รหัสโปรแกรม : 21975 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันแรก

กรุงเทพฯ - เพชรบู รณ์ - ทุ่ งกังหั น ลมเขาค้อ - ทุ่ งดอกเวอร์บี น่ า - PINO LATTE RESORT &
CAFÉ - ภูทับเบิก

07.00 น.

พร้อมกัน ณ ปั๊มน้้ามัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) ** พร้อมบริการอาหาร
เช้ า แบบ Set Box ** จากนั้ นน าท่ านออกเดิ น ทางสู่ จั งหวัด เพชรบู รณ์ (ใช้ ระยะเวลาเดิน ทาง
โดยประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที) แหล่งที่เที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม้
หรือชมสายหมอก เป็นเมืองที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างเงียบสงบ ที่จะทาให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติ
ที่แท้จริง และยังสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

นาท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวทุ่งกังหันลมเขาค้อ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ และกังหันลมยักษ์
ใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขาสูง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่
จานวน 24 ต้น ที่ระดับความสูงจากน้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลไป
ถึงวัดผาซ่อนแก้ว ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ 20 กม. ได้เลย เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เราเข้าไปเก็บภาพ
สวยๆ มีจุดชมวิวสองจุดด้วยกันคือ จุดชมวิวช้างดอย และ จุดชมวิวระเบียงกังหันลม ทั้งยังมีกิจกรรม
สนุกๆ ให้เล่น อย่างการนั่งรถล้อเลื่อน “ฟอร์มูล่าม้ง” ไถลลงเนินมาเรื่อยๆ สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ
เป็นที่สุด หรือจะนั่งชิงช้าชาวเขาสุดหวาดเสียว มีทั้งชิงช้าไม้หมุนและแบบเชือกเส้นเดียว และชิมสต
รอเบอร์รี่สดๆ จากไร่สตรอเบอรี่บีจี เป็นต้น หรือสามารถเลือกใช้บริการรถรางของทางโครงการ โดย
มีค่าบริการโดยประมาณ ท่านละ 40 บาท (ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 30 นาทีต่อรอบ) ทั้งนี้หากท่านใด
สนใจสามารถแจ้งไกด์นาเที่ยวเพื่อตรวจสอบรอบหรือราคาที่แน่นอนอีกครั้ง และในแต่ละวันบางครั้ง
อาจมีหรือไม่มีให้บริการขึ้นอยู่กับทางโครงการเป็นผู้กาหนด

จากนั้น

แวะถ่ายรูป ทุ่งดอกเวอร์บี น่ า แห่ งไร่ GB ไร่ด อกไม้เมื องหนาวที่ตั้ งอยู่บ ริเวณทุ่ งกังหัน ลมเขาค้ อ
นั่นเอง ตั้งอยู่ในส่วนหน้าของ “ทุ่งกังหันลม” ซึ่งภายในมีทุ่งดอกไม้หลายแปลง ดอกเวอร์บีน่าสีม่วง
สดที่กาลังบานสะพรั่งออกดอกอย่างสวยงามในขณะนี้ ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เหมาะแก่การ

เซลฟี่เป็นที่สุด นอกจากดอกเวอร์บีน่าแล้ว ยังมีดอกผักเสี้ยนฝรั่ง และดอกไม้ตามฤดูกาลที่จะผลัด
ปลียนหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี **ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ**

นาท่าน

เดิน ทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ ท่องเที่ยวที่เป็ นทั้งคาเฟ่และรีสอร์ทยอด
นิ ย ม โดยเฉพาะฤดู ฝ นและฤดู ห นาวที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มขึ้ น มาชมวิ วทะเลหมอกเป็ น จ านวนมาก
นักท่องเที่ยวที่มาพักจะได้ชมวิว ทิวทัศน์ภูเขา ชมดาวบนท้องฟ้า รีสอร์ทบนเขาสูงใกล้เชิงผาซ่อนแก้ว
ที่มีวิวสวยในมุมมอง 360 องศา เป็นจุดขายสาคัญ สามารถมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้อย่าง
ชัดเจน บางวันที่มีฝนตกยามเช้าจะมีทะเลหมอกเอ่อล้นขึ้นมาเหมือนฟองนมในกาแฟลาเต้ แถมมีร้าน
กาแฟดีไซน์เท่ให้คุณได้นั่งจิบกาแฟหอมๆ ไอศกรีม และเบเกอรี่โฮมเมด เคล้าบรรยากาศสวย ๆ มา
เขาค้อต้องห้ามพลาดเด็ดขาด นาทุกท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซื้อเคื่องดื่มและ
เบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น

นาท่านไต่ระดับความสูงขึ้นสู่ ภูทับเบิก ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านม้งทับเบิกของชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอด
เขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,768 เมตร ชาวม้งที่นี่มี
อาชีพทาการเกษตรเป็นหลัก พืชผักที่มีการปลูกมากที่สุดคือกะหล่าปลี ซึ่งมีการจัดสรรที่ดินทากิน
สาหรับการปลูกกะหล่าปลีหลายพันไร่บนยอดเขาสูง ทาให้ในช่วงฤดูฝนมีกะหล่าปลีผุดขึ้นละลานตา
เต็มภูเขา โดยในเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี
ส่วนในช่วงหน้าหนาวจะมีดอกนางพญาเสือโคร่งบานเต็มภูทับเบิกให้ได้ถ่ายรูปกัน

ค่้า
พักที่

บริการอาหารค่้า ณ ที่พัก เมนู ชุดหมูกระทะ
ไร่มะลิหอม ภูทับเบิก หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

วันที่สอง

จุดชมวิวภูทับเบิก - แปลงปลูกกะหล่้าปลี - วัดป่าภูทับเบิก - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เดอะบลูสกาย การ์เด้น

06.00 น.

ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น รายล้อมไปด้วยทะเลหมอกสุดฟินเหมือนดั่งสวรรค์บนดิน (ทะเลหมอกใน
แต่ล่ะวันจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภพาอากาศ)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่าน

แวะถ่ายภาพที่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง 1,667 เมตร จากระดับน้าทะเล สูงที่สุดในจังหวัด
เพชรบู รณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders และ ชมวิ ว แปลงกะหล่้ า ปลี ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย มีวิวทิวเขาน้อยใหญ่โอบล้อมกับป่าไม้พืชพรรณเขียวขจี และสภาพอากาศที่เย็นสบาย

จากนั้น

นาไปยังวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทย วัดป่าภูทับเบิก เป็นสถานปฏิบัติธรรมสายธรรมยุตินิกาย มีเนื้อที่
50 ไร่เศษ บริเวณวัดจะถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ จึงทาให้บรรยากาศมีค วามหนาวเย็นตลอดทั้งปี
และเป็ น สถานที่ ที่ มี ค วามส าคั ญ โดยเป็ น สถานที่ รับ น้ าฟ้ ากลางหาวเพื่ อ น าขึ้ น ทู ล เกล้ าถวายองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายในวัดมี “พระมหาธาตุเจดีย์โพธิปักขิยธรรม” ซึ่งเป็น
เจดีย์เพชร 37 ยอด มีขนาดความสูง 80.90 เมตร เพื่อเป็นพุทธสถานและเป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ ภายในแต่ละชั้นจะประดิษฐานพระประจาวันทั้ง 4 ทิศ ในส่วนองค์พระมหาธาตุเจดีย์จะ
ประดับด้วยกระเบื้องโมเสค ทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะล้อมด้วยกาแพงพญานาคเงิน พญานาคทอง
9 เศียร โดยงบประมาณในการดาเนินงานในการก่อสร้างมูลค่า 250 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือ
งบประมาณ 50 ล้านบาท ที่จะสร้างเสร็จสมบูรณ์ และจัดประกอบพิธีอัญเชิญพระอัฐิธาตุพระอัคร
สาวก 36 พระองค์ บรรจุในผอบทองคาที่มีขนาดความสูง 33 ซม. พร้อมฉัตรทองคามีขนาดความสูง
536 ซม. นาขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดเล็กพระมหาธาตุเจดีย์ 36 ยอด

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

นาท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พุทธสถานที่ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วย
ขุนเขามากมายได้กลายเป็น “แลนด์มาร์ค” ของเขาค้อ มีความวิจิตรอลังการจากการนากระเบื้องสี
ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด พลอย แก้วแหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับประดา
ตกแต่งเป็นลวดลายที่สวยงาม ตั้งแต่เสา ผนัง พื้น บันได เมื่อยามต้องแสงแดดทั่วบริเวณจะสะท้อน
ประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค์ และมหาวิหารพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ พระพุทธรูปสีขาว
ซ้อนกัน 5 องค์ ใหญ่โตโอ่อ่า สถานที่สาคัญภายในวัด ได้แก่ เจดีย์พระธาตุผาแก้ว บริเวณใต้ฐานพระ
เจดีย์ใช้เป็นที่เก็บ รวบรวมหลักธรรมคาสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่ เจริญ สติภ าวนาสาหรับ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป

จากนั้น

นาท่านเดินทางต่อไปยัง เดอะบลูสกาย การ์เด้น สวนดอกไม้สไตล์อังกฤษท่ ามกลางขุนเขา ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ของบลูสกายรีสอร์ท เขาค้อ อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวยอดฮิต สาหรับผู้ที่ชื่นชอบสวนสวย อยากหา
มุมถ่ายภาพหวานสไตล์เจ้าหญิง เคียงคู่ดอกไม้และดอกหญ้าพริ้วไหว แถมช่วงไหนฝนตกจะได้พบกับ
สายหมอกบางได้บรรยากาศโรแมนติกชวนฝันเป็นอย่างมา

ค่้า
พักที่

บริการอาหารค่้า ณ ที่พัก
โรงแรม อิมพีเรียล ภูแก้ว รีสอท์ท หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

วันที่สาม

เช้า

จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ - จุดชมวิวไปรษณี ย์เขาค้อ - อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ พระต้าหนักเขาค้อ - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่าน

เดินทางสู่ จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ ตั้งอยู่ที่ตาบลหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจุด
ชมวิวแห่งรี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งบนเขาเขาค้อที่สามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา
จากจุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะสามารถมองเห็นวิวทิวเขาอันสวยงามที่อยู่เบื้องหน้าเป็นเขาปู่ เขาย่า ที่มี
รูปทรงคล้ายภูเขาไฟฟูจิ

จากนั้น

นาท่านเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวไปรษณี ย์เขาค้อ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม
มากๆอีกนึ่งจุด ตั้งอยู่ริมเส้นทางสาย 2196 ซึ่งหากในวันที่อากาศเป็นใจทุกท่านจะได้เห็นทะเลหมอก
สุดอลังกาลแบบ 180 องศา

นาท่าน

เยี่ ย มชม อนุ ส รณ์ ส ถานผู้ เสี ย สละเขาค้ อ เนื่ อ งจากสมั ย ก่ อ นเขาค้ อ เคยได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ดิ น แห่ ง
คอมมิ วนิ ส ต์ เป็ น พื้ น ที่ สี แ ดงที่ คุ ก รุ่น ไปด้ ว ยควั น ไฟของการสู้ ร บจากผู้ ที่ มี แ นวคิ ด ทางการเมื อ งที่
แตกต่างกัน

นาท่าน

แวะชม พระต้าหนักเขาค้อ เป็นจุดสูงสุดของเขาค้อ สูงกว่าระดับน้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร เมื่อ
ยืนอยู่บริเวณพระตาหนักจะสามารถมองเห็นวิวทัศนียภาพที่สวยงามมาก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น.

หลังรับประทานอาหารนาท่านออกเดินทางจาก เพชรบูรณ์

17.30 น.
20.30 น.

นาท่าน แวะซื้อของฝาก จ.นครสวรรค์
เดินทางถึง ปั๊มน้้ามัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ **

อัตราค่าบริการ
ก้าหนดการเดินทาง

ประเภทพาหนะ

ราคาท่านละ

พักเดี่ยวช้าระเพิ่ม
ท่านละ

05 – 07 พฤศจิกายน 2564
12 – 14 พฤศจิกายน 2564
19 – 21 พฤศจิกายน 2564
26 – 28 พฤศจิกายน 2564
03 – 05 ธันวาคม 2564
(วันพ่อแห่งชาติ)
04 – 06 ธันวาคม 2564
(วันพ่อแห่งชาติ)
10 – 12 ธันวาคม 2564
(วันรัฐธรรมนูญ)
17 – 19 ธันวาคม 2564
24 – 26 ธันวาคม 2564
31 ธ.ค. 64 - 02 ม.ค. 65
(วันปีใหม่)
07 – 09 มกราคม 2565
14 – 16 มกราคม 2565
21 – 23 มกราคม 2565

รถตู้ VIP
รถตู้ VIP
รถตู้ VIP
รถตู้ VIP

6,999
6,999
6,999
6,999

2,000
2,000
2,000
2,000

รถตู้ VIP

7,999

2,000

รถตู้ VIP

7,999

2,000

รถตู้ VIP

7,999

2,000

รถตู้ VIP
รถตู้ VIP

6,999
6,999

2,000
2,000

รถตู้ VIP

8,999

2,000

รถตู้ VIP
รถตู้ VIP
รถตู้ VIP

6,999
6,999
6,999

2,000
2,000
2,000

28 – 30 มกราคม 2565
04 – 06 กุมภาพันธ์ 2565
11 – 13 กุมภาพันธ์ 2565
18 – 20 กุมภาพันธ์ 2565
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565

รถตู้ VIP
รถตู้ VIP
รถตู้ VIP
รถตู้ VIP
รถตู้ VIP

6,999
6,999
6,999
6,999
6,999

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเที่ยวท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 6 - 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวน
ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
** ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ที่จะเดินทาง ลูกค้าจะต้องชาระค่าส่วนต่างเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
***เนื่องด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้***
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย**
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถตู้ VIP นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3% ออกใบเสร็จในนามบริษัท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ย นแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน
เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ
1.

2.

3.

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์ เป็นจ้านวน 3,000 บาทต่อท่านภายใน 24 ชั่วโมง
พร้อมส้าเนาบัตรประชาชน เพื่อส้ารองที่นั่ง
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วั น จั น ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวั น เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวั น เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

2.

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่ อแจ้งยกเลิกการจองกับ ทางบริษั ทเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร ทางบริษัทไม่รับ ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ

ชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิ ก ก่ อ นวั น เดิ น ทาง 30 วั น ขึ้ น ไป คื น เงิน ค่ า ทั ว ร์ เต็ ม จ านวน ของค่ า ทั ว ร์ ที่ ช าระแล้ ว และหั ก
ค่ าใช้ จ่ ายที่ จ่ ายจริง ได้ แ ก่ ค่ ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่ พั ก ค่ า ธรรมเนี ย มเข้ าชมสถานที่
ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
2.2 ยกเลิ ก ก่ อ นวั น เดิ น ทาง 15 - 29 วั น คื น เงิ น ค่ า ทั ว ร์ 50% และหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ่ า ยจริ ง ได้ แ ก่ ค่ า
ยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นอื่นๆ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระแล้วทั้งหมด**
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน
เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
6. เงื่อนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจากัดการเดินทาง ในแต่ละจังหวัดอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ
ภาครั ฐ ทั้ ง นี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระสงค์ จ ะเดิ น ทางต้ อ งมี ค วามพร้ อ มปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของจั ง หวั ด นั้ น

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

