กําหนดการเดินทาง : กรกฎาคม – ตุลาคม 2565
(การันตี 8 คน สามารถออกเดินทางได้ !!)
วันแรก

กรุงเทพฯ – ภูทบั เบิก – จ. เพชรบูรณ์

20.30 น.

พร้ อมกันทีจุดนัดหมาย ปั มปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีคนขับ และไกด์ให้ การต้ อนรับและ
อํานวยความสะดวกแก่ท่าน

21.00 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ VIP 9 ทีนัง

วันทีสอง

ภูทบั เบิก - ชมทะเลหมอก ภูทบั เบิก - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่
พระธาตุผาซ่ อนแก้ว - ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ - เข้าสู่ทีพัก

05.30 น.

เดินทางถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ นําท่านไปยัง ภูทบั เบิก เพือชมวิวหมอกยามเช้ า ไฮไลท์ของทีนี
คือ ชมวิวทะเลหมอกของช่วงหน้ าฝน และทุ่งดอกกระหลําทีเขียวขจีนับร้ อยๆต้ น และทีนียัง

เป็ นทีตังหมู่บ้านทีชือ หมู่บา้ นม้งทับเบิก โดยเป็ นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ ง เป็ นยอดเขาทีสูงทีสุด
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึงมีความสูงจากระดับนําทะเลประมาณ 1,768 เมตร ถือว่าเป็ น 1 ใน
UNSEEN NATURES AND WONDERS ในจังหวัดเพชรบูรณ์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (1) แบบ Snack box ของว่าง + นําดืม
จากนันนําท่านแวะร้ านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ รี สอร์ท แอนด์ คาเฟ่ จุ ดชมวิวทีงดงามและน่ า
ประทับใจของเขาค้ อ เพราะสามารถมองเห็นวัดผาซ่อนแก้ วได้ อย่างชัดเจน พร้ อมมุมสําหรับ
ถ่ายรูปอีกนับไม่ถ้วน อีกทังมุมถ่ายรูปสวนดอกไม้ สวยๆ แหงนมองฟ้ าก็แสนสดใส บอกเลย
ว่าคุณจะต้ องประทับใจจนต้ องปั กหมุดไว้ ว่าต้ องมาเทียวเพชรบูรณ์ครังต่อไปแน่นอน จากนัน
นําท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธาตุผาแก้ว นีตังอยู่บริเวณเนินเขา
ในหมู่บ้านทางแดง เขาค้ อ จ.เพชรบูรณ์ ซึงทีเรียกกันว่า "ผาซ่อนแก้ ว" นันเนืองจากมีภเู ขาสูง
ใหญ่ซ้อนกันเป็ นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัตธิ รรม และบนยอดเขา มีถาอยู
ํ ่ บน
ปลายยอดเขา มีชาวบ้ านทางแดงหลายคน ได้ เห็นลูกแก้ วลอยเหนือฟากฟ้ า และลับหายเข้ าไป
ในถําบนยอดผา ชาวบ้ านเชือว่าเป็ นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จ มา และต่างถือว่าเป็ นสถานที
มงคลมีความศักดิสิทธิ นักท่องเทียวนิยมมาสักการะขอพร และถ่ายรูปวิวหมอกสวยๆ

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)

บ่าย

จากนั นนํา ท่ า นแวะไปถ่ า ยรูป ไฮเดรนเยี ย คาเฟ่ เขาค้อ ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม –
กันยายนนี ท่านจะได้ถ่ายรูปกับทุ่งดอกซิโลเซีย และดอกมากาเร็ต อิสระให้ ท่านได้ ฟินกับ
การถ่ายรูปกับทุ่งดอกมากาเร็ตสีม่วงนับพันๆต้ น นอกจากทุ่งดอกไม้ แล้ ว ยังมีคาเฟ่ ให้ เราไป
นังจิบ กาแฟ ชมดอกไม้ กันฟิ นๆ สําหรับโซนทีนังจะมีห้องแอร์เย็นๆ หรือจะมานังชิล ทีเปล
ตาข่ ายเพือชมวิวภูเขาและกังหันลมก็ได้ บริเวณดาดฟ้ าของร้ านก็สามารถขึนไปชมวิวและ
ถ่ายรูปได้ ( สําหรับในปี นีท่งุ ดอกไฮเดรนเยีย จะเริมบานประมาณเดือนตุลาคม )

หมายเหตุ : การเปลียนแปลงของทุ่งดอกไม้ขึนอยู่กบั สภาพอากาศ บริษทั ฯไม่สามารถกําหนดได้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพัก เมนู หมูกระทะ (3)
เข้าสู่ทีพัก ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์พาร์ค หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว++

วันทีสาม

เขาค้อ – แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีสม้ ) - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก
จุดชมวิวไปรษณียเ์ ขาค้อ – ทุ่งกังหันลม – แวะซือของฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก (4)
จากนันนําท่านเดินทางไปยัง แทนรัก ทะเลหมอก หรือชือเป็ นทีรูจ้ ักกัน คือ บ้านสีสม้ ซึง
เป็ นจุดชมวิวทีสวยแห่งหนึงของเขาค้ อ แลนด์มาร์คชือดังทีเป็ นจุ ดถ่ายรูปวิวทะเลหมอก อีก
ทังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ไว้ ให้ นักท่องเทียวได้ ถ่ายรูปเป็ นทีระลึก

จากนัน นําท่านเดินทางไปสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก เป็ นเจดีย์ทมีี สถาปั ตยกรรม
ผสมผสานทังแบบสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ ประชาชน
ได้ สกั การะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้ า
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)

บ่าย

นําท่านไปแวะถ่ายรูป จุดชมวิวไปรษณียเ์ ขาค้อ ซึงเรียกได้ ว่าเป็ นจุ ดชมทะเลหมอกทีสวยอีก
จุ ดหนึง ทะเลหมอกจะมีใ ห้ ชมเยอะในช่วงปลายฝนต้ นหนาวและฤดูหนาว ยิงในวันใดทีมี
สภาพอากาศโปร่งท้ องฟ้ าสดใสแล้ ว จะได้ เห็นภาพทะเลหมอกสีขาวทีตัดกับท้ องฟ้ า ท่านจะ
ได้ เ ห็นภาพความงดงามตามธรรมชาติทีหาทีไหนไม่ ได้ น อกจากเขาค้ อ จากนั นนํา ท่ า น
เดินทางไปยัง “ทุ่งกังหันลม” อีกหนึงแลนด์มาร์คของเขาค้ อทีสวยงาม กังหันลมสูงกว่า 100

เมตร มีทงหมด
ั
24 ต้ น แลนด์มาร์คอีกแห่งทีต้ องแวะมาเช็คอินให้ ได้ อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรูป
กังหันลมใหญ่ยักษ์ พร้ อมชมวิวสวยๆของธรรมชาติ พร้ อมสูดอากาศสดชืนเย็นสบาย

18.00 น.
00.00 น.

จากนันนําท่านแวะซือของฝากเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนกลับกรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6)
จากนันนําท่านเดินทางกลับยัง กรุงเทพฯ ด้ วยรถตู้ VIP 9 ทีนัง
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

** ขอสงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าทีฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี
ลูกค้าได้รบั การฉีดวัคซีนชนิด AstraZeneca / Sinovac / MODERNA / Sinopharm / Pfizer
ครบ 2 เข็ม หรือได้รบั วัคซีนชนิด Johnson & Johnson / จํานวน 1 เข็ม ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
หรือผูไ้ ด้รบั วัคซีนไขว้ตามแนวทางการให้วคั ซีนโควิด 19 ของประเทศไทย
** กรณีลูกค้าฉีดวัคซีนไม่ครบโดส 2 เข็ม ต้องมีผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชัวโมง**

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

วันที 13 - 15 กรกฎาคม 65
วันที 15 - 17 กรกฎาคม 65
วันที 22 - 24 กรกฎาคม 65
วันที 23 - 25 กรกฎาคม 65
วันที 28 - 30 กรกฎาคม 65
วันที 29 - 31 กรกฎาคม 65
วันที 05 – 07 สิงหาคม 65
วันที 12 - 14 สิงหาคม 65

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2 ท่าน

5,999
5,999
5,599
4,999
5,999
5,999
5,599
5,999

ราคาเด็กอายุตํากว่า
9 ขวบ พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน

ราคาเด็กอายุตํา
กว่า 9 ขวบ พัก
กับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

(เสริมเตียง )

(ไม่เสริมเตียง )

5,999
5,999
5,599
4,999
5,999
5,999
5,599
5,999

5,699
5,699
5,299
4,699
5,699
5,699
5,299
5,699

พักเดียว
เพิม

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

วันที 13 - 15 สิงหาคม 65
วันที 19 - 21 สิงหาคม 65
วันที 26 - 28 สิงหาคม 65
วันที 02 - 04 กันยายน 65
วันที 10 - 12 กันยายน 65
วันที 16 - 18 กันยายน 65
วันที 24 - 26 กันยายน 65
วันที 30 ก.ย. – 2 ต.ค. 65
วันที 01 – 03 ตุลาคม 65
วันที 02 - 04 ตุลาคม 65
วันที 13 - 15 ตุลาคม 65
วันที 22 - 24 ตุลาคม 65
วันที 21 - 23 ตุลาคม 65
วันที 28 -30 ตุลาคม 65

4,999
5,599
5,599
5,599
4,999
5,599
4,999
5,599
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999

4,999
5,599
5,599
5,599
4,999
5,599
4,999
5,599
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999

4,699
5,299
5,299
5,299
4,699
5,299
4,699
5,299
5,699
5,699
5,699
5,699
5,699
5,699

อัตรานีรวม
 คนขับ พร้ อมรถตู้ VIP 9 ทีนัง
 ไกด์ 1 ท่านดูแลตลอดทริป
 ค่าโรงแรมทีพัก 1 คืน สําหรับ 2 – 3 ท่าน
 ค่าอาหารทุกมือ ตามทีระบุในโปรแกรมทัวร์ (6 มือ)
 ค่าธรรมเนียมสถานทีต่าง ๆ สําหรับชาวไทย
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุตามเงือนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานีไม่รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง
 ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีทท่ี านเลือกห้ องพักทีมีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800

เงือนไขในการจองและการยกเลิก
1. กรุ๊ปการันตีออกที 8 ท่านขึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึน ทังนี บริษัทฯจะแจ้ ง
ให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนเดินทาง
2. ยกเลิก 25 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึน อาทิ ค่ามัดจํารถตู้ VIP, ค่ามัดจําโรงแรมที
พัก , ค่ามัดจําร้ านอาหาร และอืนๆ
3. ยกเลิก 15 - 24 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทัวร์ 50% หรือหักค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจริง อาทิ ค่ามัดจํารถตู้ ,
ค่ามัดจําโรงแรม , ค่ามัดจําร้ านอาหาร
4. ยกเลิก 14 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทัวร์ 100% เนืองจากทางเราได้ จ่ายขาดไปหมดแล้ ว
5. การไม่ชาํ ระค่าใช้ จ่ายตามกําหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจํา
6. กรณีกรุป๊ ปิ ดการขายแล้ว ขอสงวนสิทธิยกเลิก หรือ คืนเงินใดๆ แต่สามารถเปลียนผูเ้ ดินทางได้

การชําระเงิน
1.
2.
3.
4.

ชําระค่ามัดจําทัวร์ ภายใน 2 วัน นับตังแต่วนั จอง ท่านละ 5,000.ชําระส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน
หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
หากไม่ชาํ ระส่วนทีเหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางเราถือว่าท่านสละสิทธิและไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจําคืนได้

หมายเหตุ








กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาทีรถออกเดินทาง ทําให้ท่านตกทริปท่อง
เทียวท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
รายการท่องเทียวและรายการอาหารทีระบุไว้ อาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของ
หน้ างาน
คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลทีต้ องการันตีมัดจําหรือจ่ายเต็มแบบมีเงือนไข จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมด
ั
หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามทีระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่ าผู้ท่องเทียวสละสิทธิและจะไม่คืน
เงินค่าบริการทีได้ ชาํ ระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน เนืองจากค่าใช้ จ่ายทีท่านได้ จ่ายให้ กบั บริษัทฯ เป็ นการชําระเหมา
จ่ายแล้ ว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีเกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเทียวเอง
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทีเกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลียนแปลงการบริการจาก
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีให้ บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ ไขอย่างสุดความสามารถทีจะประสานงานให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ทงนี
ั ทังนันจะไม่มีการคืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนันๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ ําพาการเดินทางในครังนี”

