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วนัแรก กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ ์- ทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ - ทุง่ดอกเวอรบ์นีา่ - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - 

พระธาตผุาซอ่นแกว้  

 

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

ขา้วเหนยีวหมูทอด ** จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 5 

ชัว่โมง 30 นาท)ี แหลง่ทีเ่ทีย่วทางธรรมชาต ิไมว่า่จะชมสายลม ชมขนุเขา ชมดอกไม ้หรอืชมสายหมอก เป็นเมอืง

ทีเ่หมาะกับการพักผ่อนอย่างเงยีบสงบ ทีจ่ะท าใหค้ณุไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอด

ทัง้ปี  

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง จุดชมววิทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม ้และกังหันลมยักษ์

ใหญ่ทีต่ัง้เรยีงรายอยู่บนเนนิเขาสงู เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จ านวน 24 

ตน้ ทีร่ะดับความสงูจากน ้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ไดก้วา้งไกลไปถงึวัดผาซอ่นแกว้ ซึง่อยู่

ห่างออกไปเกอืบ 20 กม. ไดเ้ลย เปิดเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วใหเ้ราเขา้ไปเก็บภาพสวยๆ มจีุดชมววิสองจุดดว้ยกันคอื 

จุดชมววิชา้งดอย และ จุดชมววิระเบยีงกังหันลม ทัง้ยังมกีจิกรรมสนุกๆ ใหเ้ล่น อย่างการน่ังรถลอ้เลือ่น “ฟอร์มู

ลา่มง้” ไถลลงเนนิมาเรือ่ยๆ สรา้งความตืน่เตน้เรา้ใจเป็นทีส่ดุ หรอืจะน่ังชงิชา้ชาวเขาสดุหวาดเสยีว มทีัง้ชงิชา้ไม ้

หมุนและแบบเชอืกเสน้เดยีว และชมิสตรอเบอรร์ี่สดๆ จากไร่สตรอเบอรี่บจี ีเป็นตน้ หรือสามารถเลอืกใชบ้รกิาร

รถรางของทางโครงการ โดยม ี  คา่บรกิารโดยประมาณ ทา่นละ 40 บาท (ใชเ้วลาประมาณไม่เกนิ 30 นาทตีอ่รอบ) 

ทัง้นี้หากท่านใดสนใจสามารถแจง้ไกดน์ าเทีย่วเพื่อตรวจสอบรอบหรือราคาที่แน่นอนอีกครั้ง และในแต่ละวัน

บางครัง้อาจมหีรอืไมม่ใีหบ้รกิารขึน้อยูก่บัทางโครงการเป็นผูก้ าหนด 

 

จากนัน้แวะถ่ายรูป ทุง่ดอกเวอรบ์นี่า แห่งไร่ GB ไร่ดอกไมเ้มอืงหนาวทีต่ัง้อยู่บรเิวณทุ่งกังหันลมเขาคอ้น่ันเอง 

ตัง้อยูใ่นสว่นหนา้ของ “ทุง่กังหันลม” ซึง่ภายในมทีุง่ดอกไมห้ลายแปลง ดอกเวอรบ์น่ีาสมี่วงสดทีก่ าลังบานสะพร่ัง

ออกดอกอย่างสวยงามในขณะนี้ ถอืเป็นอกีจุดหนึง่ทีพ่ลาดไม่ไดเ้หมาะแกก่ารเซลฟ่ีเป็นทีส่ดุ นอกจากดอกเวอร์บี

น่าแลว้ ยังมดีอกผักเสีย้นฝร่ัง และดอกไมต้ามฤดกูาลทีจ่ะผลดัปลยีนหมนุเวยีนกันไปตลอดทัง้ปี **ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศในปีน ัน้ๆ** 

 



 

 

 

 
น าทา่นเดนิทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นทัง้คาเฟ่และรสีอรท์ยอดนยิม 

โดยเฉพาะฤดฝูนและฤดหูนาวทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมขึน้มาชมววิทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก นักท่องเทีย่วทีม่าพักจะ

ไดช้มววิ ทวิทศันภ์เูขา ชมดาวบนทอ้งฟ้า รสีอรท์บนเขาสงูใกลเ้ชงิผาซอ่นแกว้ทีม่วีวิสวยในมุมมอง 360 องศา เป็น

จดุขายส าคญั สามารถมองเห็นวดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ไดอ้ย่างชดัเจน บางวันทีม่ฝีนตกยามเชา้จะมทีะเลหมอกเออ่

ลน้ขึน้มาเหมอืนฟองนมในกาแฟลาเต ้แถมมรีา้นกาแฟดไีซน์เท่ใหค้ณุไดน่ั้งจบิกาแฟหอมๆ ไอศกรมี และเบเกอรี่

โฮมเมด เคลา้บรรยากาศสวย ๆ มาเขาคอ้ตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด น าทุกท่านอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรือ

เลอืกซือ้เครือ่งดืม่และเบเกอรีไ่ดต้ามอธัยาศยั 

 

จากนัน้น าท่านสักการะพระบรมสารีรกิธาตุที ่วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ พุทธสถานทีต่ัง้ตระหง่านโอบลอ้มดว้ย

ขนุเขามากมายไดก้ลายเป็น “แลนดม์ารค์” ของเขาคอ้ มคีวามวจิติรอลังการจากการน ากระเบือ้งส ีถว้ยชามเบญจ

รงค ์มกุ ลกูปัด พลอย แกว้แหวน หนิส ีตลอดจนเซรามคิหลากสสีนั มาประดบัประดาตกแตง่เป็นลวดลายทีส่วยงาม 

ตัง้แต่เสา ผนัง พืน้ บันได เมือ่ยามตอ้งแสงแดดทั่วบรเิวณจะสะทอ้นประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค์ และ

มหาวหิารพระพุทธเจา้ ๕ พระองค ์พระพุทธรูปสขีาวซอ้นกัน 5 องค ์ใหญ่โตโออ่า่ สถานทีส่ าคัญภายในวัด ไดแ้ก ่

เจดยีพ์ระธาตุผาแกว้ บรเิวณใตฐ้านพระเจดยีใ์ชเ้ป็นทีเ่ก็บรวบรวมหลักธรรมค าสอน ภาพปรศินาธรรม และเป็นที่

เจรญิสตภิาวนาส าหรับพุทธศาสนกิชนทัว่ไป  

 



 

 

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

พกัที ่ เดอะอมิพเีรยีล ภูแกว้ฮลิล ์รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง            จุดชมววิเขาตะเคยีนโงะ๊ - จุดชมววิไปรษณียเ์ขาคอ้ - อนุสรณ์สถานผูเ้สยีสละเขาคอ้ - พระต าหนกัเขา

คอ้ - ภูแกว้พคี คาเฟ่ - เดอะบลสูกาย การเ์ดน้  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่จุดชมววิเขาตะเคยีนโงะ๊ ตัง้อยู่ทีต่ าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาคอ้ จังหวัดเพชรบรูณ์ ซึง่จุดชม

ววิแหง่รีถ้อืวา่เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุอกีแหง่หนึง่บนเขาเขาคอ้ทีส่ามารถชมววิไดแ้บบ 360 องศา จากจุดชมววิเขา

ตะเคยีนโง๊ะสามารถมองเห็นววิทวิเขาอนัสวยงามทีอ่ยูเ่บือ้งหนา้เป็นเขาปู่  เขายา่ ทีม่รีูปทรงคลา้ยภเูขาไฟฟจู ิ 

 



 

 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง จดุชมววิไปรษณียเ์ขาคอ้ ถอืวา่เป็นอกีหนึง่จุดชมทะเลหมอกทีส่วยงามมากๆอกี

นึง่จดุ ตัง้อยูร่มิเสน้ทางสาย 2196 ซึง่หากในวันทีอ่ากาศเป็นใจทกุทา่นจะไดเ้ห็นทะเลหมอกสดุอลังกาลแบบ 180 

องศาน าท่านเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานผูเ้สยีสละเขาคอ้ เนื่องจากสมัยก่อนเขาคอ้ เคยไดช้ื่อว่าเป็นดนิแห่ง

คอมมวินสิต ์เป็นพืน้ทีส่แีดงทีค่กุรุ่นไปดว้ยควนัไฟของการสูร้บจากผูท้ีม่แีนวคดิทางการเมอืงทีแ่ตกตา่งกัน น าทา่น

แวะชม พระต าหนกัเขาคอ้ เป็นจุดสงูสดุของเขาคอ้ สงูกวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร เมือ่ยนือยู่บรเิวณ

พระต าหนักจะสามารถมองเห็นววิทศันยีภาพทีส่วยงามมาก 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

น าทกุทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ภูแกว้พคี คาเฟ่ รา้นกาแฟและจุดชมววิทีต่ัง้อยู่ภายใน ภูแกว้รสีอรท์ & แอดเวนเจอร ์

ปารค์ เขาคอ้ ซึง่จุดชมววิตัง้อยู่บนจุดทีส่งูทีส่ดุของรสีอรท์ สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเขาคอ้ไดแ้บบพาโนรา

มา เป็นจุดชมอาทติยต์กดนิทีส่วยมาก บรเิวณลานชมววิมพีืน้ทีก่วา้งขวาง และจุดถา่ยภาพทีส่วยงามหลายจุด 

ท ัง้จุดชมววิอุง้มอืยกัษท์ีเ่ป็นทางเดนิแบบยกสูงลอยฟ้า ลานและระเบยีงชมววิต่างๆ รงันกบาหล ีแปล

ชงิชา้ น าทกุทา่นอสิระเก็บภาพความประทบัใจ หรอืเลอืกซือ้เครือ่งดืม่และเบเกอรีไ่ดต้ามอัธยาศัย (พเิศษ!! แฟน

ซดีริง้คท์า่นละ 1 แกว้) 

 



 

 

 

 
 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง เดอะบลสูกาย การเ์ดน้ สวนดอกไมส้ไตลอ์งักฤษทา่มกลางขนุเขา ตัง้อยู่ในพืน้ที่

ของบลสูกายรสีอรท์ เขาคอ้ อกีหนึง่จุดทอ่งเทีย่วยอดฮติ ส าหรับผูท้ีช่ ืน่ชอบสวนสวย อยากหามุมถ่ายภาพหวาน

สไตลเ์จา้หญงิ เคยีงคูด่อกไมแ้ละดอกหญา้พริว้ไหว แถมชว่งไหนฝนตกจะไดพ้บกับสายหมอกบางไดบ้รรยากาศโร

แมนตกิชวนฝันเป็นอยา่งมาก 

 

 



 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

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 

16 – 18 ตลุาคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 2,000 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 4,999 2,000 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 4,999 2,000 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 4,999 2,000 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 รถตู ้VIP 4,999 2,000 

04 – 06 ธนัวาคม 2563 
(วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9) 

รถตู ้VIP 4,999 2,000 

10 – 12 ธนัวาคม 2563 
(วนัรฐัธรรมนูญ) 

รถตู ้VIP 4,999 2,000 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 2,000 

25 – 27 ธนัวาคม 2563 รถตู ้VIP 4,999 2,000 

30 ธ.ค. 63 – 01 ม.ค. 64 

(วนัปีใหม)่ 
รถตู ้VIP 5,999 2,500 

31 ธ.ค. 63 – 02 ม.ค. 64 

(วนัปีใหม)่ 
รถตู ้VIP 5,999 2,500 

 

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

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะ
เดนิทาง ลกูคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 
 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

  คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตามรายการ 

  ค่าทีพั่ก หอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือระดับเดยีวกัน ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพัก  

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

  คา่จา้งมัคคเุทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

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

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่

เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

  คา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ 

เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์เป็นจ านวน 2,500 บาทตอ่ทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่

วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

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

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่ง

หนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่ว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลลห์รอืเดนิทาง

มาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนืโดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม

หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจหลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน ของคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ และหักคา่ใชจ้า่ยทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่คา่

ยานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรอืคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆและคา่ธรรมเนยีม

ทา่นละ 1,000 บาท 

**ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกับวนัหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ** 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิคา่ทัวร ์40% และหักคา่ใชจ้า่ยทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่คา่ยานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว คา่บรกิาร หรือคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  



 

 

 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน  หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ  เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ /หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน   )ยกเวน้คา่วซีา่  (ก รณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง  )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด (และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 



 

 

 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14. โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


