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วนัที ่1 กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ (เขาค้อ) – จุดชมววิไปรษณย์ีไทยเขาค้อ –  
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก – ทุ่งกงัหันลม –  จุดชมววิคิงคอง 

เช้า เทีย่ง เยน็ 

05.00 น. พร้อมกนั ณ. จุดนัดหมาย  เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก   
พร้อมบริการอาหารเช้า ข้าวเหนียวหมูทอด   

 น าคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง) 
เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร 
 น ำคณะเดินทำงสู่  จุดชมววิไปรษณย์ีเขาค้อ เป็นอีกจุดชมทะเลหมอกท่ีสวยงำม ซ่ึงอยู่

ท่ำมกลำงขนุเขำต่ำงๆ เป็นอีกแลนดม์ำร์คท่ีเรียกไดว้ำ่ตอ้งมำเช็คอิน  ส ำหรับใครท่ีเป็นสำยล่ำ
หมอก ตอ้งไม่พลำดท่ีน่ีเป็นอนัขำด นอกจำกน้ีบริเวณรอบๆ ยงัมีท่ีใหเ้ดินเท่ียวถ่ำยรูป มีสวน
สตรอเบอร่ี และจุดกำงเตน็ทห์ลำยจุดส ำหรับนกัท่องเท่ียวท่ีอยำกมำชมภำพทะเลหมอกใน
ตอนเชำ้ตรู่อีกดว้ย  

 

 น ำคณะสู่ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เป็นเจดียท่ี์สวยงำมมีสถำปัตยกรรมผสมผสำนทั้ง
แบบสุโขทยั อยธุยำ และรัตนโกสินทร์ ยอดเจดียบ์รรจุพระบรมสำรีริกธำตุ พระอฐิัของ
พระพุทธเจำ้ ท่ีอญัเชิญมำจำกประเทศศรีลงักำ โดยรัชกำลท่ี 9 ทรงพระรำชทำนใหก้บั
ประชำชนในพื้นท่ี หลงัจำกยุติกำรสู้รบกบัคอมมิวนิสตใ์นประเทศไทย ทั้งประชำชนในพื้นท่ี 
และนกัท่องเท่ียวจึงนิยมไปกรำบไหวเ้พื่อเป็นสิริมงคล  

 

 ทุ่งกงัหันลม  อีกหน่ึงแลนด์มำร์คแห่งเขำคอ้ท่ีสวยงำม ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีหมู่บำ้นเพชรด ำ จงัหวดั
เพชรบูรณ์   เม่ือเขำ้มำในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยงัเส้นทำงท่องเท่ียวหลกับนเขำคอ้ จะ
สำมำรถมองเห็นก ำหนัลมโดดเด่นไดอ้ยำ่งง่ำยได ้ เน่ืองจำกจุดท่ีตั้งของโครงกำรทุ่งกงัหนัลม 
อยูบ่นเนินเขำสูง บนระดบัควำมสูงกวำ่น ้ำทะเลประมำณ 1,050 เมตร ตระหง่ำนบนท่ีรำบยอด
เขำเน้ือท่ี 350 ไร่  จึงสำมำรถมองเห็นววิทิวทศัน์ไดก้วำ้งไกล 
ทั้งยงัมีกิจกรรมสนุกๆ ใหเ้ล่น อยำ่งกำรนัง่รถลอ้เล่ือน “ฟอร์มูล่าม้ง” ไถลลงเนินมำเร่ือยๆ 
สร้ำงควำมต่ืนเตน้เร้ำใจเป็นท่ีสุด หรือจะนัง่ชิงชำ้ชำวเขำสุดหวำดเสียว มีทั้งชิงชำ้ไมห้มุน
และแบบเชือกเส้นเดียว และสำมำรถแวะชิม สตรอเบอร์ร่ีสดๆ จำกไร่สตรอเบอร่ี และ
สำมำรถเลือกใชบ้ริกำรรถรำงของทำงโครงกำร โดยมีค่ำบริกำรโดยประมำณ ท่ำนละ 40 บำท  

ทมีงานมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ 

ไดร้บัการฉีดวคัซีนเรยีบรอ้ยแลว้ 



 
(ใชว้ลำประมำณไม่เกิน 30 นำทีต่อรอบ) ทั้งน้ีหำกท่ำนใดสนใจสำมำรถแจง้ไกดเ์พื่อ
ตรวจสอบรอบหรือรำคำท่ีแน่นอนอีกคร้ัง และในแต่ละวนับำงคร้ังอำจมีหรือไม่มีใหบ้ริกำร
ข้ึนอยูก่บัทำงโครงกำรเป็นผูก้  ำหนด  
(ไม่รวมค่าน่ังรถรางประมาณ 40 บาท และ ฟอร์มูล่าม้ง ประมาณ 50 บาท) 
จุดชมววิคิงคอง เขาค้อ  เป็นจุดชมววิท่ีมีหุ่นฟำงคิงคองยกัษข์นำดใหญ่ ทำงเดินลอยฟ้ำไปยงั
ลำนระเบียงชมววิท่ีสำมำรถมองเห็นววิของเขำคอ้ไดแ้บบพำโนรำม่ำ นอกจำกน้ีภำยในพื้นท่ี
ของจุดชมวิวยงัมีมุมถ่ำยภำพท่ีน่ำรักมำกมำย ทั้งแปลชิงชำ้ รูปป้ันยอดมนุษยต่์ำง และมุมของ
ดอกไมเ้มืองหนำวและดอกหญำ้พร้ิวไหวรวมทั้งท่ีพกัแบบกระโจมเตน้ทว์ิวดีริมภูเขำ รวมทั้ง 
ร้ำนกำแฟ คอยใหบ้ริกำรนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  
  น าคณะเข้าทีพ่กั  ณ เขาค้อ รีสอร์ท  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที ่2  Blue Sky Garden - วดัผาซ่อนแก้ว - ร้านกาแฟ Pino Latte – 
โรงเตี๊ยมสุดขอบฟ้า -  พระธาตุศรีสองรัก –  

ถนนคนเดินเชียงคาน  

เช้า - - 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
 เดอะบลูสกาย การ์เด้นท์ สวนดอกไมส้ไตลอ์งักฤษท่ำมกลำงขนุเขำ ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีของบลู
สกำยรีสอร์ท เขำคอ้ อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวยอดฮิต ส ำหรับผูท่ี้ช่ืนชอบสวนสวย อยำกหำมุม
ถ่ำยภำพหวำนสไตลเ์จำ้หญิง เคียงคู่ดอกไมแ้ละดอกหญำ้พร้ิวไหว แถมช่วงไหนฝนตกจะได้
พบกบัสำยหมอกบำงไดบ้รรยำกำศโรแมนติกชวนฝันเป็นอยำ่งมำก 

 

น ำคณะสู่ วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว  นอกจำก ทะเลหมอก คำเฟ่ และรีสอร์ทสวยๆ ท่ีท ำใหไ้ด้
บรรยำกำศเหมือนกบัสวติเซอร์แลนดแ์ลว้ ท่ีเขำคอ้ยงัมีวดัสวยๆ ท่ีน่ำไปเท่ียวอีกดว้ย ซ่ึงตั้งอยู่
บริเวณเนินเขำในหมู่บำ้นทำงแดง เขำคอ้  เป็นสถำนปฏิบติัธรรมแก่พระสงฆ ์และ
พุทธศำสนิกชนทัว่ไป ใหไ้ดม้ำพกักำยพกัใจในท่ีซ่ึงรำยลอ้มไปดว้ยหุบเขำท่ีแสนสงบเงียบใน
อำกำศเยน็สบำย ซ่ึงนอกจำกจะเป็นสถำนท่ีปฏิบติัธรรม แลว้ ยงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวสำมำรถ
เขำ้ชมไดอี้กดว้ย แต่ตอ้งเป็นไปตำมกฎของวดัในเร่ืองของกำรแต่งกำย และหำ้มส่งเสียงดงั
รบกวนผูม้ำปฏิบติัธรรม 

 

แวะร้านกาแฟ Pino Latte  พร้อมด่ืมด ่ากบับรรยากาศ 
อนัแสนงดงาม 

 
 
 
 
 

 



12.00 น. น ำคณะสู่ร้ำนอำหำรใหญ่มีโตะ๊นัง่ในร้ำน และระเบียงชมววินอกร้ำน รองรับนกัท่องเท่ียวได้
จ  ำนวนมำก "โรงเตี๊ยมสุดขอบฟ้า" ตั้งอยูติ่ดกบัผำซ่อน
แกว้ บนภูเขำสูงใกลว้ดัผำซ่อนแกว้ มีววิมุมสูงท่ีสำมำรถ
เห็นภูเขำสลบัซบัซอ้นไดส้วยงำม  ภำยในร้ำนบรรยำกำศ
ค่อนขำ้งโล่งสบำย ตกแต่งสไตลโ์รงเต๊ียมจีน หลงัคำสูง
โปร่ง มีโตะ๊ท่ีนัง่จ  ำนวนมำก ไม่อึดอดั  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารเที่ยง อสิระตามอธัยาศัย 
    

 พระธาตุศรีสองรัก สร้ำงข้ึนถวำยเป็นอุเทสิกเจดีย ์(หมำยถึงเจดียส์ร้ำงข้ึนโดยเจตนำอุทิศให้
พระศำสนำ โดยไม่ก ำหนดวำ่ตอ้งเก็บรักษำส่ิงใด) สร้ำงข้ึนสมยักรุงศรีอยธุยำ พ.ศ. 2103 
เสร็จในปี พ.ศ.2106 พระธำตุศรีสองรักสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นสักขีพยำนในกำรช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั และร่วมกนัต่อสู่กบัพม่ำ ระหวำ่งกรุงศรีอยธุยำ (สมยัพระมหำจกัรพรรดิ) และกรุงศรี
สัตนำคนหุต (เวยีงจนัทน์) สมยัพระเจำ้ไชยเชษฐำธิรำช ตำมต ำนำนกล่ำววำ่พระธำตุศรีสอง
รัก ไดส้ร้ำงข้ึน ณ ท่ีก่ึงกลำงระหวำ่งล ำน ้ำโขงกบัแม่น ้ำน่ำน บนโคกไมติ้ดกนั 

 

 ถนนคนเดินเชียงคาน ใหท้่ำนเดินเล่นชิวๆ ชอ้ป ชิม ให้อร่อยตลอดเส้นทำงถนน ใหทุ้กท่ำน
เพลินเพลิดกบัวถีิสโลวไ์ลฟ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น อสิระตามอธัยาศัย 
 น าคณะเข้าทีพ่กั  ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท  หรือเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที ่3 ตักบาตรข้าวเหนียว – ภูทอก - วดัพระใหญ่ภูคกงิว้ – สกายวอร์คเชียงคาน –  
ตลาดโรงเกลือเชียงคาน – สวนหินผางาม - กรุงเทพฯ 

เช้า เทีย่ง - 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
 ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว วฒันธรรมอนังดงำมของเมืองเชียงคำนในยำมเชำ้ นกัท่องเท่ียวจะมำ
นัง่เรียงรำยรอใส่บำตรขำ้วเหนียว เป็นประเพณีสืบทอดกนัมำอยำ่งยำวนำน และเป็นวิถีชีวติท่ี  
งดงำมของชำวเชียงคำน 

 
 

 ภูทอก จุดชมวิวทะเลหมอกท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีมำเท่ียวเชียงคำน มี
ลกัษณะเป็นภูเขำสูง ตั้งอยูริ่มแม่น ้ำโขง บนยอดภูเป็นท่ีตั้งของสถำนีโทรคมนำคมเชียงคำน 
และเป็นจุดชมววิทิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมของอ ำเภอเชียงคำนและล ำน ้ำโขงไดโ้ดยรอบ ตั้งอยูบ่น
ถนนสำยเดียวกนักบัแก่งคุดคูซ่ึ้งห่ำงจำก ตวัอ ำเภอเชียงคำนประมำณ 3 กิโลเมตร ใครท่ีไดแ้วะ
มำเท่ียวเชียงคำนไม่ควรพลำดกำรไปชมทะเลหมอกในยำมเชำ้ท่ีน่ี นอกจำกน้ีภูทอกจุดชมววิ 
ชมควำมงำมของแม่น ้ำโขง เมืองสำนะคำม และแก่งคุดคูไ้ดอ้ยำ่งชดัเจน  

 



วดัพระใหญ่ภูคกงิว้  เรียกอีกช่ือหน่ึงวำ่ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลำทวนิครำภิรักษ ์ตั้งอยูท่ี่  
ภูคกง้ิว บำ้นท่ำดีหมี ต ำบลปำกตม ประดิษฐำนอยูบ่นเนินเขำบริเวณปำกล ำน ้ำเหืองจรดกบั  
แม่น ้ำโขง เป็นพระพุทธรูปปำงลีลำประทำน พร หล่อดว้ยไฟเบอร์ผสมเรซ่ินสีทองทั้งองค ์สูง 
19 เมตร ตวัฐำนกวำ้ง 7.2 เมตร สร้ำงข้ึนโดยกองทพัภำคท่ี 2 และประชำชน เพื่อถวำยเป็นพระ
รำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั และสมเด็จพระนำงเจำ้ พระบรม รำชินีนำถ เน่ืองใน
วโรกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั ครบ 6 รอบ และใน
มหำ มงคลแห่งรำชพิธีรำชำภิเษก ครบ 50 ปี 
สกายวอล์ค เชียงคาน ตั้งอยูสู่งกวำ่ระดบัแม่น ้ำโขงรำว 80 เมตร หรือเทียบเท่ำกบัตึก 30 ชั้น 
พื้นทำงเดินท ำดว้ยกระจกใสยำวกวำ่ 100 เมตร กวำ้งกวำ่ 2 เมตร ถือเป็นจุดน่ำต่ืนเตน้และชวน
หวำดเสียวบนสกำยวอลค์สำมำรถมองเห็นวิวทิวทศัน์แม่น ้ำเหือง และแม่น ้ำโขงท่ีกั้นชำยแดน
ไทย-ลำว ในบรรยำกำศอนัน่ำต่ืนตำต่ืนใจ (ไม่รวมค่ารองเท้าเดินบนสกายวอร์ค คู่ละ 30 บาท) 
ตลาดโรงเกลือเชียงคาน ใหท้่ำนอิสระเลือกซ้ือสินคำ้ อำทิ ของเล่น ขนม ของท่ีระลึก เส้ือผำ้ 
ของใชม้ำกมำยตำมอธัยำศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 
 สวนหินผางาม หรือสถำนท่ีท่ีเรียกไดว้ำ่เป็น คุนหมิงเมืองเลย เป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติท่ี
สวยงำมมำกๆ เพรำะมีแนวผำหินปูนสูงใหญ่ ทอดยำวอยูก่ลำงทุ่งหญำ้สีเขียว บริเวณภำยในจะ
มีเส้นทำงเดินสลบัซบัซอ้น บำงช่วงจะดูลึกลบัคลำ้ยๆ กบักำรผจญภยัอยูใ่นเขำวงกต  
ตลอดเส้นทำงของกำรเดินเท่ียวท่ี สวนหินผำงำม นั้น ยงัไดพ้บเห็นตน้ไมท่ี้หำยำก และตน้ไม้
ยกัษอี์กดว้ย เช่น ปรงเขำ ท่ีมีอำยกุวำ่หลำยร้อยปี เลยเป็นท่ีมำของฉำยำวำ่ คุนหมิงเมืองเลย 
นัน่เองค่ะ ภูเขำหินปูนท่ีน่ี จะอยูก่ระจำยเป็นลูกๆ ใหญ่บำ้งเล็กบำ้งปะปนกนัไป บำงลูก
สำมำรถเดินผำ่นทะลุได ้และจะมีช่ือเรียกต่ำงกนัไปตำมลกัษณะรูปร่ำง ไม่วำ่จะเป็น หิน
ไดโนเสำร์ ซุม้คำรวะ ถ ้ำอรทยั หนำ้ผำทอ้แท ้เขำวงกต เจดียหิ์น ประตูโขง หินมงกุฎ สวนหิน 
กรอบรูปธรรมชำติก ำแพงเมืองจีน เป็นตน้ 

 

   จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ 
22.00 น.  เดินทำงถึงท่ีหมำยโดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ ราคาส าหรับผู้ใหญ่ (ไม่มรีาคาเด็ก) 

วนัเดินทาง 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน พกัเดี่ยว เพิม่ 

1-3 เมษายน 65 11,999 10,999 9,999 2,000 

8-10 เมษายน 65 11,999 10,999 9,999 2,000 

13-15 เมษายน 65 11,999 10,999 9,999 2,000 

15-17 เมษายน 65 11,999 10,999 9,999 2,000 

22-24 เมษายน 65 9,999 8,999 7,999 2,000 

29-1 พฤษภาคม 65 11,999 10,999 9,999 2,000 

6-8 พฤษภาคม 65 9,999 8,999 7,999 2,000 

14-16 พฤษภาคม 65 11,999 10,999 9,999 2,000 

20-22 พฤษภาคม 65 9,999 8,999 7,999 2,000 

27-29 พฤษภาคม 65 9,999 8,999 7,999 2,000 

3-5 มิถุนายน 65 11,999 10,999 9,999 2,000 

10-12 มิถุนายน 65 11,999 10,999 9,999 2,000 

17-19 มิถุนายน 65 10,999 9,999 8,999 10,999 

24-26 มิถุนายน 65 10,999 9,999 8,999 10,999 

1-3 กรกฎาคม 65 10,999 9,999 8,999 2,000 

8-10 กรกฎาคม 65 10,999 9,999 8,999 2,000 

13-15 กรกฎาคม 65 11,999 10,999 9,999 2,000 

15-17 กรกฎาคม 65 11,999 10,999 9,999 2,000 

28-30 กรกฎาคม 65 11,999 10,999 9,999 2,000 



29-31 กรกฎาคม 65 11,999 10,999 9,999 2,000 

5-7 สิงหาคม 65 10,999 9,999 8,999 2,000 

12-14 สิงหาคม 65 11,999 10,999 9,999 2,000 

19-21 สิงหาคม 65 10,999 9,999 8,999 2,000 

26-28 สิงหาคม 65 10,999 9,999 8,999 2,000 

2-4 กนัยายน 65 10,999 9,999 8,999 2,000 

9-11 กนัยายน 65 11,999 10,999 9,999 2,000 

16-18 กนัยายน 65 10,999 9,999 8,999 2,000 

23-25 กนัยายน 65 9,999 8,999 7,999 2,000 

30-2 ตุลาคม 65 10,999 9,999 8,999 2,000 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 4 ท่านขึน้ไป*** 
หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 4 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

ไม่รวมค่าทปิไกด์และทมีงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ 

***ลูกค้าสามารถเลือกวนัเดินทางเองได้ หากกรุ๊ปท่านเดินทางมากกว่า 4 ท่านขึน้ไป*** 

 
 

อตัรานีร้วม 
 

 ค่ำพำหนะรับส่งตำมรำยกำรน ำเท่ียวท่ีระบุเท่ำนั้น   
 ค่ำโรงแรมห้องพกั 2 ท่ำนต่อหอ้งตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น     
 ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น       
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น 
 ค่ำมคัคุเทศกท่ี์คอยดูแล อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

(หมำยเหตุ...อำย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อำย ุ76-85 ปี ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่ำนละ  500,000 บำท ...)  

 
 
 



อตัรานีไ้ม่รวม 

 

 

 

 
 
 
 

  ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือในรำยกำร เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเติม 
  จำกรำยกำรท่ีทำงบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

   ค่ำประกนัภยัธรรมชำติ และประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภำพ หำกท่ำนตอ้งกำรเพิ่ม 
   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต้่องการใบกากบัภาษีเท่าน้ัน) 
   ค่าทปิไกด์และทมีงานคนขับรถ ท่านละ 300.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

 
 

เง่ือนไขการจอง 
 

กรุณา ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน  พร้อมส่งส ำเนำบตัรประชำชน หลงัจำกท ำกำรจองทวัร์ภำยใน24ชัว่โมง หำกไม่ช ำระ
ตำมท่ีบริษทัก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่ำนช ำระเงินค่ำทวัร์เรียบร้อย
แลว้ ทำงบริษทัฯถือวำ่ท่ำนยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
**กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 

หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วนั    หกัเงินค่ำบริกำรท่ำนละ 2,000  บำท 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง    1-29  วนั  หกัค่ำใชจ่้ำย  100% ของรำคำทวัร์ (ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด) 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ  
   ทำงบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ดยสำร  ในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ดินทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรม ท่ีพัก 

กำรจรำจร เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง กำรนดัหยุดงำน กำรก่อจลำจล อุบติัเหตุ สภำพอำกำศ ภยัธรรมชำติ วำตภยั 
อคัคีภยั หรือไม่วำ่จะดว้ยสำเหตุใดๆ ก็ตำม (ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ท่ีเหนือกำรควบคุมจำกทำงบริษทัทวัร์ฯ) โดยทำง
บริษทัจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของลูกคำ้เป็นส ำคญั 

2. หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ เน่ืองจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง สำยกำรบิน สภำพอำกำศ ภยัธรรมชำติ วำต
ภยั อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสำยกำรบิน หรือในส่วนของกำรบริกำรทำงประเทศท่ีท่ำนเดินทำงท่องเท่ียว ยงัคงให้บริกำร
อยูเ่ป็นปกติ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หำกสถำนท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สำมำรถเขำ้ชมไดไ้ม่วำ่ดว้ยสำเหตุใดก็ตำม ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจำกทำงบริษทัไดท้  ำกำรจองและถูกเก็บค่ำใชจ่้ำยไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมือง ห้ำมผูเ้ดินทำง เดินทำง เน่ืองจำกมีส่ิงผิดกฎหมำย หรือส่ิงของห้ำมน ำเข้ำ
ประเทศ  เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมท่ีทำงกอง
ตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มเดินทำง  

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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