
1 
 

 

 

 

 

 

เขาคอ้-ภูทบัเบกิ อุทยานประวัติศาสตรส์โุขทยั-ศรสีชันาลยั 
 

 

 

 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง     2563 

 

 
07.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี จุดนดัพบ ....     
07.30 น. โดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ระหวา่งทางแวะพกัจงัหวดันครสวรรค์ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมง ) 
  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยับนรถ เดินทางถึงจงัหวดันครสวรรค์ 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ร้านภตัตาคารโกยี   จงัหวดันครสวรรค์ 

เดินทางตอ่สูเ่ขาค้อ จ.เพชรบูรณ์   ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ) ดินแดนทางประวติัศาสตร์ทางการ
ทหารของเมืองไทยอีกแห่งหนึง่ มีภูมิประเทศท่ีสวยงาม เป็นท่ีราบเชิงเขาและภูเขาสงูสลบัซบัซ้อนมากมาย 
อากาศเย็นและเต็มไปด้วยหมอกขาวแทบทัง้ปี จนได้รับการขนานนามวา่เป็น  "สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย" 

เพชรบูรณ์ สุโขทยั พษิณโุลก 5วนั4คนื 

วันแรก      กรุงเทพฯ – จ.นครสวรรค์ –  อ. เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์  – เจดีย์พระธำตุผำซ่อนแก้ว   
               – ร้ำนกำแฟพิโน่ลำเต้รีสอร์ท 
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จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั 
โดยรถตู้ ท้องถ่ิน น าท่านสกัการะ     เจดีย์พระธำตุผำซ่อนแก้ว ซึ่ง
เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อยู่ท่ีองค์พระเจดีย์  ซึ่งองค์
เจดีย์ของวัดนีก็้มีลกัษณะแปลกตาไม่เหมือนท่ีอ่ืน ประดับไปด้วย
แผ่นแก้วเรืองแสงหลายร้อยชิน้น ามาปะติดปะต่อเข้าด้วยกัน  เป็น
องค์เจดีย์ท่ีมีความวิจิตรตระการตาอย่างมาก จากนัน้น าท่าน
แวะ ร้ำนกำแฟพิโน่ลำเต้รีสอร์ทแอนด์คำเฟ่ ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ท่ี
ดดัแปลงมาจากตู้คอน  เทรนเนอร์ ทา่มกลางวิวภเูขา 180 องศา ของ
เขาค้อ ท่ีร้านนีน้อกจากกาแฟหอมๆ เบเกอร่ีหวานๆ แล้วยังมีท่ีพัก
สามารถมองเห็นวิวของวดัพระธาตผุาซอ่นแก้วได้อยา่งชดัเจนไว้คอย
บริการอีกด้วย 

ค ่ำ    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัเขาค้อ โรงแรมอิมพีเรียลภแูก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นไปยงั ภทูับเบิก หมู่บ้านชาวเขาเผา่ม้ง ท่ีซึง่มีอากาศ
หนาวเย็นตลอดทัง้ปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภสูงู ต่ืนตา
ต่ืนใจกบั แปลงปลกูกะหล า่ปลท่ีีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ น า
ทา่นสู ่ จุดชมวิวภทูับเบิก ท่ีมีความสงู 1,768 เมตร จาก
ระดบัน า้ทะเล  สงูท่ีสดุในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen 
Natures and Wonders 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู ่     พระต ำหนักเขำค้อ บนยอด เขายา่ ชมแมกไม้นานาพนัธ์ุ 
และเป็นจุดสงูสดุของเขาค้อ  น าทา่นสกัการะ พระบรมธำตุกำญจนำ

ภเิษก เป็นสถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิคูเ่มืองของเขาค้อ ลกัษณะเป็นเจดีย์สขีาว 
สถาปัตยกรรมผสมผสานทัง้แบบสโุขทยั อยธุยา และรัตนโกสนิทร์ 
บริเวณยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาต ุพระอฐัธาตขุอง
พระพทุธเจ้า ท่ีอญัเชิญมาจากประเทศศรีลงักา โดยพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชทานให้กบัประชาชนในพืน้ท่ีเขา
ค้อ เพื่อเป็นสริิมงคล หลงัจากยติุการสู้รบกบัคอมมิวนิสต์ใน ประเทศ

วันที่สอง       จุดชมวิวภทูับเบิก – พระต ำหนักเขำค้อ  – พระบรมธำตุกำญจนำภเิษก – ทุ่งกังหนั  
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ไทย น าทา่นเดินทางยงั ทุ่งกังหันลม ซึง่เป็นอีกหนึง่แลนด์มาร์คแหง่
เขาค้อท่ีสวยงาม เน่ืองจากจุดท่ีตัง้ของโครงการทุง่กงัหนัลม อยูบ่นเนิน
เขาสงู บนระดบัความสงูกวา่น า้ทะเลประมาณ 1,0  50 เมตร ตระหงา่น
บนท่ีราบยอดเขาเนือ้ท่ี 350 ไร่  จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ได้
กว้างไกล 

ค ่ำ    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกัเขาค้อ โรงแรมอิมพีเรียลภแูก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเทา่ 

 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู ่จังหวัดสุโขทัย ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่โมง 30นาที ) เป็นท่ีตัง้อาณาจกัรแรกของ
ชนชาติไทยเม่ือ 700 กวา่ปีท่ีแล้ว ค าวา่ "สโุขทยั" มาจากสองค า คือ "สขุ+อุทยั" หมายความวา่ "รุ่งอรุณแหง่
ความสขุ" รอยอดีตแหง่ความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวติัศาสตร์สโุขทยัและศรีสชันาลยัซึง่เป็นท่ีรู้จกัของ
ชาวไทยและตา่งประเทศ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย ครอบคลมุพืน้ท่ี
โบราณสถานกรุงสโุขทยั ศูนย์กลางการปกครองของ
อาณาจกัรสโุขทยัซึง่มีอ านาจอยูบ่ริเวณภาคเหนือตอนลา่ง
ของประเทศไทยในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18–19 
ยเูนสโกได้ประกาศให้อุทยานแหง่นีเ้ป็นแหลง่มรดกโลก
ร่วมกบัอุทยานประวติัศาสตร์ท่ีก าแพงเพชรและศรีสชันาลยั
ภายใต้ช่ือวา่ "เมืองประวติัศาสตร์สโุขทยัและเมืองบริวาร" เม่ือ วนัท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 
 
 
 
 
 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกัสโุขทยั หรือเทียบเทา่ 

 
 
 

วันที่สำม      เขำค้อ –  จ. สุโขทัย – อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย  

วันที่ ส่ี        2563 
         อุทยำนประวัตศิำสตร์ศรีสัชนำลัย - จ. พิษณุโลก– วัดพระศรีรัตนมหำธำตุรำชวรมหำวิหำร   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3


4 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
น าทา่นชมอุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย 
ตัง้อยูท่ี่ต าบลศรีสชันาลยั บริเวณท่ีเรียกวา่ “แก่ง
หลวง” เดิมช่ือวา่ “เมืองเชลยีง” แล้วเปลีย่นช่ือเป็น 
“ศรีสชันาลยั” ในสมยักษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึน้
ครองกรุงสโุขทยั และได้สร้างเมืองขึน้ใหม่เป็น
ศนูย์กลางการปกครองแทนเมืองเชลยีง ศรีสัชนำ

ลัย มีพฒันาการมาแตส่มยั  กอ่นประวติัศาสตร์ตอนปลาย 
ประมาณ 1,300 – 1,500 ปีมาแล้ว โดยปรากฏช่ือควบคูไ่ปกบั
เมืองสโุขทยัท่ีเป็นราชธานี สนันิษฐานวา่เมืองศรีสชันาลยัมี
ความส าค ั  ญในฐานะแหลง่ผลิตเคร่ืองสงัคโลกในสมยัสโุขทยั
ตอ่เน่ืองถึงสมยัอยธุยา หลกัฐานจากแหลง่เรือจมในอ่าวไทย 
พบเคร่ืองสงัคโลกจากเมืองศรีสชันาลยั เป็นหลกัฐานยืนยนัถึง
ความส าคญัของเคร่ืองถ้วยประเภทนีใ้นการค้าระหวา่งสโุขทยัและภมิูภาคโพ้นทะเลเม่ือครัง้อดีต ในบริเวณ
อุทยานประวติัศาสตร์มีโบราณสถาน และโบราณวตัถทุัง้หมด 215 แหง่ ส ารวจค้นพบแล้ว 204 แหง่ อาทิ วดั
ช้างล้อม วดัเจดีย์เจ็ดแถว วดันางพญา วดัพระศรีรัตนมหาธาตเุชลยีง กลุม่เตาเผาสงัคโลก เตาทเุรียงบ้านป่า
ยาง บ้านเกาะน้อย และแหลง่โบราณคดีวดัชมช่ืน เป็นต้น 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางสู ่จังหวัดพษิณุโลก ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง 30นาที ) ช่ือของจงัหวดัมาจากค า
วา่ พิษณุ หมายถึง "พระวิษณ"ุ เทพตามความเช่ือของชาวฮินด ู
รวมกบัค าวา่ โลก ท าให้มีความหมายเป็น "โลกแหง่พระวิษณุ" 
ในสมยัท่ียงัปกครองด้วยระบบมณฑลเทศาภิบาล ช่ือของ
จงัหวดันัน้สะกดวา่ พิศณุโลกน าทา่นนมสัการ พระพุทธชิน
รำช วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวหิำร หรือช่ือท่ี
เรียกกนัทัว่ไปวา่ "วดัใหญ่" ตัง้อยูท่ี่ ถนนพทุธบูชา ริมฝ่ังแม่น า้
นา่นด้านทิศตะวนัออก ตรงข้ามกบัศาลากลางจงัหวดั
พิษณุโลก เป็นพระอารามหลวง ชัน้เอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นท่ี
รู้จกัโดยทัว่ไปในฐานะสถานท่ีประดิษฐานพระพทุธชิน
ราช พระพทุธรูปท่ีได้รับการยกยอ่งวา่สวยงามท่ีสดุในประเทศ
ไทย  สว่นในพงศาวดารเหนือกลา่วไว้วา่ " ในราวพทุธศกัราช 
1900 พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก (พระมหาธรรมราชาลไิท) ทรง
เป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงสโุขทยั ทรงมีศรัทธาเลือ่มใสในบวรพทุธศาสนาเป็นอยา่งยิ่ง ทัง้ยงัได้ทรงศกึษา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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พระไตรปิฎกและคมัภีร์ ศาสนาอ่ืน ๆ จนช ่าชองแตกฉาน หาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยาก พระองค์ได้ทรงสร้างวดั
พระศรีรัตนมหาธาต ุในฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้นา่น มีพระปรางค์อยูก่ลาง มีพระวิหาร 4 ทิศ มีพระระเบียง 2 
ชัน้และทรงรับสัง่ให้ปัน้หุน่หลอ่พระพทุธรูปขึน้ 3 องค์ เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทัง้ 3 
หลงั" ตอ่มาเม่ือ ปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ยกขึน้
เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบนัจึงมีช่ือเต็มวา่ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร 

ค ่ำ    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกัพิษณุโลก หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
  เดินทางกลบักรุงเทพฯ ระยะทาง 466 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ) 
 ระหวา่งทางแวะซือ้ของฝากของท่ีระลกึ ของดีภาคกลาง 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เย็น  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ห้ำ      2563 
               จ. พษิณุโลก – กรุงเทพฯ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2458
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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อัตรำค่ำบริกำร   สิงหำคม – ธันวำคม 2563 
   

ก ำหนดกำรเดินทำง 6ท่ำน/ รถตู้ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

7ท่ำน/ รถตู้  

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

8ท่ำน/ รถตู้ 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

สิงหำคม-พฤศจิกำยน  13,800 บำท 13,500 บำท 12,800 บำท 5,800 บำท 

 
ค่ำบริกำรนีร้วม  คา่รถตู้ทศันาจร  

  คา่ท่ีพกัโรงแรม 2คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน              
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 14 วนั  
หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 6 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุ
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, สญูหายจากการ
โจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

3. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4 ขอสงวนสทิธ์ิคืนเงิน กรณีใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่าย
ทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
5. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 


