นของทีน่ี่กค็อื ตัง้อยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขยีวขจ ี มฉีากหลงัเป็นภูเขาสวยงามลงตวัทเีดยีว  
บา้นเรอืนกย็งัคงแบบเดมิของชาวไทด า ดา้นล่างของบา้นเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึจากงานฝีมอืของ
ชาวบา้นทีท่ ามาขาย   มมุีมถ่ายรปูสวยๆ ท่ามกลางธรรมชาต ิ เป็นหนึ่งเดยีวในภาคอสีาน ทีม่ที ัง้
งานประเพณีพบปะรวมตวัของพีน้่องชาวไทด าทีจ่ดัขึน้ทุกปี  ฝากไวใ้หรุ้่นลูกรุ่นหลานไดม้าเรยีนรู้
ถงึเรื่องราวของชาวไทด าทีน่่าสนใจทีย่งัคงอนุรกัษ์ไว ้ เรยีนรู ้ วถิชีวีติชาวไทด าตัง้แต่ดัง่เดมิจนถงึ
ปัจจุบนั   ทัง้นี้ยงัสามารถใสชุ่ดถ่ายรูป เล่นการละเล่นไทด า และท า D.I.Y.ตุม้นกตุม้หนู (ไม่มี
ค่าใช้จ่าย แต่สามารถหยอดตู้บริจาคได้) 
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เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 6 
พาทุกท่านกราบสกัการะที ่ วดัป่าห้วยลาด พระอุโบสถหรอืศาลา
เฉลมิพระเกยีรตขิองวดัตัง้อยู่โดดเด่นงดงามบนท าเลทีเ่ป็นมงคล มี
ทัง้ภูคลัง่เป็นฉากหลงั และอ่างเกบ็น ้าใหญ่อยู่ดา้นหน้า   ภายในเป็น
ทีป่ระดษิฐานพระสพัพญัญรููแ้จง้ฯ หรอืหลวงพอ่ขาว สงูถงึ 19 เมตร 
อกีทัง้ยงัไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตอญัเชญิ พระ
ปรมาภไิธย “ภ.ป.ร.” และอกัษรพระนามาภไิธย “ส.ก.” มาตติตัง้
ดา้นหน้าพระอุโบสถดว้ย   ดว้ยความวจิติรตระการตาของงาน
ประตมิากรรมอนัประณีตภายในบรเิวณวดั จะมเีป็นรูปปัน้พระตรี
มรูต ิ พระอนิทร ์ พระพฆิเนศ พญานาค และองคเ์ทพต่างๆ อกี
มากมาย  และบรเิวณในวดัถูกตกแต่งเอาไวอ้ย่างงดงาม ทัง้งาน
ศลิปะและการออกแบบทีผ่สมผสานกนัออกมาไดอ้ย่างลงตวั มมุีม
ถ่ายภาพสวยๆคู่กบังานประตมิากรรมมากมาย     ภายในวดัมบี่อน ้าใหญ่อยู่ตรงกลางและมคีวาม
เงยีบสงบ ท าใหรู้ส้กึถงึความร่มรื่นและจติใจสงบ เหมาะจะเป็นสถานทีพ่กัผ่อนและปฏบิตัธิรรม
กรรมฐานเป็นอย่างยิง่  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 490 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 7 ชม. ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งน ้าตามความเหมาะสม
ของเสน้ทาง 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
หมายเหตุ : บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเดนิทาง 
❖ ฉีดพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
❖ การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
❖ มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
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เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ าหรบัการท าประกนัการเดนิทาง กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณา
แจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ    ***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการช าระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไม่หมดอายุ 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
✓ ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
✓ บรกิารน ้าดื่ม  วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
✓ มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชีวติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 1,000 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  

 
เงื่อนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
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หมายเหตุ :  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทัวร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพัก ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบุ  
 
 

** เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 
 
 
 
 
 
 

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