
 

 

 



 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ - เพชรบรูณ ์- ไฮเดรนเยยี คาเฟ ่เขาคอ้ - พระธาตผุาซอ่นแกว้ - PINO 

LATTE RESORT & CAFÉ  

 

06.00 น. พร้อมกัน ณ ปั๊มน ้ามนั ปตท. ดินแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) ** พรอ้ม

บริการอาหารเช้า เมนู ข้าวเหนียวหมู ** จากนั นน้าท่านออกเดินทางสู่ จังหวัด

เพชรบูรณ์ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที) แหล่งที่เที่ยว

ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม้ หรือชมสายหมอก เป็น

เมืองที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างเงียบสงบ ที่จะท้าให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติที่

แท้จริง และยังสามารถเท่ียวได้ตลอดทั งปี  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

บา่ย น้าท่านเดินทางไปยัง ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ เป็นคาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางสวน

ดอกไฮเดรนเยียดอกไฮเดรนเยียและดอกมากาเร็ต มองเห็นวิวภูเขาแบบ  360 

องศามี ถ่ายรูปมุมไหนก็เริ่ดก็ปังเพราะที่คาเฟ่มีแต่มุมสวยๆให้เลือกถ่ายมากมาย 

นอกจากนี ในส่วนของกาแฟก็อร่อยเริ่ด เค้กน่ารัก แนะน้าโดยเฉพาะเเครอทเค้กท่ี

มีรสชาติหวานแต่ไม่เลี่ยน ทานกับคู่คาปูชิโน่ ยิ่งท้าให้ทุกอย่างลงตัวมากยิ่งขึ น ** 

ในแต่ละช่วงเดือนจะสามารถชมดอกไม้แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ทุ่งดอกไฮ

เดรนเยีย (ประมาณ ธ้นวาคม - มีนาคม), ทุ่งดอกมากาเร็ต (ประมาณกันยายน – 

มีนาคม) ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ นอกจากนี ยังมีดอกเบญจมาศ ดอกดาวเรือง 

ทุ่งหญ้าหลากสีอีกมากมาย ซึ่งสามารถเที่ยวชมความงามกันได้ตอลอดทั งปีเลย

ทีเดียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนั นน้าท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พุทธสถาน

ที่ตั งตระหง่านโอบล้อมด้วยขุนเขามากมายได้กลายเป็น “แลนด์มาร์ค” ของเขาค้อ 

มีความวิจิตรอลังการจากการน้ากระเบื องสี ถ้วยชามเบญจรงค์ มุก ลูกปัด พลอย 

แก้วแหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับประดาตกแต่งเป็นลวดลาย

ที่สวยงาม ตั งแต่เสา ผนัง พื น บันได เมื่อยามต้องแสงแดดทั่วบริเวณจะสะท้อน

ประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค์ และมหาวิหารพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ 

พระพุทธรูปสีขาวซ้อนกัน 5 องค์ ใหญ่โตโอ่อ่า สถานที่ส้าคัญภายในวัด ได้แก่ 

เจดีย์พระธาตุผาแก้ว บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมค้า

สอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนาส้าหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป  
 

 

 

น้าท่านเดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น

ทั งคาเฟ่และรีสอร์ทยอดนิยม โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวนิยม

ขึ นมาชมวิวทะเลหมอกเป็นจ้านวนมาก นักท่องเที่ยวที่มาพักจะได้ชมวิว ทิวทัศน์



 

 

ภูเขา ชมดาวบนท้องฟ้า รีสอร์ทบนเขาสูงใกล้เชิงผาซ่อนแก้วที่มีวิวสวยในมุมมอง 

360 องศา และจุดขายส้าคัญสามารถมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้อย่าง

ชัดเจน บางวันที่มีฝนตกยามเช้าจะมีทะเลหมอกเอ่อล้นขึ นมาเหมือนฟองนมใน

กาแฟลาเต้ แถมมีร้านกาแฟดีไซน์เท่ให้คุณได้นั่งจิบกาแฟหอมๆ ไอศกรีม และเบ

เกอรี่โฮมเมด เคล้าบรรยากาศสวยๆ  

ค่า้  บรกิารอาหารค่า้ ณ ทีพ่กั เมน ูชดุหมกูระทะ 

พกัที ่ ละมนุด ีเขาคอ้ (พกัแบบกระโจม) หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั ** เนือ่งจากทีพ่กัเปน็

แบบกระโจม ทา้ใหห้อ้งน า้ทีใ่หบ้รกิารเปน็แบบหอ้งน า้รวม ซึง่อยูไ่มห่า่งจาก

กระโจม ** 

 
 

วนัทีส่อง จดุชมววิเขาตะเคยีนโงะ๊ - จดุชมววิไปรษณยีเ์ขาคอ้ - อนสุรณส์ถานผูเ้สยีสละเขา

คอ้ - พระตา้หนกัเขาคอ้ - ทุง่กงัหนัลมเขาคอ้  - ไร ่GB 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

น้าท่านเดินทางสู่ จุดชมววิเขาตะเคยีนโง๊ะ ตั งอยู่ที่ต้าบลหนองแม่นา อ้าเภอเขาค้อ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจุดชมวิวแห่งรี ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งบน

เขาเขาค้อที่สามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา จากจุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะสามารถ

มองเห็นวิวทิวเขาอันสวยงามที่อยู่เบื องหน้าเป็นเขาปู่ เขาย่า ที่มีรูปทรงคล้ายภูเขา

ไฟฟูจิ  



 

 

 

จากนั นน้าท่านเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวไปรษณยีเ์ขาคอ้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชม

ทะเลหมอกที่สวยงามมากๆอีกนึ่งจุด ตั งอยู่ริมเส้นทางสาย 2196 ซึ่งหากในวันที่

อากาศเป็นใจทุกท่านจะได้เห็นทะเลหมอกสุดอลังกาลแบบ 180 องศาน้าท่านเยี่ยม

ชม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ เนื่องจากสมัยก่อนเขาค้อ เคยได้ชื่อว่าเป็นดิน

แห่งคอมมิวนิสต์ เป็นพื นที่สีแดงที่คุกรุ่นไปด้วยควันไฟของการสู้รบจากผู้ที่มี

แนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน น้าท่านแวะชม พระตา้หนกัเขาคอ้ เป็นจุดสูงสุด

ของเขาค้อ สูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร เมื่อยืนอยู่บริเวณพระ

ต้าหนักจะสามารถมองเห็นวิวทัศนียภาพที่สวยงามมาก 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนั นน้าท่านเดินทางไปยัง จุดชมววิทุง่กงัหันลมเขาค้อ ชมความสวยงามของทุ่ง

ดอกไม้ และกังหันลมยักษ์ใหญ่ที่ตั งเรียงรายอยู่บนเนินเขาสูง เป็นโครงการผลิต

ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จ้านวน 24 ต้น ที่ระดับความสูง

จากน ้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลไปถึงวัดผาซ่อน

แก้ว ซึ่งอยู่ห่างออกไปเกือบ 20 กม. ได้เลย เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เราเข้าไป

เก็บภาพสวยๆ มีจุดชมวิวสองจุดด้วยกันคือ จุดชมวิวช้างดอย และ จุดชมวิวระเบียง

กังหันลม ทั งยังมีกิจกรรมสนุกๆ ให้เล่น อย่างการนั่งรถล้อเลื่อน “ฟอร์มูล่าม้ง” ไถล

ลงเนินมาเรื่อยๆ สร้างความตื่นเต้นเร้าใจเป็นที่สุด  หรือจะนั่งชิงช้าชาวเขาสุด



 

 

หวาดเสียว มีทั งชิงช้าไม้หมุนและแบบเชือกเส้นเดียว และชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จาก

ไร่สตรอเบอรี่บีจี เป็นต้น  

จากนั นแวะถ่ายรูป ทุ่งดอกเวอร์บีน่า แห่งไร่ GB ไร่ดอกไม้เมืองหนาวที่ตั งอยู่

บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อนั่นเอง ตั งอยู่ในส่วนหน้าของ “ทุ่งกังหันลม” ซึ่งภายในมี

ทุ่งดอกไม้หลายแปลง ดอกเวอร์บีน่าสีม่วงสดที่ก้าลังบานสะพรั่งออกดอกอย่าง

สวยงามในขณะนี  ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เหมาะแก่การเซลฟี่เป็นที่สุด 

นอกจากดอกเวอร์บีน่าแล้ว ยังมีดอกผักเสี ยนฝรั่ง และดอกไม้ตามฤดูกาลที่จะผลัด

ปลียนหมุนเวียนกันไปตลอดทั งปี ** ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพอากาศในเดือนนั น 

เนื่องจากในแต่ละเดือนดอกไม้จะบานแตกต่างกันออกไป ** 
 

 

 

ค่า้ บรกิารอาหารค่า้ ณ รา้นอาหาร 

พกัที ่ เดอะอมิพเีรยีล ภแูกว้ฮลิล ์รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่เดยีวกนั 

 

 

 

 



 

 

วนัทีส่าม ภแูกว้พคี คาเฟ ่- แวะซื อของฝาก -  กรงุเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น้าทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ภูแก้วพคี คาเฟ่ ร้านกาแฟและจุดชมวิวที่ตั งอยู่ภายใน 

ภูแก้วรีสอร์ท & แอดเวนเจอร์ ปาร์ค เขาค้อ ซึ่งจุดชมวิวตั งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของรี

สอร์ท สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเขาค้อได้แบบพาโนรามา เป็นจุดชมอาทิตย์

ตกดินที่สวยมาก บริเวณลานชมวิวมีพื นที่กว้างขวาง และจุดถ่ายภาพที่สวยงาม

หลายจุด ทั งจุดชมวิวอุ้งมือยักษ์ที่เป็นทางเดินแบบยกสูงลอยฟ้า ลานและระเบียง

ชมวิวต่างๆ รังนกบาหลี แปลชิงช้า น้าทุกท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือ

เลือกซื อเครื่องดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย (พิเศษ!! เครื่องดื่ม ท่านละ 1 แก้ว) 

 

 
 

10.00 น. น้าท่านออกเดินทางจาก เพชรบรูณ ์

14.30 น. น้าท่าน แวะซื อของฝาก ระหว่างทาง 

18.30 น. เดินทางถึง ปัม๊น า้มนั ปตท. ดนิแดง-วภิาวด ี(ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย) โดยสวัสดิ

ภาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 



 

 

อัตราค่าบรกิาร 

กา้หนดการเดนิทาง 
ประเภท

พาหนะ 
ราคาทา่นละ 

11 – 13 มนีาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

18 – 20 มนีาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

25 – 27 มนีาคม 2563 รถตู ้VIP 5,999 

03 – 05 มถินุายน 2565 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) 
รถตู ้VIP 6,999 

10 – 12 มถินุายน 2565 รถตู ้VIP 5,999 

17 – 19 มถินุายน 2565 รถตู ้VIP 5,999 

24 – 26 มถินุายน 2565 รถตู ้VIP 5,999 

01 – 03 กรกฎาคม 2565 รถตู ้VIP 5,999 

08 – 10 กรกฎาคม 2565 รถตู ้VIP 5,999 

15 – 17 กรกฎาคม 2565 รถตู ้VIP 5,999 

22 – 24 กรกฎาคม 2565 รถตู ้VIP 5,999 

29 – 31 กรกฎาคม 2565 รถตู ้VIP 6,999 

05 – 07 สงิหาคม 2565 รถตู ้VIP 5,999 

12 – 14 สงิหาคม 2565 

(วนัแม่แหง่ชาติ) 
รถตู ้VIP 6,999 

19 – 21 สงิหาคม 2565 รถตู ้VIP 5,999 

26 – 28 สงิหาคม 2565 รถตู ้VIP 5,999 

02 - 04 กนัยายน 2565 รถตู ้VIP 5,999 

09 – 11 กนัยายน 2565 รถตู ้VIP 5,999 



 

 

16 – 18 กนัยายน 2565 รถตู ้VIP 5,999 

23 – 25 กนัยายน 2565 รถตู ้VIP 5,999 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 รถตู ้VIP 5,999 

07 – 09 ตลุาคม 2565 รถตู ้VIP 5,999 

13 – 15 ตลุาคม 2565 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 
รถตู ้VIP 6,999 

14 – 16 ตลุาคม 2565 รถตู ้VIP 6,999 

21 – 23 ตลุาคม 2565 

(วนัปยิะมหาราช) 
รถตู ้VIP 6,999 

22 – 24 ตลุาคม 2565 

(วนัปยิะมหาราช) 
รถตู ้VIP 6,999 

28 – 30 ตลุาคม 2565 รถตู ้VIP 5,999 

 

*** คา่บรกิารขา้งตน้ ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์้าเทีย่ว ทา่นละ 400 บาท *** 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 6 ท่าน และไม่เกิน 8 ท่าน ต่อ 1 คัน

รถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง 

หรือเปลี่ยนแปลงราคา  

 

เนือ่งดว้ยสถานทีท่อ่งเที่ยว หรอืรา้นคา้บางแหง่อาจจะยงัไมส่ามารถเปดิใหบ้รกิารได้ ทาง

บรษิัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลง หรอืงด สถานทีด่งักลา่ว อนัมาจากเหตสุดุวสิยั 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการนี รวม 

  ค่ารถตู้ VIP น้าเที่ยวตามรายการ 

  ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 

ทั งนี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก  

  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

  ค่าอาหารตามมื อที่ระบุในรายการ     

  ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง  

  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3% ออกใบเสร็จในนามบริษัท 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้า

ทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

  ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ นของนักท่องเท่ียวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบรษิัท เช่น ภัยธรรมชาติ 

การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น้าเที่ยว ท่านละ 400 บาท 

 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินมัดจ้าค่าทัวร์ เป็นจ้านวน 3,000 บาทต่อท่าน 

พร้อมส้าเนาบัตรประชาชน เพื่อส้ารองที่นั่ง 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่้องชา้ระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทั งหมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่ง

น้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช้าระเงิน หรือช้าระเงินไม่ครบภายใน

ก้าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า

นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท้าในวันเวลาท้าการ

ของทางบริษัท ดังนี  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 



 

 

น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั นๆถือว่าเป็นวันหยุดท้าการของทางบริษัท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทาง

มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท

เป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ 

(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับ

เงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท้าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ้านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ้านาจ หลักฐานการช้าระเงินค่าบริการต่างๆ และ

หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น้าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน

ค่าบริการดังนี  

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ้านวน ของค่าทัวร์ที่ช้าระ

แล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก 

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็นอ่ืนๆ  

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อย

กว่า 30 วัน ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง 

ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

ท่องเท่ียว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็นอ่ืนๆ  

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระแล้วทั งหมด** 

 

 

 

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี ส้าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั น 



 

 

2. ทัวร์นี เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ใน

รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทาง

บริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่

เดินทาง ทั งนี  บริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส้าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ น

ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทน

บริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทก้ากับเท่านั น  


