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วันแรก กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - เขาค้อ - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - ทุ่งดอกไมไ้ร่ GB - PINO LATTE 

RESORT & CAFÉ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว   

 

06.00 น. พร้อมกัน ณ ปั๊มน้้ามัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) ** พร้อมบริการอาหาร

เช้าแบบ Set Box ** จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ใช้ระยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที) แหล่งท่ีเท่ียวทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม้ 

หรือชมสายหมอก เป็นเมืองท่ีเหมาะกับการพักผ่อนอย่างเงียบสงบ ท่ีจะท าให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติ

ท่ีแท้จริง และยังสามารถเท่ียวได้ตลอดท้ังปี  

  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   

 

จากนั้น น าท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวทุ่งกังหันลมเขาค้อ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ และกังหันลมยักษ์

ใหญ่ท่ีตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขาสูง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่

จ านวน 24 ต้น ท่ีระดับความสูงจากน้ าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลไป

ถึงวัดผาซ่อนแก้ว ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ 20 กม. ได้เลย เปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้เราเข้าไปเก็บภาพ

สวยๆ มีจุดชมวิวสองจุดด้วยกันคือ จุดชมวิวช้างดอย และ จุดชมวิวระเบียงกังหันลม ท้ังยังมีกิจกรรม

สนุกๆ ให้เล่น อย่างการนั่งรถล้อเลื่อน “ฟอร์มูล่าม้ง” ไถลลงเนินมาเรื่อยๆ สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ

เป็นท่ีสุด หรือจะนั่งชิงช้าชาวเขาสุดหวาดเสียว มีท้ังชิงช้าไม้หมุนและแบบเชือกเส้นเดียว และชิมสต

รอเบอร์รี่สดๆ จากไร่สตรอเบอรี่บีจี เป็นต้น หรือสามารถเลือกใช้บริการรถรางของทางโครงการ โดย

มี   ค่าบริการโดยประมาณ ท่านละ 40 บาท (ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 30 นาทีต่อรอบ) ท้ังนี้หากท่าน

ใดสนใจสามารถแจ้งไกด์น าเท่ียวเพื่อตรวจสอบรอบหรือราคาท่ีแน่นอนอีกครั้ง และในแต่ละวัน

บางครั้งอาจมีหรือไม่มีให้บริการขึ้นอยู่กับทางโครงการเป็นผู้ก าหนด 

 

จากนั้น แวะถ่ายรูป ทุ่งดอกไม้ไร่ GB ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อนั่นเอง ตั้งอยู่ในส่วนหน้าของ “ทุ่งกังหัน

ลม” ซึ่งภายในมีทุ่งดอกไม้หลายแปลง สามารถรับชมได้ตลอดท้ังปี ซึ่งในแต่ละช่วงทางไร่จะปลูก

ดอกไม้แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล อาทิเช่น ดอกเวอร์บีน่า คริสมาส ดอก



กระดาษ ดอกเส้ียน ดอกคาโมมาย ผีเส้ือบอลลูน ดอกกระเจียว ดอกดาวเรือง อื่นๆ อีกมากมาย เป็น

ต้น ** ส าหรับดอกเวอร์บีน่าสามารถชมได้ตลอดทั้งปี และในช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม สามารถชม

ดอกประทุมมา หรือ ดอกกระเจียว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** 

 

 
 

น าท่าน เดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท้ังคาเฟ่และรีสอร์ทยอด

นิยม โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวท่ีนักท่องเท่ียวนิยมขึ้นมาชมวิวทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก 

นักท่องเท่ียวท่ีมาพักจะได้ชมวิว ทิวทัศน์ภูเขา ชมดาวบนท้องฟ้า รีสอร์ทบนเขาสูงใกล้เชิงผาซ่อนแก้ว

ท่ีมีวิวสวยในมุมมอง 360 องศา เป็นจุดขายส าคัญ สามารถมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้อย่าง

ชัดเจน บางวันท่ีมีฝนตกยามเช้าจะมีทะเลหมอกเอ่อล้นขึ้นมาเหมือนฟองนมในกาแฟลาเต้ แถมมีร้าน

กาแฟดีไซน์เท่ให้คุณได้นั่งจิบกาแฟหอมๆ ไอศกรีม และเบเกอรี่โฮมเมด เคล้าบรรยากาศสวย ๆ มา

เขาค้อต้องห้ามพลาดเด็ดขาด น าทุกท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซื้อเคื่องดื่มและเบ

เกอร่ีได้ตามอัธยาศัย 

 

จากนั้น น าท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุท่ี วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พุทธสถานท่ีตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วย

ขุนเขามากมายได้กลายเป็น “แลนด์มาร์ค” ของเขาค้อ มีความวิจิตรอลังการจากการน ากระเบื้องสี 



ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด พลอย แก้วแหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับประดา

ตกแต่งเป็นลวดลายท่ีสวยงาม ตั้งแต่เสา ผนัง พื้น บันได เมื่อยามต้องแสงแดดท่ัวบริเวณจะสะท้อน

ประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค์ และมหาวิหารพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ พระพุทธรูปสีขาว

ซ้อนกัน 5 องค์ ใหญ่โตโอ่อ่า สถานท่ีส าคัญภายในวัด ได้แก่ เจดีย์พระธาตุผาแก้ว บริเวณใต้ฐานพระ

เจดีย์ใช้เป็นท่ีเก็บรวบรวมหลักธรรมค าสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นท่ีเจริญสติภาวนาส าหรับ

พุทธศาสนิกชนท่ัวไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ที่พัก  

 

พักที่ อิมพีเรียล ภูแก้ว รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน  

 



วันที่สอง            จุดชมวิวภูทับเบิก - แปลงปลูกกะหล่้าปลี - วัดป่าภูทับเบิก - เลย - วัดเนรมิตวิปัสสนา -  

พระธาตุศรีสองรัก - ถนนคนเดินเชียงคาน 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

จากนั้น น าท่านไต่ระดับความสูงขึ้นสู่ ภูทับเบิก ซึ่งเป็นท่ีตั้งของหมู่บ้านม้งทับเบิกของชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอด

เขาท่ีสูงท่ีสุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,768 เมตร ชาวม้งท่ีนี่มี

อาชีพท าการเกษตรเป็นหลัก พืชผักท่ีมีการปลูกมากท่ีสุดคือกะหล่ าปลี ซึ่งมีการจัดสรรท่ีดินท ากิน

ส าหรับการปลูกกะหล่ าปลีหลายพันไร่บนยอดเขาสูง ท าให้ในช่วงฤดูฝนมีกะหล่ าปลีผุดขึ้นละลานตา

เต็มภูเขา โดยในเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี 

ส่วนในช่วงหน้าหนาวจะมีดอกนางพญาเสือโคร่งบานเต็มภูทับเบิกให้ได้ถ่ายรูปกัน 

 

น าท่าน แวะถ่ายภาพท่ี จุดชมวิวภูทับเบิก ท่ีมีความสูง 1,667 เมตร จากระดับน้ าทะเล สูงท่ีสุดในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders และชมวิวแปลงกะหล่ าปลีท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ

ไทย มีวิวทิวเขาน้อยใหญ่โอบล้อมกับป่าไม้พืชพรรณเขียวขจี และสภาพอากาศท่ีเย็นสบาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากนั้น น าไปยังวัดท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย วัดป่าภูทับเบิก เป็นสถานปฏิบัติธรรมสายธรรมยุตินิกาย มีเนื้อท่ี 

50 ไร่เศษ บริเวณวัดจะถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ จึงท าให้บรรยากาศมีความหนาวเย็นตลอดท้ังปี 

และเป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคัญ โดยเป็นสถานท่ีรับน้ าฟ้ากลางหาวเพื่อน าขึ้นทูลเกล้าถวายองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายในวัดมี “พระมหาธาตุเจดีย์โพธิปักขิยธรรม” ซึ่งเป็น

เจดีย์เพชร 37 ยอด มีขนาดความสูง 80.90 เมตร เพื่อเป็นพุทธสถานและเป็นท่ีประดิษฐานพระบรม

สารีริกธาตุ ภายในแต่ละชั้นจะประดิษฐานพระประจ าวันท้ัง 4 ทิศ ในส่วนองค์พระมหาธาตุเจดีย์จะ

ประดับด้วยกระเบ้ืองโมเสค ท้ังภายนอกและภายใน ซึ่งจะล้อมด้วยก าแพงพญานาคเงิน พญานาคทอง 

9 เศียร โดยงบประมาณในการด าเนินงานในการก่อสร้างมูลค่า 250 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือ

งบประมาณ 50 ล้านบาท ท่ีจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ และจัดประกอบพิธีอัญเชิญพระอัฐิธาตุพระอัคร

สาวก 36 พระองค์ บรรจุในผอบทองค าท่ีมีขนาดความสูง 33 ซม. พร้อมฉัตรทองค ามีขนาดความสูง 

536 ซม. น าขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดเล็กพระมหาธาตุเจดีย์ 36 ยอด 

 

จากนั้น เดินทางสู่ เลย ตามเส้นทางท่ีลัดเลาะไปตามไหล่เขา น าท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรม

แบบล้านช้างท่ีคล้ายกับองค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการ

ช่วยเหลือกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต (กรุณางดแต่งกายสีแดง ขึ้นสักการะองค์

พระธาตุศรีสองรัก)  

 

น าท่าน ชม วัดเนรมิตวิปัสนา วัดตั้งอยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย 

สถาปัตยกรรมภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงท้ังหลัง พระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม 

เมื่อเข้ามาในพระอุโบสถจะพบกับความงดงามของพระประธานปางมารวิชัย พระพุทธชินราชจ าลอง 

ให้ทุกท่านได้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารท่ี

สวยงาม มีลวดลายอ่อนช้อยด้วยศิลปะของช่างเขียนชาว ด่านซ้าย ซึ่งใช้เวลาวาดนานถึง 8 ปี เป็น

ภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ภาพพระเวสสันดรชาดกและภาพทศชาติ 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

  



เดินทาง สู่ เชียงคาน เมืองเล็กๆ น่ารักริมโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชุมชนท่ีเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และวิถีชีวิตท่ี

เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ น าท่านเดินเล่นช้อปปิ้งท่ี ถนนคนเดินเชียงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชียงคาน

ยามเย็น ถนนชายโขงแห่งนี้จะกลายเป็นถนนคนเดินท่ีคราคร่ าไปด้วยนักท่องเท่ียวท่ีมาเดินทอดน่อง

ชมบ้านไม้เก่าแก่ เดินถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศคลาสสิคของบ้านไม้เก่าสองฝั่งถนนชายโขง ซึ่งยังคง

ความเป็นเอกลักษณ์ไว้ บางหลังเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ บางหลังก็พัฒนาเป็นโฮมสเตย์หรือเกสต์

เฮาส์ บ้างก็เป็นร้านขายของท่ีระลึก มีสินค้าและอาหารพื้นเมืองให้นักท่องเท่ียวชิมช้อปไม่มีเบื่อ 

กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือการขี่จักรยานเลาะริมฝั่งโขง ดูวิวทิวทัศน์สวยๆ สัมผัสอากาศสดชื่น และวิถี

ชีวิตผู้คนท่ีน่ารัก ส่วนในตอนเช้าจะมีการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาช้านาน 

 

** เพ่ือความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** 

 

 
 

พักที่ นอนนับดาว รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน 



วันที่สาม           ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - แวะซื้อของฝาก -  

กรุงเทพฯ 

 

05.00 น. ตื่นรับอรุณยามเช้าท่ีสดใส น าท่านเดินทางสู่ถนนชายโขงเพื่อร่วมท าบุญ 

ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าท่ีเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงบริเวณ 

ณ หน้าวัดท่าคก ในทุกๆ เช้าตั้งแต่เวลาตีห้าเป็นต้นไป พระสงฆ์จะเดินออก

บิณฑบาต ชาวบ้ านจะน าข้ าวเหนี ยว และอาหารมาใส่บาตร ซึ่ ง

นักท่องเท่ียวก็สามารถร่วมตักบาตรข้าวเหนียวด้วยกันได้  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

น าท่าน ออกเดินทางไปสู่ จุดชมวิวพระใหญ่ภูคกงิ้ว เพ่ือกราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิ้ว หรือ พระพุทธนวมิ

นทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ ประดิษฐานอยู่ท่ีภูฟ้า บ้านท่าดีหมี เป็นท่ีสักการะบูชาของชาวเชียง

คาน และยังมีแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีมาพร้อมความสูงและความเสียว สกายวอล์คเชียงคาน เดิน

ชมวิวบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สูงจากพื้นดินเทียบเท่าตึก 30 ชั้น เป็นจุดชมวิวสวยๆ จาก

มุมสูงท่ีสามารถมองเห็นวิวฝั่ง ไทย-ลาว ได้แบบพาโนราม่า และเป็นบริเวณท่ีมีแม่น้ าเหืองและแม่น้ า

โขงไหลมาบรรจบกัน 

 

 

 

 

 

 

 



กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 

13.00 น. หลังรับประทานอาหารน าท่านออกเดินทางจาก เชียงคาน  

 

17.30 น. น าท่าน แวะซื้อของฝาก ระหว่างทาง 

 

20.30 น. เดินทางถึง ปั๊มน้้ามัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ 

 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 

 

อัตราค่าบริการ 

 

ก้าหนดการเดินทาง 

 

ประเภทพาหนะ ราคาท่านละ 
 

พักเดี่ยว 

01 – 03 ตุลาคม 2564 รถตู้ VIP 7,499 2,000 

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

12 – 14 ตุลาคม 2564 
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 

รถตู้ VIP 8,499 2,000 

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

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



23 – 25 ตุลาคม 2564 
(วันปิยมหาราช) 

รถตู้ VIP 8,499 2,000 

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

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

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

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

03 – 05 ธันวาคม 2564 รถตู้ VIP 7,499 2,000 

04 – 06 ธันวาคม 2564 
(วันพ่อแห่งชาติ) 

รถตู้ VIP 8,499 2,000 

10 – 12 ธันวาคม 2564 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

รถตู้ VIP 8,499 2,000 

17 – 19 ธันวาคม 2564  รถตู้ VIP 7,499 2,000 

24 – 26 ธันวาคม 2564  รถตู้ VIP 7,499 2,000 

30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2565 
(วันปีใหม่) 

รถตู้ VIP 8,499 2,000 

31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2565 
(วันปีใหม่) 

รถตู้ VIP 8,499 2,000 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเที่ยวท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 



 * การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 6 - 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา * 
 ** ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ที่จะเดินทาง ลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพ่ิมเติม 
กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง ** 
 *** เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ *** 
 **** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย **** 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
  ค่ารถตู้ VIP น าเท่ียวตามรายการ 

  ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ท้ังนี้บริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก  

  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     

  ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง  

  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3% ออกใบเสร็จในนามบริษัท 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร

และเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

  ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด

หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

 



เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์ เป็นจ้านวน 3,000 บาทต่อท่านภายใน 24 ชั่วโมง 

พร้อมส้าเนาบัตรประชาชน เพ่ือส้ารองที่นั่ง 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจน

ซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง

หนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่อง

ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืน

เงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ท่ีช าระแล้ว และหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี

ท่องเท่ียว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ  

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ** 



2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง ได้แก่ ค่า

ยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายท่ี

จ าเป็นอื่นๆ  

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วท้ังหมด** 

 

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 

เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

6.  เง่ือนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจ ากัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ

ภาครัฐ ท้ังนี้นักท่องเท่ียวท่ีประสงค์จะเดินทางต้องมีความพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหวัดนั้นๆ 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ... 
 

 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

