
 

 

 

2TH024: ทัวร์เขาค้อทุ่งแสลงหลวงภูทับเบิกภูหินร่องกล้า 3 วัน 2 คนื (VAN) 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 
05.30น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ จ. 

เพชรบูรณ์ 
06.00น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
07.00 น. อิสระอาหารเช้า @ข้าวแกงบ้านสวน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
  น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย  น าท่านแวะร้านกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ 
  พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ท่ีดัดแปลงมาจากตู้คอนเทรนเนอร์ ท่ามกลางวิวภูเขา 180 องศา 
 ของเขาค้อ ท่ีร้านนีน้อกจากกาแฟหอมๆ เบเกอร่ีหวานๆ แล้ว ยงัมีท่ีพักสามารถมองเห็นวิวของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว   ได้
อย่างชัดเจนไว้คอยบริการอีกด้วย 

  จากนั้นน าท่านสกัการะเจดีย ์พระธาตุผาซ่อนแกว้ ซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ 
 ปฏิบตัิภาวนาของพทุธบริษทั 
  ออกเดินทางสู่ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ 
16.30 น. Check in เขา้ที่พกั (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 

เชิญทุกท่านสบัผสักบับรรยากาศสบายๆ บนยอดภูทบัเบิก 
  ภูทบัเบิก เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ท่ีซ่ึงมีอากาศหนาวเยน็ตลอดท้ังปี และเป็นแปลงปลูกกะหล า่ปลีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

  รับประทานอาหารเยน็ (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารพกัผอ่นตามอธัยาศยั ZzZz ... 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารเช้า (3) ณ โรงแรมที่พัก 
05.30 น. ปลุกท่านต่ืนแต่เชา้ตรู่ น าท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง "1,768 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล" สูงที่สุดใน

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders 
07.00 น. รับปรทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
 น าท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

วันแรก กรุงเทพฯ - อ.เขาค้อจ.เพชรบูรณ์ - พิโน่ลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก 
 

วันที่สอง ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - ผาชูธงและลานหินปุ่ ม - เขาค้อ - Route 12 - พระบรมธาตุ
กาญจนาภเิษก - พระต าหนักเขาค้อ 



 

 

 

 เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า น าท่านเดินเทา้ไปยงั ผาชูธง และ ลานหินปุ่ ม ซ่ึงเป็นจุดชมทิวทศัน์
ที่งดงาม และบนเสน้ทางยงัจะไดพ้บกบัความเขียวชอุ่มของ มอสที่เขียวสดขึ้นตดักบัแนวพื้นหิน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร@อทุยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
น าท่านเดินทางลงจากภูหินร่องกลา้ มุ่งหนา้สู่ อ.เขาค้อ 
แวะพกัรถ Route 12 น าท่านไปนัง่จิบกาแฟ พร้อมด่ืมด ่ากบับรรยากาศ ขนุเขาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
น าท่านเดินทางกลบัเขาคอ้ แวะ น ้าตกศรีดิษฐ์ 
แวะเติมคาเฟอีน และถ่ายรูปสวยๆ แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) ให้เวลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

เยน็ Check in เขา้ที่พกั บริซฮิลด์โฮลเทล หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน (หอ้งละ 2-3 ท่าน แอร์ น ้ าอุ่น) 
  รับประทานอาหารเยน็ (5) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร เชิญทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั กบั  
 บรรยากาศสบายๆ ของรีสอร์ท. 
 

 
 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (6) ณ โรงแรมที่พัก 
Check out ออกจากที่พกั น าท่านสกัการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก สกัการะพระแท่นศิลาอาสน์ และ
พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินชาวลา้นนา 
น าท่านเดินทางไป พระต าหนักเขาค้อ บนยอด เขาย่า ชมแมกไมน้านาพนัธุ ์และเป็นจุดสูงสุดของเขาคอ้อีก
ดว้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร@เขาค้อ 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

 แวะซ้ือของฝากที ่ไร่ก านันจุล 
21.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
ส้ินสุดการใหบ้ริการ 

***************************************************************************  

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
 

วันที่สาม น ้าตกศรีดิษฐ์ - แทนรักทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) - ไร่ก านันจุล - กรุงเทพฯ 



 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

    
10-12 กรกฎาคม 2563 7,900 7,500 1,800 

17-19 กรกฎาคม 2563 7,900 7,500 1,800 

24-26 กรกฎาคม 2563 7,900 7,500 1,800 

31 กรกฎาคม - 02 สงิหาคม 2563 7,900 7,500 1,800 

07-09 สงิหาคม 2563 7,900 7,500 1,800 

14-16 สงิหาคม 2563 7,900 7,500 1,800 

21-23 สงิหาคม 2563 7,900 7,500 1,800 

28-30 สงิหาคม 2563 7,900 7,500 1,800 

04-06 กนัยายน 2563 7,900 7,500 1,800 

11-13 กนัยายน 2563 7,900 7,500 1,800 

18-20 กนัยายน 2563 7,900 7,500 1,800 

25-27 กนัยายน 2563 7,900 7,500 1,800 

02-04 ตุลาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
09-11 ตุลาคม 2563 8,200 7,900 1,800 

16-18 ตุลาคม 2563 8,200 7,900 1,800 

23-25 ตุลาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
30 ตุลาคม - 01 พฤศจกิายน 2563 8,200 7,900 1,800 

06-08 พฤศจกิายน 2563 8,200 7,900 1,800 

13-15 พฤศจกิายน 2563 8,200 7,900 1,800 

20-22 พฤศจกิายน 2563 8,200 7,900 1,800 

27-29 พฤศจกิายน 2563 8,200 7,900 1,800 

05-07 ธนัวาคม 2563 8,500 8,200 2,000 
11-13 ธนัวาคม 2563 8,200 7,900 1,800 

18-20 ธนัวาคม 2563 8,200 7,900 1,800 

25-27 ธนัวาคม 2563 8,200 7,900 1,800 

31 ธนัวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 8,500 8,200 2,000 
07-10 มกราคม 2564 8,200 7,900 1,800 

14-17 มกราคม 2564 8,200 7,900 1,800 

21-24 มกราคม 2564 8,200 7,900 1,800 
28-31 มกราคม 2564 8,200 7,900 1,800 



 

 

 

 
รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 7,900 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากวา่ 3-11 ปี 7,500 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 7,500 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 6,900 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 1,800 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 
ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 

อัตรานี้รวม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ พร้อมน ้ ามนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าที่พกั 2 คืน หอ้งแอร์ ทีว ีน ้ าอุ่น พกัหอ้งละ 2-3ท่าน 
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
× ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ พนกังานยกกระเป๋า 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิม่เติมตามการจ่ายจริง 



 

 

 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากับภาษี) 
 

ส่ิงที่ควรน าไป 

 ของใชส่้วนตวั 
 หมวก เส้ือกนัหนาว 
 ครีมกนัแดด 
 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทาง 20 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากทา่นไม่สามารถทอ่งเที่ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที่
ที่ก  าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเที่ยวบินภยัที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 



 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินที่ช าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต  ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ที่นัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต  ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้9 ที่นัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต  ่ากวา่ 6 ท่าน 
 

 


