
 

กําหนดการเดินทาง : กรกฎาคม – ตุลาคม 2565 

 (การนัตี 8 คน สามารถออกเดินทางได ้!!) 
วนัแรก    กรุงเทพฯ – ภูทบัเบกิ – จ. เพชรบูรณ ์
 

20.30 น.  พร้อมกนัทจุีดนัดหมาย ปัมปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีคนขับ และไกด์ให้การต้อนรับและ

อาํนวยความสะดวกแก่ท่าน  
 

21.00 น.  ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบูรณ ์โดยรถตู้  VIP 9 ทีนงั 
 
 

วนัทีสอง  ภูทบัเบิก - ชมทะเลหมอก ภูทบัเบิก  - พีโน่ ลาเต ้รีสอรท์ แอนด ์คาเฟ่ 

                พระธาตุผาซ่อนแกว้ - ไฮเดรนเยยี คาเฟ่ เขาคอ้ - เขา้สู่ทีพกั   
 

 

 

 

 

 

05.30 น.  เดนิทางถงึ จงัหวดัเพชรบูรณ ์นาํท่านไปยัง ภูทบัเบิก เพือชมววิหมอกยามเช้า ไฮไลท์ของทีนี

คอื ชมววิทะเลหมอกของช่วงหน้าฝน และทุ่งดอกกระหลําทีเขียวขจีนับร้อยๆต้น และทีนียัง



เป็นทตีงัหมู่บ้านทชืีอ หมู่บา้นมง้ทบัเบิก โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาทสีูงทีสุด

ในจังหวดัเพชรบูรณ์ ซึงมีความสูงจากระดับนําทะเลประมาณ 1,768 เมตร ถือว่าเป็น 1 ใน 

UNSEEN NATURES AND WONDERS ในจังหวดัเพชรบูรณ ์ 
 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (1) แบบ Snack box ของว่าง + นําดืม 
 

จากนันนําท่านแวะร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต ้รีสอรท์ แอนด ์คาเฟ่ จุดชมวิวทีงดงามและน่า

ประทบัใจของเขาค้อ เพราะสามารถมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจน พร้อมมุมสาํหรับ

ถ่ายรปูอกีนับไม่ถ้วน อีกทังมุมถ่ายรูปสวนดอกไม้สวยๆ แหงนมองฟ้ากแ็สนสดใส บอกเลย

ว่าคุณจะต้องประทบัใจจนต้องปักหมุดไว้ว่าต้องมาเทยีวเพชรบูรณค์รังต่อไปแน่นอน  จากนัน

นาํท่านสกัการะเจดยี์  พระธาตุผาซ่อนแกว้ หรือ วดัพระธาตุผาแกว้ นีตังอยู่บริเวณเนินเขา

ในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ์ซงึทเีรียกกนัว่า "ผาซ่อนแก้ว" นันเนืองจากมีภเูขาสูง

ใหญ่ซ้อนกนัเป็นทวิเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏบิัตธิรรม และบนยอดเขา มีถาํอยู่บน

ปลายยอดเขา มชีาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เหน็ลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไป

ในถาํบนยอดผา ชาวบ้านเชือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสดจ็มา และต่างถือว่าเป็นสถานที

มงคลมีความศกัดสิทิธ ินักท่องเทยีวนิยมมาสกัการะขอพร และถ่ายรปูววิหมอกสวยๆ  
 

 

 

 

 

 

เทียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 
 

บ่าย  จากนันนําท่านแวะไปถ่ายรูป ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ ในช่วงเดือนกรกฎาคม – 

กนัยายนนี ท่านจะไดถ้่ายรูปกบัทุ่งดอกซิโลเซีย และดอกมากาเร็ต  อสิระให้ท่านได้ฟินกับ

การถ่ายรปูกบัทุ่งดอกมากาเรต็สม่ีวงนับพันๆต้น นอกจากทุ่งดอกไม้แล้ว ยังมีคาเฟ่ให้เราไป

นังจิบกาแฟ ชมดอกไม้กันฟินๆ สําหรับโซนทีนังจะมีห้องแอร์เย็นๆ หรือจะมานังชิลทีเปล                 

ตาข่ายเพือชมวิวภูเขาและกังหันลมกไ็ด้ บริเวณดาดฟ้าของร้านก็สามารถขึนไปชมวิวและ

ถ่ายรปูได้ ( สาํหรบัในปีนีทุ่งดอกไฮเดรนเยีย จะเริมบานประมาณเดือนตุลาคม ) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หมายเหตุ : การเปลียนแปลงของทุ่งดอกไมข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ บริษทัฯไม่สามารถกําหนดได ้
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพกั เมนูหมูกระทะ  (3)  

  เขา้สู่ทีพกั ภูแกว้รีสอรท์ แอนด ์แอดเวนเจอรพ์ารค์ หรือระดบัเทียบเท่า 3 ดาว++   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัทีสาม  เขาคอ้ – แทนรกั ทะเลหมอก (บา้นสีสม้) - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก  

                จุดชมวิวไปรษณียเ์ขาคอ้ – ทุ่งกงัหนัลม – แวะซือของฝาก  - กรุงเทพฯ 
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพกั (4)   
 

จากนันนําท่านเดินทางไปยัง แทนรกั ทะเลหมอก หรือชือเป็นทีรูจ้ักกนั คือ บา้นสีสม้ ซึง

เป็นจุดชมวิวทีสวยแห่งหนึงของเขาค้อ แลนด์มาร์คชือดังทีเป็นจุดถ่ายรูปวิวทะเลหมอก อีก

ทงัมีมุมถ่ายรปูสวยๆ ไว้ให้นักท่องเทยีวได้ถ่ายรปูเป็นทรีะลึก  

 

 

 

 
 

 

 

จากนัน นาํท่านเดนิทางไปสกัการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก เป็นเจดยี์ทมีีสถาปัตยกรรม

ผสมผสานทงัแบบสโุขทยั อยุธยา รัตนโกสนิทร์ ภายในประดษิฐานพระพุทธรปูให้ประชาชน

ได้สกัการะบูชา ยอดเจดยี์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอฐิัธาตขุองพระพุทธเจ้า 
 

เทียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 
 

 

บ่าย  นาํทา่นไปแวะถ่ายรปู จุดชมวิวไปรษณียเ์ขาคอ้ ซงึเรียกได้ว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกทีสวยอีก

จุดหนึง ทะเลหมอกจะมีให้ชมเยอะในช่วงปลายฝนต้นหนาวและฤดูหนาว ยิงในวันใดทีมี

สภาพอากาศโปร่งท้องฟ้าสดใสแล้ว จะได้เห็นภาพทะเลหมอกสีขาวทีตัดกับท้องฟ้า ท่านจะ

ได้เห็นภาพความงดงามตามธรรมชาติทีหาทีไหนไม่ได้นอกจากเขาค้อ  จากนันนําท่าน

เดนิทางไปยัง “ทุ่งกงัหนัลม” อกีหนึงแลนดม์าร์คของเขาค้อทีสวยงาม กังหันลมสูงกว่า 100 



เมตร มีทงัหมด 24 ต้น แลนดม์าร์คอกีแห่งทต้ีองแวะมาเช็คอินให้ได้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป

กงัหันลมใหญ่ยักษ ์พร้อมชมววิสวยๆของธรรมชาต ิพร้อมสดูอากาศสดชืนเยน็สบาย 

 

 

 

 

 

 

 จากนันนาํท่านแวะซอืของฝากเมืองเพชรบูรณ ์ก่อนกลับกรงุเทพฯ  

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (6) 

จากนันนาํท่านเดนิทางกลับยัง กรุงเทพฯ ด้วยรถตู้ VIP 9 ทีนงั 

00.00 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

** ขอสงวนสทิธิเฉพาะลูกคา้ทีฉีดวคัซีนครบแลว้ดงันี  

ลูกคา้ไดร้บัการฉีดวคัซีนชนิด AstraZeneca  / Sinovac / MODERNA / Sinopharm / Pfizer  

ครบ 2 เข็ม หรือไดร้บัวคัซีนชนิด Johnson & Johnson / จํานวน 1 เข็ม ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั  

หรือผูไ้ดร้บัวคัซีนไขวต้ามแนวทางการใหว้คัซีนโควิด 19 ของประเทศไทย  

** กรณีลูกคา้ฉีดวคัซีนไม่ครบโดส 2 เข็ม ตอ้งมีผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชวัโมง**  

อตัราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2 ท่าน 

ราคาเดก็อายุตํากว่า 

9 ขวบ พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน 

(เสริมเตียง ) 

ราคาเดก็อายุตํา

กว่า 9 ขวบ พกั

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตียง ) 

พกัเดียว

เพิม 

วนัที 13 - 15 กรกฎาคม 65 5,999 5,999 5,699 2,000 

วนัที 15 - 17 กรกฎาคม 65 5,999 5,999 5,699 2,000 

วนัที 22 - 24 กรกฎาคม 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัที 23 - 25 กรกฎาคม 65 4,999 4,999 4,699 2,000 

วนัที 28 - 30 กรกฎาคม 65 5,999 5,999 5,699 2,000 

วนัที 29 - 31 กรกฎาคม 65 5,999 5,999 5,699 2,000 

วนัที 05 – 07 สิงหาคม 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัที 12 - 14 สิงหาคม 65 5,999 5,999 5,699 2,000 



วนัที 13 - 15 สิงหาคม 65 4,999 4,999 4,699 2,000 

วนัที 19 - 21 สิงหาคม 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัที 26 - 28 สิงหาคม 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัที 02 - 04 กนัยายน 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัที 10 - 12 กนัยายน 65 4,999 4,999 4,699 2,000 

วนัที 16 - 18 กนัยายน 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัที 24 - 26 กนัยายน 65 4,999 4,999 4,699 2,000 

วนัที 30 ก.ย. – 2 ต.ค. 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัที 01 – 03 ตุลาคม 65 5,999 5,999 5,699 2,800 

วนัที 02 - 04 ตุลาคม 65 5,999 5,999 5,699 2,800 

วนัที 13 - 15 ตุลาคม 65 5,999 5,999 5,699 2,800 

วนัที 22 - 24 ตุลาคม 65 5,999 5,999 5,699 2,800 

วนัที 21 - 23 ตุลาคม 65 5,999 5,999 5,699 2,800 

วนัที 28 -30 ตุลาคม 65 5,999 5,999 5,699 2,800 
 

อตัรานรีวม  

 คนขับ พร้อมรถตู้  VIP 9 ทนีัง 

 ไกด ์1 ท่านดูแลตลอดทริป 

 ค่าโรงแรมทพัีก 1 คนื สาํหรับ 2 – 3 ท่าน  

 ค่าอาหารทุกมือ ตามทรีะบุในโปรแกรมทวัร์ (6 มือ)  

 ค่าธรรมเนียมสถานทต่ีาง ๆ สาํหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอบุัตเิหตตุามเงือนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรานไีม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัทุกชนิด 

 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 300 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง 

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาต ิ

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณทีที่านเลือกห้องพักทีมีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3% (กรณต้ีองการใบกาํกบัภาษ)ี 



เงือนไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที 8 ท่านขึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทวัร์อาจมีการปรับขึน ทังนี บริษัทฯจะแจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนเดินทาง 

2. ยกเลิก 25 - 30 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายจริงทีเกิดขึน อาทิ ค่ามัดจํารถตู้  VIP, ค่ามัดจําโรงแรมที

พัก , ค่ามัดจาํร้านอาหาร และอนืๆ   

3. ยกเลิก 15 - 24  วนัก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทวัร ์50% หรือหักค่าใช้จ่ายทเีกดิขึนจริง อาท ิค่ามัดจาํรถตู้ , 

ค่ามัดจาํโรงแรม , ค่ามัดจาํร้านอาหาร  

4. ยกเลิก 14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทวัร ์100% เนืองจากทางเราได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว 

5. การไม่ชาํระค่าใช้จ่ายตามกาํหนดบริษัทฯขอสงวนสทิธใินการยกเลิกและ ริบเงนิมัดจาํ 

6. กรณีกรุป๊ปิดการขายแลว้ ขอสงวนสิทธิยกเลิก หรือ คืนเงินใดๆ แต่สามารถเปลยีนผูเ้ดินทางได ้ 

การชําระเงิน 

1. ชําระค่ามดัจําทวัร ์ภายใน 2 วนั นบัตงัแต่วนัจอง ท่านละ 5,000.- 

2. ชําระส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วนั 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั กรุณาชําระค่าทวัรเ์ต็มจํานวน  

4. หากไม่ชาํระส่วนทเีหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางเราถือว่าท่านสละสทิธแิละไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจาํคนืได้ 
 

หมายเหตุ 
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีรถออกเดินทาง ทาํใหท่้านตกทริปท่อง

เทียวท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเทยีวและรายการอาหารทรีะบุไว้ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของ

หน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจาํหรือจ่ายเตม็แบบมีเงือนไข จะไม่มีการคืนเงิน

มัดจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามทรีะบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเทียวสละสิทธิและจะไม่คืน

เงินค่าบริการทไีด้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทงัสนิ เนืองจากค่าใช้จ่ายทท่ีานได้จ่ายให้กบับริษัทฯ เป็นการชาํระเหมา

จ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีเกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเทยีวเอง 

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทเีกยีวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลงการบริการจาก

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทใีห้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถทีจะประสานงานให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทงันีทงันันจะไม่มีการคืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนันๆ  

 
 

 “ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ําพาการเดินทางในครงันี” 


