
 
 

 

 

 

 
 

05.00 น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ป๊ัมน ้ามัน Shell 

แม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่ริษัทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับ ออกเดนิทางสูเ่ขา

คอ้อสิระใหทุ้กทา่นพัก้่อนบนรอ     (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ5-6ชัว่โมง) ชม

ววิมมุสงูทีท่ัศนียภาพสวยงามบนเขาคอ้ 
 ทุง่กังหันลมเขาคอ้ และ ไร่ GB ซึง่

อยู่บริเวณตดิกัน อิสระใหท้่านเดนิชม
ทุง่ดอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายสสีนัทีเ่รยีงรายไลร่ะดบัลงไปตามไหลเ่ขา อา่ยรูปกบัแปลงดอกไมท้ีป่ลกูตามฤดกูาลตา่งๆ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) เขาเหลยีงซาน Liangshan Coffee Khaokho คาเฟ่เปิดใหม่บรรยากาศดบีนยอดเขา จุดชมววิทะเล

หมอกทีส่วยงาม (ไม่รวมคา่เขา้และเครือ่งดืม่) วัดพระธาตุ้ าซอ่นแกว้ มคีวามงดงาม รายลอ้มดว้ยทวิเขาสงูสลับซับซอ้น มีเ่จดยีท์ีม่ ี

ลวดลายการตกแตง่ดว้ยอว้ยกระเบือ้ง หนิสตีา่งๆ มอีงคพ์ระพุทธรูปสขีาว เรยีงกัน 5 องค ์มองเห็นอย่างโดดเดน่สวยงาม  Pino Latte 

Restaurant & Cafe รา้นกาแฟสดุชคิตกแต่งไดท้ันสมัยสไตลโ์มเดลิลอฟท ์มมีุมระเบยีงทีส่ามารอชมววิแบบพาโนราม่าไดอ้ย่าง
สวยงาม (ไมร่วมเครือ่งดืม่) 

เย็น       บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  ทีพั่ก: WORACHAT BOUTIQUE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) เดนิทางสู ่บา้นร่องกลา้ 

อ.นครไทย จ.พษิณุโลกเปลีย่นยานพาหนะเป็นรอบรกิาร

น าเทีย่วรอทอ้งอิน่ เดนิทางชม หมูบ่า้นร่องกลา้หรอืบา้นใหม่
ร่องกลา้ มสีภาพอากาศทีค่อ่นขา้งเย็นตลอดปี เป็นชมุชนทีม่ี

การ้สม้สานความเป็นอยู่ระหวา่งชาวเขาเ้่ามง้และไทย มี

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประจ าเ้่าที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะอิน่ จดุชมววิวัดป่าภูหนิร่องกลา้ สามารอมองเห็นววิ

บา้นร่องกลา้ทีส่วยงาม ฟิลแบบหมูบ่า้นชริาคาวาโกะทีญ่ีปุ่่ น  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) อุทยานแห่งชาตภิูหนิร่องกลา้ ชมววิทวิทัศน์ธรรมชาติที่

มหัศจรรยแ์ละสวยงาม ชมทุ่งดอกกระดาษ (บานชว่งหนา้หนาวประมาณธันวาคมยาวไปองึตน้
มนีาคมและขึน้อยู่กับอากาศ) อยู่ภายในโครงการพัฒนาป่าไมต้ามแนวพระราชด ารภิูหนิร่องกลา้ใน
เขตอทุยาน ชมววิตาม้าตา่งๆ ทีต่ัง้เรยีงรายกัน ทัง้ 5 ้า ไดแ้ก ่้าบอกรัก ้าสลัดรัก ้ารักยนื

ยง ้าคูรั่ก และ้าไททานิค ชมทวิทัศน์ทีง่ดงามทีล่านหนิปุ่ ม ลักษณะเป็นลานหนิขนาดย่อมรมิ

หนา้้า ลานหนิมรีอยตะปุ่ มตะป ่ าของหนิที่้ ุดขึน้มาเต็มไปหมดอย่างน่าอัศจรรย์ อัดจากลานหนิ

ปุ่ มมาอกีประมาณ 500 เมตร ชมววิสวยงามแบบพาโนรามาบน้าชธูง ลานหนิแตก ลานหนิกวา้ง 

โลง่ มรีอยแตกเป็นแนวเป็นร่องยาวเหมอืนแ้่นดนิแยก จากนัน้เดนิทางลงเปลีย่นยานพาหนะแยก
นครไทยเดนิทางสูจ่.พษิณุโลก  อสิระเดนิเทีย่วอนนคนเดนิพษิณุโลก (เปิดทกุวนัเสาร)์  

เย็น        บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)  ทีพั่ก: จังหวดัพษิณุโลก 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่6)  น าทา่นแวะกราบไหวข้อพรพระพุทธชนิราช วัดพระศรรัีตนมหาธาตุ

วรมหาวหิาร หรอืวัดใหญ่ เมอืงพษิณุโลก ชมววิทวิทัศน์สวยงามซึง่เป็นไฮไลทพ์เิศษของอ าเภอ

เนินมะปราง ภูเขาหนิปูนบา้นมุง ทีม่อีายุยาวนานกว่า 300 ลา้นปี ลอ้มรอบไปดว้ยทอ้งนา ทุง้หญา้ 

และทุง่ดอกไมต้า่งๆ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
บา่ย สมควรแก่เวลาเดนิทางกลับระหวา่งทางแวะรา้นของฝากแอวนครสวรรค ์จากนัน้เดนิทางกลับโดย

สวสัดภิาพ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 

วนัที ่1   ปั๊ม Shell แม็คโครแจง้วฒันะ-เขาคอ้-ทุง่กงัหนัลมเขาคอ้-ไรG่B -เขาเหลยีงซาน Liangshan Coffee -วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้-พโีน ่ลาเต ้
                   

วนัที ่2  บา้นรอ่งกลา้-หมูบ่า้นรอ่งกลา้-จดุชมววิวดัป่าภหูนิรอ่งกลา้-อทุยานแหง่ชาตภิหูนิรอ่งกลา้-ทุง่ดอกกระดาษ-จดุชมววิ5ผา ผาบอกรัก ผาสลัดรัก   

 ผารักยนืยง ผาคูร่ัก และผาไททานคิ-ลานหนิปุ่ ม-ผาชูธง-ผาหนิแตก-เดนิทางลงเปลีย่นรถ-แยกนครไทย-พษิณุโลก-ถนนคนเดนิ  

วนัที ่3      พระพทุธชนิราช วดัพระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวหิาร-บา้นมงุ เนนิมะปราง-แวะรา้นของฝากนครสวรรค-์เดนิทางกลบั 



 
รายการทวัรส์ามารอสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวนันัน้ๆตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรอตูบ้รษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรตามการจองและช าระเงนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

• บตัรประจ าตัวประชาชน ** กรุณาสง่ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า **  

• เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรอง้ลการตรวจโควดิ-19 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รอ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขบัรอ  

 •คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

 - กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อน

เสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารอสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 •คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 •คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์กรณีตอ้งการทานแยกจากเซตทัวรจ์ะ

มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 

 เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือ

ช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารอกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ู้จั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

28-30 มกราคม 65 4,555  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 16 

4-6 กมุภาพนัธ ์65 4,555 1,500 16 

11-13 กมุภาพนัธ ์65 4,555 1,500 16 

18-20 กมุภาพนัธ ์65 4,555 1,500 16 

25-27 กมุภาพนัธ ์65 4,555 1,500 16 

4-6 มนีาคม 65 4,555 1,500 16 

11-13 มนีาคม 65 4,555 1,500 16 

เง ือ่นไขการจอง 

ห หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- -ฉดีวคัซนีโควดิ-19 ดงัตไ่ปนี ้ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ ว,ีแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม  

หรอืจอหน์สนั แอนดจ์อหน์สนั1เข็ม หรอืวคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ2เข็ม  

- -หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีารRT-PCRหรอื ATK จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

- เด็กทียั่งไมฉ่ดีวคัซนีแสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีารRT-PCR หรอื ATK จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

มาตรการเขา้จังหวดัอาจมเีปลีย่นแปลงตามประกาศของรัฐบาลหรอืจังหวดันัน้ๆ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(อา้ม)ี 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วาม้ดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(อา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

 หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมี้ ูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 8 ทา่น 

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับ้ดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 •การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การอูกท ารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 •มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยู้ม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

 •ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารอเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 •เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ออืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารอ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 


