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เพชรบูรณ์ เขาค้อ ภูลมโล 2 วัน 1 คืน

ซุปตาร์..นางพญา วิ้งค์ว้าวว
กาหนดเดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

รอแบรนเนอร์

วันที่
รายละเอียดการเดิ นทาง
ั ๊ ้ ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภำวดี – จ.เพชรบูรณ์ - จุดชมวิวไปรษณียเ์ ขำค้อ –
1 ปมน
ทุ่งกังหันลม และไร่ GB –- คำเฟ่ Pino Latte – วัดพระธำตุผำซ่อนแก้ว – เข้ำ
ทีพ่ กั
2 ภูลมโล ซำกุระเมืองไทย – ทุ่งดอกกระดำษ – จุดชมวิวภูทบั เบิก – ร้ำนของ
ฝำกไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ

เช้า

เที่ยง เย็น

/

-

/

/

/

-

07 – 08 มกราคม 2564

ราคาผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง
(ไม่มีราคาเด็ก)
2,988.-

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 กุมภาพันธ์ 2564

3,188.-

1,000.-

9

04 – 05 กุมภาพันธ์ 2564

2,988.-

1,000.-

9

07– 08 กุมภาพันธ์ 2564

3,188.-

1,000.-

9

11 – 12 กุมภาพันธ์ 2564

2,988.-

1,000.-

9

15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

2,988.-

1,000.-

9

วันเดิ นทาง

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ ม)

จานวนที่นัง่

1,000.-

9

วันแรก
02.00 น.

03.00 น.

เช้า

ปัม๊ น้ามัน ปตท.ดิ นแดง-วิ ภาวดี – จ.เพชรบูรณ์ - จุดชมวิ วไปรษณี ยเ์ ขาค้อ – ทุ่งกังหันลม
และไร่ GB – คาเฟ่ Pino Latte – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – เข้าที่พกั
พร้อมกันทีจ่ ุดนัดพบ ณ ปัม๊ ปตท.ดิ นแดง-วิ ภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้ำหน้ำทีท่ ำง
บริษทั ฯ คอยให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังจุดนัดหมาย เนื่ องจากรถออกเดิ นทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนั เวลานัดหมาย ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้ น
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทำงประมำณ 440 กม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6.30
ชม. ระหว่ำงทำงให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย และแวะเข้ำห้องน้ ำตำมควำมเหมำะสมของเส้นทำง
(8 ท่านขึ้นไป คอนเฟิ ร์ม เดิ นทาง)
เดินทำงถึง จ.เพชรบูรณ์ แวะจุดพักรถทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย
 บริ การ ขนมปังและน้าผลไม้ มือ้ ที่ 1
จุดชมวิวยอดฮิตทีส่ วยงำมไม่แพ้ทอ่ี ่นื อีกแห่งหนึ่ง ก็คอื จุดชมวิ วไปรษณี ยเ์ ขาค้อ ตรงจุดนี้เรำจะ
ได้เห็นวิวจำกตรงนี้จะเป็ นมุมกว้ำง 180 องศำ เรำจะมองเห็นทะเลหมอกที่ด้ำนหน้ำได้ทงั ้ หมด
ในช่วงเช้ำ ให้ท่ำนได้อสิ ระถ่ำยรูปคู่กบั ตูไ้ ปรษณียห์ รือจะซือ้ โปสกำร์ดส่งรูปวิวสวยๆให้คนทีเ่ รำรัก
ได้
นำท่ำนเดินทำงไปชมบรรยำกำศ ทุ่งกังหันลม และไร่ GB ตัง้ อยู่บริเวณตำบลทุ่งสมอ มีลกั ษณะ
เป็ นแท่นกังหันลมสีขำวขนำดใหญ่ สูงกว่ำ
100 เมตร ตัง้ เรียงรำยอยู่บนที่รำบบนเนิ น
เขำ และยังเป็ นโครงกำรผลิตไฟฟ้ ำโดยใช้
พลัง งำนลมจำกกัง หัน ลมอีก ด้ ว ย ท ำให้
สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็นแลนด์มำร์คทีส่ ำคัญจุดหนึ่ง
เหมำะส ำหรับ กำรถ่ ำ ยรู ป ได้ ท ัง้ ภำพวิ ว
ทิว ทัศ น์ ท่ีส วยงำมสำมำรถมองเห็นได้จ ำก
ระยะไกลได้เลยและจุดเช็คอินตำมเทรนกำร
ท่ อ งเที่ ย วในช่ ว งนี้ นอกจำกนี้ บ ริ เ วณ
ใกล้เคียงมีรำ้ นค้ำจำกกลุ่มมชำวเขำ และยังมีกจิ กรรมต่ำงๆ เช่นทุ่งดอกไม้ต่ำงๆตำมฤดูกำล และ
ไร่สตรอเบอรี่ (ตำมฤดูกำล) อีกทัง้ กิจกรรมโล้ชงิ ช้ำม้ง และนัง่ รถสำมล้อเลื่อนชำวเขำ หรือ
ฟอร์มลู ่ำม้ง (รวมค่าเข้า แต่ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ)
พำท่ำนอิสระที่คำเฟ่ววิ ดีพร้อมมำลิ้มลองของหวำน และถ่ำยรูปลงโซเซียลที่ Pino Latte คาเฟ่
ยอดฮิ ต อยู่ใกล้วดั พระธำตุผำซ่อนแก้ว ท่ำมกลำงหุบเขำและบรรยำกำศสวยๆ มีทงั ้ วิวภูเขำ สำย
หมอกขำว นัง่ จิบกำแฟ บนยอดเขำ ท่ำมกลำงอำกำศเย็น
และสำยลมหนำว ภำยในคำเฟ่มบี ริกำรเครื่องและอำหำรคำว
หวำนไว้บริกำรอีกด้วย สำยคำเฟ่ทงั ้ หลำยห้ำมพลำดเด็ดขำด
อิสระให้ท่ำนได้ลม้ิ รสชำติเครื่องดื่ม,ขนม และเซลฟี่ลงโซเชียล
ตำมอัธยำศัย

เที่ยง

 อิ สระอาหารกลางวัน ณ Pino Latte คาเฟ่ ยอดฮิ ต

เย็น
ที่พกั

นำท่ำนสัก กำระ วัดพระธาตุผาซ่ อนแก้ว วัดสำคัญ ของอ ำเภอเขำค้อ วัดแห่งนี้งดงำมด้ว ย
สถำป ตั ยกรรมที่เ กี่ย วกับ พระพุ ท ธศำสนำ ตัง้ อยู่ บ นยอดเขำสู ง ภำยในวัน สำมำรถเที่ย วชม
พระพุทธเจ้ำ 5 พระองค์ และเจดียใ์ หญ่สที อง สิรริ ำชย์ธรรมนฤมิต รำยล้อมไปด้วยหุบเขำอันแสน
สงบในอำกำศเย็นสบำย สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ำชมต้องปฏิบตั ติ ำมกฏของวัดอย่ำงเคร่งครัด
ในเรื่องของกำร แต่งกำย และห้ำมส่งเสียงดังรบกวนผูท้ ม่ี ำปฏิบตั ธิ รรม
 บริ การอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร มือ้ ที่ 2
ภูทบั เบิ ก / บ้านร่องกล้า หรือเทียบเท่า
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดิ นทาง)
ภูลมโล ซากุระเมืองไทย – ทุ่งดอกกระดาษ – จุดชมวิ วภูทบั เบิ ก – ร้านของฝากไร่กานันจุล กรุงเทพฯ
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร มือ้ ที่ 3

วันที่สอง
เช้า

นำท่ำนไปยังบ้ำนร่องกล้ำ และเปลีย่ นรถไปภูลมโล (รวมค่ารถขึ้นไปภูลมโลแล้ว)
นำท่ำนรับอรุณที่ ภูลมโล หนึ่งในสถำนทีช่ ม ซากุระเมืองไทย หรือ ดอกนางพญาเสือโคร่ง ตัง้ อยู่ท่ี
บ้ำนร่องกล้ำ ในอุทยำนแห่งชำติภูหนิ ร่องกล้ำ บนรอยต่อของสำมจังหวัด คือ เลย เพชรบูรณ์ และ

พิษณุโลก จุดทีน่ ่ำสนใจคือดอกนำงพญำเสือโคร่ง ทีม่ พี น้ื ทีก่ ว้ำงขวำงนับ 1000 ไร่ นำงพญำเสือ
โคร่งของภูลมโลจะไม่ได้มใี ห้ชมเพียงจุดเดียว แต่จะกระจำยมีให้ชมในหลำยจุดโดยจะบำนแทรก
ตัว อยู่ในหุบเขำ ป่ำไม้และต้นหญ้ำ ยำมเมื่อดอกพญำเสือโคร่งบำนสะพรังพร้
่ อมกัน หุบเขำแห่ง
นี้กเ็ หมือนถูกย้อมไปด้วยสีชมพูแสนหวำน กลำยเป็นทัศนียภำพทีง่ ดงำมตรึงใจ (ดอกพญาเสือโคร่ง
จะบานเต็มทีช่ ่วง เดือน ม.ค.- ก.พ.ของทุกปี และขึ้นอยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศ)

หลังจำกชมควำมงำมของดอกนำงพญำเสือโคร่งแล้ว ในอุทยำนภูหินร่องกล้ำ ยังมี ทุ่งดอก
กระดาษ หรือ ดอกบานไม่ร้โู รย ในโครงกำรพัฒนำป่ำไม้ตำมแนวพระรำชดำริภูหนิ ร่องกล้ำที่
อุทยำนแห่งชำติภูหนิ ร่องกล้ำ ซึ่งในบริเวณนี้จะมีพน้ื ทีบ่ ำงส่วนตัง้ อยู่เลำะเลียบริมผำ บนหน้ำผำ
สำมำรถมองลงไปเห็นวิวทิวทัศน์ของภูหนิ ร่องกล้ำ ได้จดั พืน้ ทีเ่ ป็นบันไดเดินลงไปข้ำงล่ำงเพื่อให้
เรำได้ชมดอกกระดำษแนบชิดผำได้อย่ำงใกล้ชดิ ทัง้ 5 ผำ ได้แก่ ผำพบรัก ผำบอกรัก ผำคู่รกั
ผำสลัดรัก ผำรักยืนยง และ ผำไททำนิค ซึ่งแต่ละผำก็ให้มุมในกำรถ่ำยภำพที่แตกต่ำงกัน จำก
หน้ำผำด้ำนบน จะมีทำงเดินลงมำข้ำงล่ำง บริเวณนี้มี ทุ่งดอกกระดำษ ชูช่อสวยงำมเรียงแถวเป็ น
แนวยำวตลอดทำง ให้เดินเลำะริมผำไปเรื่อยๆ จะมีทำงเดินกลับขึ้นไปข้ำงบน (ทุ่งดอกกระดาษจะ
เที่ยง

บานช่วงหน้าหนาว เดือน ธ.ค.-มี.ค.ของทุกปี และขึ้นอยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศ)

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มือ้ ที่ 4
ก่อนเดินทำงกลับให้ท่ำนได้เก็บบรรยำกำศ ณ จุดชมวิว ภูทบั เบิก เป็นจุดสูงสุดของจังหวัด
เพชรบูรณ์ จุดสูงสุดของยอดภูทบั เบิกอยู่ทค่ี วำมสูง 1,768 เมตร เวลำได้ไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของ
ภูทบั เบิกแล้วเรำจะได้เห็นภำพทะเลหมอกกับก้อนเมฆสีขำวตัดกับสีเขียวของภูเขำ
สำมำรถ
มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้ำงไกล ตอนเช้ำมีกลุ่มเมฆ และทะเลหมอกตัดกับยอดเทือกเขำเพชรบูรณ์
จำกนัน้ นำท่ำน แวะซื้อของฝากร้านของฝากไร่กานันจุล เป็นศูนย์รวมของฝำกสินค้ำทำงกำร
เกษตรภำยใต้แบรนด์ “ไร่กำนันจุล” มีให้เลือกมำกมำยกว่ำ 200 รำยกำร และผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่น
รูจ้ กั กันมำนำนแสนนำนของไร่กำนันจุล คือ “ปลำส้ม” และยังมีผลไม้ เช่น มัลเบอร์ร่ี อิสระให้ท่ำน
เลือกซือ้ สินค้ำของฝำกตำมอัธยำศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระยะทำงประมำณ 400 กม. ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 5.30 ชม. ระหว่ำงทำงให้ท่ ำ นพัก ผ่ อ นตำมอัธ ยำศัย และแวะเข้ำห้อ งน้ ำตำมควำม
เหมำะสมของเส้นทำง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ : บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง และเหตุสุดวิ สยั ต่างๆ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดิ นทางเป็ นสาคัญ
มาตรการดูแลป้ องกันการติ ดเชื้อโควิ ด-19 ของเรา
❖ ตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเดินทำง
❖ ฉีดพ่นฆ่ำเชือ้ ภำยในยำนพำหนะ และภำยในห้องพัก
❖ กำรจัดโต๊ะอำหำรเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐ
❖ มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริกำรตลอดกำรเดินทำง
เอกสารประกอบการเดิ นทาง
สาเนาบัตรประชาชน ใช้สำหรับกำรทำประกันกำรเดินทำง กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัว (หลำยท่ำน) กรุณำ
แจ้งรำยนำมคู่นอนกับเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้ทรำบ ***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐำนกำรชำระเงิน *****
โปรดตรวจสอบ บัตรประชำชน: จะต้องไม่หมดอำยุ

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่ารถตูป้ รับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ
✓ ทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
✓ บริการน้าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
✓ มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเบี้ยประกัน อุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบ
คลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจาตัว ) กรณีเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ ว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
× ชาวต่างชาติ ชาระเพิม่ ท่านละ 1,000 บาท
× ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %
เงื่อนไขการจอง
มัดจาท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชาระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผูจ้ ดั มีสทิ ธิยกเลิก
การจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิ ก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจาร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ
หมายเหตุ :
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดิ นทางกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้ อยกว่า 8 ท่าน
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รบั ผิ ดชอบใดๆทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหายระหว่างการเดิ นทาง ไม่
ว่ากรณี ใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่ งของไว้ ที่
โรงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
- เมื่อท่ านตกลงช าระเงิ นค่ าทัวร์ท งั ้ หมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่ านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด

- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้ นแทนผู้จดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จดั กากับเท่านัน้
- สภาพการจราจรในช่วงวันเดิ นทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิ ตย์ รถอาจจะติ ด อาจทา
ให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดิ นทางในบางครัง้ ที่ต้อง
เร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
- เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริ การใดบริ การหนึ่ ง หรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริ การคืนได้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้ น
- หลังจากท่ านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดิ นทางให้ท่านอย่างน้ อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดิ นทาง
- กรณี ที่ โปรแกรมมี ที่ พ ัก ทางบริ ษัทจะจัดที่ นอนเป็ นลักษณะ 2 เตี ยงหรื อ 3 เตี ยง ทางบริ ษัทไม่ มี
นโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่ร้จู กั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระ
ค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯ แล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

