
 

เพชรบรูณ์ เขาค้อ ภลูมโล   2 วนั 1 คืน 
ซุปตาร.์.นางพญา ว้ิงคว้์าวว 

 ก าหนดเดินทาง มกราคม - กมุภาพนัธ ์2564 
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วนัท่ี รายละเอียดการเดินทาง เช้า เท่ียง เยน็ 
1 ปัม๊น ้ำมนั ปตท.ดนิแดง-วภิำวด ี– จ.เพชรบูรณ์ - จดุชมววิไปรษณยีเ์ขำคอ้ – 

ทุ่งกงัหนัลม และไร ่GB –- คำเฟ่ Pino Latte – วดัพระธำตุผำซ่อนแกว้ – เขำ้
ทีพ่กั 

/ - / 

2 ภลูมโล ซำกุระเมอืงไทย – ทุ่งดอกกระดำษ – จดุชมววิภทูบัเบกิ – รำ้นของ
ฝำกไรก่ ำนนัจลุ - กรงุเทพฯ 

/ / - 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  

พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเด่ียว 
(จ่ายเพ่ิม) 

 
จ านวนท่ีนัง่ 

07 – 08 มกราคม 2564 2,988.- 1,000.- 9 

10 – 11 มกราคม 2564 3,188.- 1,000.- 9 

14 – 15 มกราคม 2564 2,988.- 1,000.- 9 

17 – 18 มกราคม 2564 3,188.- 1,000.- 9 

21 – 22 มกราคม 2564 3,188.- 1,000.- 9 

23 – 24 มกราคม 2564 3,188.- 1,000.- 9 

24 - 25 มกราคม 2564 3,188.- 1,000.- 9 

25 – 26 มกราคม 2564 3,188.- 1,000.- 9 

28 – 29 มกราคม 2564 3,188.- 1,000.- 9 

30 - 31 มกราคม 2564 3,188.- 1,000.- 9 

31 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ ์2564 3,188.- 1,000.- 9 

04 – 05  กมุภาพนัธ ์2564 2,988.- 1,000.- 9 

07– 08  กมุภาพนัธ ์2564 3,188.- 1,000.- 9 

11 – 12  กมุภาพนัธ ์2564 2,988.- 1,000.- 9 

15 – 16  กมุภาพนัธ ์2564 2,988.- 1,000.- 9 



 

วนัแรก   ปัม๊น ้ามนั ปตท.ดินแดง-วิภาวดี – จ.เพชรบูรณ์ - จดุชมวิวไปรษณียเ์ขาค้อ – ทุ่งกงัหนัลม 
และไร่ GB – คาเฟ่ Pino Latte – วดัพระธาตผุาซ่อนแก้ว – เข้าท่ีพกั 

02.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนดัพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจำ้หน้ำทีท่ำง
บรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ก่อนขึ้นรถมกีารตรวจวดัอุณหภมูิ
รา่งกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เน่ืองจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน  

03.00 น. น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทำงประมำณ 440 กม. ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 6.30 
ชม. ระหว่ำงทำงใหท้่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั และแวะเขำ้หอ้งน ้ำตำมควำมเหมำะสมของเสน้ทำง 
(8 ท่านขึ้นไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 

 เดนิทำงถงึ จ.เพชรบรูณ์  แวะจดุพกัรถท ำธุระส่วนตวัใหเ้รยีบรอ้ย   
 
เช้า   บริการ ขนมปังและน ้าผลไม้ มือ้ท่ี 1 

จดุชมววิยอดฮติทีส่วยงำมไม่แพท้ีอ่ื่นอกีแห่งหนึ่ง กค็อื จดุชมวิวไปรษณียเ์ขาค้อ ตรงจดุนี้เรำจะ
ได้เห็นววิจำกตรงนี้จะเป็นมุมกว้ำง 180 องศำ เรำจะมองเห็นทะเลหมอกที่ด้ำนหน้ำได้ทัง้หมด
ในช่วงเชำ้  ใหท้่ำนไดอ้สิระถ่ำยรปูคู่กบัตูไ้ปรษณียห์รอืจะซือ้โปสกำรด์ส่งรปูววิสวยๆใหค้นทีเ่รำรกั
ได ้ 
น ำท่ำนเดนิทำงไปชมบรรยำกำศ ทุ่งกงัหนัลม และไร่ GB ตัง้อยู่บรเิวณต ำบลทุ่งสมอ มลีกัษณะ

เป็นแท่นกังหนัลมสีขำวขนำดใหญ่ สูงกว่ำ 
100 เมตร ตัง้เรยีงรำยอยู่บนที่รำบบนเนิน
เขำ  และยงัเป็นโครงกำรผลติไฟฟ้ำโดยใช้
พลังงำนลมจำกกังหันลมอีกด้วย  ท ำให้
สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นแลนดม์ำรค์ทีส่ ำคญัจุดหนึ่ง  
เหมำะส ำหรับกำรถ่ำยรูป ได้ทัง้ภำพวิว
ทิวทศัน์ที่สวยงำมสำมำรถมองเห็นได้จำก
ระยะไกลได้เลยและจุดเชค็อนิตำมเทรนกำร
ท่อง เที่ยวในช่วงนี้   นอกจำกนี้ บริเวณ

ใกลเ้คยีงมรีำ้นคำ้จำกกลุ่มมชำวเขำ และยงัมกีจิกรรมต่ำงๆ เช่นทุ่งดอกไมต่้ำงๆตำมฤดูกำล  และ
ไร่สตรอเบอรี่    (ตำมฤดูกำล)   อกีทัง้กจิกรรมโล้ชงิช้ำมง้   และนัง่รถสำมล้อเลื่อนชำวเขำ หรอื
ฟอรม์ลู่ำมง้ (รวมค่าเขา้ แต่ไมร่วมค่ากจิกรรมต่างๆ) 
พำท่ำนอิสระที่คำเฟ่ววิดพีร้อมมำลิ้มลองของหวำน และถ่ำยรูปลงโซเซยีลที่ Pino Latte คาเฟ่
ยอดฮิต อยูใ่กลว้ดัพระธำตุผำซ่อนแกว้   ท่ำมกลำงหุบเขำและบรรยำกำศสวยๆ มทีัง้ววิภเูขำ สำย
หมอกขำว  นัง่จบิกำแฟ บนยอดเขำ ท่ำมกลำงอำกำศเย็น 
และสำยลมหนำว ภำยในคำเฟ่มบีรกิำรเครื่องและอำหำรคำว
หวำนไวบ้รกิำรอกีดว้ย สำยคำเฟ่ทัง้หลำยหำ้มพลำดเดด็ขำด  
อสิระใหท้่ำนไดล้ิม้รสชำตเิครือ่งดื่ม,ขนม และเซลฟ่ีลงโซเชยีล
ตำมอธัยำศยั 



 

เท่ียง    อิสระอาหารกลางวนั ณ Pino Latte คาเฟ่ยอดฮิต 

น ำท่ำนสกักำระ วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว วดัส ำคญัของอ ำเภอเขำค้อ  วดัแห่งนี้งดงำมด้วย
สถำปัตยกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศำสนำ ตัง้อยู่บนยอดเขำสูง  ภำยในวันสำมำรถเที่ยวชม
พระพุทธเจำ้ 5 พระองค ์และเจดยีใ์หญ่สทีอง สริริำชยธ์รรมนฤมติ  รำยลอ้มไปดว้ยหุบเขำอนัแสน
สงบในอำกำศเยน็สบำย   ส ำหรบันักท่องเที่ยวที่เขำ้ชมต้องปฏบิตัติำมกฏของวดัอย่ำงเคร่งครดั 
ในเรือ่งของกำร  แต่งกำย และหำ้มส่งเสยีงดงัรบกวนผูท้ีม่ำปฏบิตัธิรรม       

เยน็    บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 2 
ท่ีพกั ภทูบัเบิก / บ้านร่องกล้า หรือเทียบเท่า  

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
วนัท่ีสอง   ภลูมโล ซากรุะเมืองไทย – ทุ่งดอกกระดาษ – จดุชมวิวภทูบัเบิก – ร้านของฝากไร่ก านันจลุ - 
 กรงุเทพฯ 
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร มือ้ท่ี 3 



 

 
น ำท่ำนไปยงับำ้นรอ่งกลำ้ และเปลีย่นรถไปภลูมโล (รวมคา่รถขึน้ไปภลูมโลแลว้) 
น ำท่ำนรบัอรณุที ่ภลูมโล หนึ่งในสถำนทีช่ม ซากุระเมอืงไทย หรอื ดอกนางพญาเสอืโครง่ ตัง้อยูท่ี่
บำ้นร่องกลำ้ ในอุทยำนแห่งชำตภิูหนิร่องกลำ้ บนรอยต่อของสำมจงัหวดั คอื เลย เพชรบูรณ์ และ
พษิณุโลก   จดุทีน่่ำสนใจคอืดอกนำงพญำเสอืโคร่ง ทีม่พีืน้ทีก่วำ้งขวำงนับ 1000 ไร ่ นำงพญำเสอื
โคร่งของภูลมโลจะไม่ได้มใีหช้มเพยีงจุดเดยีว แต่จะกระจำยมใีหช้มในหลำยจุดโดยจะบำนแทรก
ตวั อยู่ในหุบเขำ ป่ำไมแ้ละต้นหญ้ำ   ยำมเมื่อดอกพญำเสอืโคร่งบำนสะพรัง่พรอ้มกนั หุบเขำแห่ง
นี้กเ็หมอืนถูกยอ้มไปดว้ยสชีมพแูสนหวำน กลำยเป็นทศันียภำพทีง่ดงำมตรงึใจ (ดอกพญาเสอืโคร่ง
จะบานเตม็ทีช่ว่ง เดอืน ม.ค.- ก.พ.ของทกุปี และขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) 
หลงัจำกชมควำมงำมของดอกนำงพญำเสอืโคร่งแล้ว  ในอุทยำนภูหินร่องกล้ำ  ยงัม ีทุ่งดอก
กระดาษ หรือ ดอกบานไม่รู้โรย ในโครงกำรพฒันำป่ำไมต้ำมแนวพระรำชด ำรภิูหนิร่องกล้ำที่
อุทยำนแห่งชำตภิูหนิร่องกลำ้  ซึง่ในบรเิวณนี้จะมพีืน้ทีบ่ำงส่วนตัง้อยู่เลำะเลยีบรมิผำ บนหน้ำผำ
สำมำรถมองลงไปเหน็ววิทวิทศัน์ของภูหนิรอ่งกลำ้   ไดจ้ดัพืน้ทีเ่ป็นบนัไดเดนิลงไปขำ้งล่ำงเพื่อให้
เรำไดช้มดอกกระดำษแนบชดิผำไดอ้ย่ำงใกล้ชดิ ทัง้ 5 ผำ  ไดแ้ก่  ผำพบรกั ผำบอกรกั  ผำคู่รกั 
ผำสลดัรกั ผำรกัยนืยง และ ผำไททำนิค  ซึ่งแต่ละผำก็ให้มุมในกำรถ่ำยภำพที่แตกต่ำงกนั จำก
หน้ำผำดำ้นบน จะมทีำงเดนิลงมำขำ้งล่ำง บรเิวณนี้ม ีทุ่งดอกกระดำษ ชูช่อสวยงำมเรยีงแถวเป็น
แนวยำวตลอดทำง ให้เดนิเลำะรมิผำไปเรื่อยๆ จะมทีำงเดนิกลบัขึน้ไปขำ้งบน(ทุ่งดอกกระดาษจะ
บานชว่งหน้าหนาว เดอืน ธ.ค.-ม.ีค.ของทกุปี และขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มือ้ท่ี 4 
ก่อนเดนิทำงกลบัใหท้่ำนไดเ้กบ็บรรยำกำศ ณ จดุชมววิ ภทูบัเบิก เป็นจดุสงูสุดของจงัหวดั
เพชรบูรณ์ จดุสงูสุดของยอดภทูบัเบกิอยูท่ีค่วำมสงู 1,768 เมตร เวลำไดไ้ปยนือยูบ่นจดุสงูสุดของ
ภทูบัเบกิแลว้เรำจะไดเ้หน็ภำพทะเลหมอกกบักอ้นเมฆสขีำวตดักบัสเีขยีวของภเูขำ   สำมำรถ
มองเหน็ทวิทศัน์ไดก้วำ้งไกล  ตอนเชำ้มกีลุ่มเมฆ และทะเลหมอกตดักบัยอดเทอืกเขำเพชรบรูณ์    
จำกนัน้น ำท่ำน แวะซ้ือของฝากร้านของฝากไร่ก านันจลุ เป็นศูนยร์วมของฝำกสนิคำ้ทำงกำร
เกษตรภำยใตแ้บรนด ์“ไรก่ ำนันจลุ” มใีหเ้ลอืกมำกมำยกว่ำ 200 รำยกำร และผลติภณัฑท์ีโ่ดดเด่น
รูจ้กักนัมำนำนแสนนำนของไรก่ ำนันจลุ คอื “ปลำสม้” และยงัมผีลไม ้ เช่น มลัเบอรร์ี ่ อสิระใหท้่ำน
เลอืกซือ้สนิคำ้ของฝำกตำมอธัยำศยั 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่  กรงุเทพฯ ระยะทำงประมำณ 400 กม. ใช้เวลำเดนิทำง
ประมำณ 5.30 ชม. ระหว่ำงทำงให้ท่ำนพกัผ่อนตำมอัธยำศัย และแวะเข้ำห้องน ้ ำตำมควำม
เหมำะสมของเสน้ทำง 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เปล่ียนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

 



 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเรา 

❖ ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทำง 
❖ ฉีดพ่นฆำ่เชือ้ภำยในยำนพำหนะ และภำยในหอ้งพกั 
❖ กำรจดัโต๊ะอำหำรเป็นไปตำมนโยบำยของรฐั  
❖ มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
ส าเนาบตัรประชาชน ใชส้ ำหรบักำรท ำประกนักำรเดนิทำง กรณทีีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวั (หลำยท่ำน) กรณุำ
แจง้รำยนำมคู่นอนกบัเจำ้หน้ำทีใ่หท้รำบ    ***** รบกวนส่งพรอ้มกบัหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชำชน: จะตอ้งไมห่มดอำยุ 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
✓ ทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
✓ บรกิารน ้าดื่ม  วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
✓ มคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิประกนัท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถึง สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจ าตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/ทรปิ (ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี) 
× ชาวต่างชาต ิช าระเพิม่ท่านละ 1,000 บาท 
× ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 %  

 
เง่ือนไขการจอง 

มดัจ าท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั (การไม่
ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไมว่่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เง่ือนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถ้าม)ี 



 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
* กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
* ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ อาทเิช่น ค่าโรงแรม ค่ามดัจ ารา้นอาหาร และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ี
โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท า
ให้เวลาในการท่องเท่ียวแต่ละสถานท่ีน้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ท่ีต้อง
เร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

- เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- กรณีท่ีโปรแกรมมีท่ีพกั ทางบริษัทจะจดัท่ีนอนเป็นลกัษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มี
นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระ
ค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบ ุ 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 


