
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง : สงิหาคม – ธนัวาคม 63 

 (การนัตี 6 คน สามารถออกเดินทางได ้!!) 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ภูทบัเบิก จ.เพชรบูรณ ์
 

ช 

 

20.30 น.  พร้อมกนัที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท. ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอาํนวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปล่ียงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน) 

21.00 น.  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ VIP  
 

 
 

วนัที่สอง   ภูทบัเบิก - เขาคอ้ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรกั ทะเลหมอก - พิโน 

ลาเต ้รีสอรท์ แอนด ์คาเฟ่ – พระธาตุผาซ่อนแกว้ – ไร่บเีอ็น – ที่พกัเขาคอ้ 
 

 

05.30 น.  เดินทางถึง ภูทบัเบิก เป็นช่ือของหมู่บ้านที่ ช่ือ หมู่บา้นมง้ทบัเบิก โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขา

เผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 

1,768 เมตร บนภูเขาสูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในตาํบลวังบาล อาํเภอหล่มเก่า และห่างจาก

ตัวอาํเภอประมาณ 40 กม. และห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 100 กม. และจังหวัด

เพชรบูรณ์ 1 ใน UNSEEN NATURES AND WONDERS 

 

 

 

 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (1) Set Box  
 

09.00 น.  จากน้ัน นําท่านเดินทางไปยัง อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์ นําท่านแวะสักการะ พระบรมธาตุ

กาญจนาภิเษก เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ 

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ พระอฐัธาตุของพระพุทธเจ้า จากน้ันนาํท่านเดินทางไปยัง แทนรกั ทะเลหมอก 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือช่ือเป็นที่รูจ้ักกนั คือ บา้นสีสม้ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหน่ึงของเขาค้อ แทนรัก ทะเล

หมอก (บ้านสส้ีม) เป็นสถานที่ที่ให้คุณได้สัมผัส บรรยากาศทุกอย่างทุกอารมณ์ ตลอดทั้งวัน

ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีอาหารไว้บริการ รสชาติอร่อยถูกใจนักท่องเที่ยวและมีมุมสวยๆ ให้

เกบ็ภาพความประทับใจจากจุดชมวิวน้ีอกีด้วย 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (2) 
 

จากน้ันนําท่านแวะร้านกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รี

สอรท์ แอนด ์คาเฟ่ จุดชมวิวที่งดงามและน่า

ประทับใจของเขาค้อ เพราะสามารถมองเหน็วัด

ผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจน พร้อมมุมสําหรับ

ถ่ายรูปอีกนับไม่ถ้วน อีกทั้ ง มุมถ่ายรูปสวน

ดอกไม้สวยๆ แหงนมองฟ้ากแ็สนสดใส บอก

เลยว่าคุณจะต้องประทับใจจนต้องปักหมุดไว้ว่า

ถ้ามาเที่ ยวเพชรบูรณ์คร้ังต่อไปจะต้องแวะ

แน่นอน  จากน้ันนาํท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุ

ผาซ่อนแกว้ หรือ วดัพระธาตุผาแกว้ น้ีต้ังอยู่

บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ จ.

เพชรบูรณ์ ค่ะ ซ่ึงที่เรียกกนัว่า "ผาซ่อนแก้ว" น้ัน

เน่ืองจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียง

รายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบน

ยอดเขา มีถํา้อยู่บนปลายยอดเขา มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เหน็ลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า 

และลับหายเข้าไปในถํา้บนยอดผา ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสดจ็มา  

 



 

 

 

และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักด์ิสิทธิ์  นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะขอพร และ

ถ่ายรูปวิวหมอกสวยๆ  
 

บ่าย  จากน้ันนาํท่านแวะไปถ่ายรูป ไร่บเีอ็น ท่านจะได้พบกบัทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายพันธุ์ 

เช่น คาร์เนช่ัน แกลดิโอลัส แอสเตอร์ เบิร์ดออฟ พาราไดซ์ ดาหลา ตระกูลเฮลิโกเนีย และ  

ไฮไลทเ์ด็ด คือ “ทุ่งคอสมอส” ดอกเลก็ใหญ่ ทั้งสขีาว เหลือง ชมพู ซึ่งจะทยอยกนับาน 

สะพร่ังทั่วเนินเขากว่า 4 ไร่ อสิระให้ท่านถ่ายรูปเกบ็ภาพความงดงามของไร่บีเอน็  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (3) จากนัน้น าท่าน เขา้ทีพ่กัเขาคอ้ ระดับ3-4 ดาว 

         หรือเทยีบเท่า (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 
 

วนัที่สาม ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วดัสมเด็จภูเรือมิง่เมือง  

                วดัศรีคุณเมือง – วดัพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู ้– พาท่านล่องเรือเลียบฝัง่ 

                แม่น ้าโขงพรอ้มชมพระอาทิตยต์ก - ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินเชียงคาน 
 

 

04.00 น. จากน้ันนาํท่าน Check out ออกจากที่พัก 

05.30 น.  เดินทางถงึ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย นาํท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าบน

จุดชมวิว “อุทยานแห่งชาติภูเรือ” จากน้ันนาํท่านไปนมัสการพระพุทธรูปบนยอดภเูรือ  
 

 

 

 

 

 



 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารที่พกั (4) 
 
 

นาํท่านเดินทางไป วดัสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง โบสถ์ไม้สักท่ามกลางขุนเขา จ. เลย สาํหรับวัด

สมเดจ็ภเูรือม่ิงเมืองมีความโดดเด่นในเร่ืองของการออกแบบของตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรม 

ศิลปกรรม และงานประติมากรรมที่มีละเอยีดเป็นอย่างมาก โดยตัวโบสถ์วิหารถูกสร้างด้วยไม้

สกัที่ถูกนาํมาแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจงทั้งหลัง..ซ่ึงสร้างความประทับใจให้กบันักท่องเที่ยวที่

ได้ขึ้นไปสกัการะเป็นอย่างมาก พระนอน พระวิหาร นาคหัวบันได กถู็กแกะสลักมาจากหินหยก

แม่นํา้โขง งดงามมากๆ  
 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (5) 
 

บ่าย  ถึงเชียงคาน นําท่านชม วดัศรีคุณเมือง เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่าง

ยาวนาน ภายในวัดมีพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองเป็นพระพุทธปฏิมาประทับ

ขัดสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี ในวัดเป็นกาํแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดน้ีถูก

ขนานนามว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้าง  

จากนัน้น าท่าน Check in เขา้ทีพ่กั ระดับ3-4 ดาว หรือเทยีบเท่า (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 

 

15.00 น.  นาํท่านเดินทางไป วดัพระบาทภูควายเงิน เป็นวัดที่อยู่บนภเูขาสงูถอืว่าเป็นโบราณสถาน

เก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอกีแห่งหน่ึง นาํท่าน สกัการะรอยพระพุทธบาท ที่ขนาดประมาณ 

1.20 เมตร กว้าง 80 เซนติเมตร ซ่ึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเป็นรอยพระ

พุทธบาทที่ ประชาชนให้ความเคารพนับถอื และชมความน่ารักของกระต่ายป่าที่วัดแห่งน้ี 

จากน้ันเดินทางไป แก่งคุดคู ้ชมทัศนียภาพอนัสวยงามของแก่งคุดคู้ จากน้ันแวะซ้ือของฝาก

ขึ้นช่ืออย่าง “มะพร้าวแก้ว” แสนอร่อย ที่ทาํมาจากมะพร้าวกะทเิน้ือหนานุ่ม หรือมะพร้าว

นํา้หอมรสละมุนเค่ียวกบันํา้ตาล สตูรเฉพาะ  จากน้ันนาํท่าน ล่องเรือเลียบฝัง่แม่น ้ าโขง 

พรอ้มชมพระอาทิตยต์กดิน ชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดิน 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เยน็  อสิระอาหารเยน็ @ถนนคนเดินเชียงคาน เรียกว่าเป็นสสีนัยามเยน็ของเชียงคานเลยทีเดียว 

ถนนคนเดินทอดยาวทั้งสองข้างทาง มีอาหารข้ึนช่ือ อาทิ ข้าวเปียกเส้น ข้าวจ่ี กุ้งฝอยย่าง  

เคร่ืองด่ืม ของทานเล่นอื่นๆอกีมากมาย สองข้างทางให้ท่านเลือกซ้ือ อกีทั้งของฝากพ้ืนเมือง

และของที่ระลึกไว้ซ้ือฝากคนที่บ้านอกีด้วย 
 

 
 

วนัที่สี ่ ตกับาตรขา้วเหนียว – ชมทะเลหมอกภูทอก – เดินเล่นตลาดเชา้เชียงคาน  

                จิบกาแฟ ณ Crystal Box Coffee -  สวนหินผางาม 
 

 

05.30 น.  นาํท่านเดินทางไปร่วม ตกับาตรขา้วเหนียว อนัเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของภาคอสีาน ทั้งอิ่ม

บุญ อิ่มบรรยากาศ และวิถชีีวิตแบบด้ังเดิมของคนเชียงคาน   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

จากน้ันนาํท่านเดินทางไปชมทะเลหมอกที่ “ภทูอก” จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของ

เมืองเชียงคาน อสิระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจ  

 
 

จากน้ันนาํท่าน Check out ออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ อ.เมืองเลย จากน้ันนาํท่านไป รา้นกาแฟ 

Crystal Box Coffee ร้านกาแฟที่ร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้เขียวๆ มีบ่อนํา้เลก็ด้านนอก ทาํให้ผ่อน

คลาย ด้านในเป็นห้องแอร์ สามารถสั่งขนมหวานและเคร่ืองด่ืม เมนูของหวาน แนะนํากคื็อ 

Greentea Honey Toasts สูตรเฉพาะของร้าน ด้วยชาเขียวหอมๆ+นํ้าผึ้ งแท้ 100 %+เนย                 

เสริฟร้อนๆ กบัไอศรีมทานคู่ผลไม้สดเคลือบนํา้ผึ้ ง จากน้ันออกเดินทางสู่ กิง่ อ.หนองหิน 
 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (6) 
 

นาํท่านชม สวนหินผางาม ความงามแปลกตาแห่งเมืองเลย มหัศจรรย์ธรรมชาติสรรค์สร้างจน

ได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้พบกบัอากาศที่เยน็สบายตลอดทั้งปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

จากน้ันนาํท่านเดินทางกลับยังกรุงเทพฯ ด้วยรถตู้ VIP ………….. 
 

00.00 น.  เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  

** เงื่อนไขการส ารองทีน่ ัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท าการจองหากท่านช าระเงินแลว้จะถอื

ว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

อตัราค่าบริการ : สิงหาคม – ธนัวาคม 2563 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ส.ค. – ธ.ค. 63 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

วนัที ่14 - 17 สิงหาคม 63 5,790 5,790 5,000 1,200 

วนัที ่21 - 24 สิงหาคม 63 5,900 5,900 5,000 1,200 

วนัที ่28 - 31 สิงหาคม 63 5,900 5,900 5,000 1,200 

วนัที ่04 – 07 กนัยายน 63 5,900 5,900 5,000 1,200 

วนัที ่11 - 14 กนัยายน 63 5,900 5,900 5,000 1,200 

วนัที ่18 - 21 กนัยายน 63 5,900 5,900 5,000 1,200 

วนัที ่25 - 28 กนัยายน 63 5,900 5,900 5,000 1,200 

วนัที ่02 – 05 ตุลาคม 63  6,200 6,200 5,000 1,200 

วนัที ่09 - 12 ตุลาคม 63  6,200 6,200 5,000 1,200 

วนัที ่16 - 19 ตุลาคม 63  6,200 6,200 5,000 1,500 

วนัที ่23 - 26 ตุลาคม 63  6,500 6,500 5,000 1,200 

วนัที ่30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63 6,200 6,200 5,000 1,200 



 

วนัที ่06 – 09 พฤศจิกายน  6,200 6,200 5,000 1,200 

วนัที ่13 - 16 พฤศจิกายน  6,200 6,200 5,000 1,200 

วนัที ่20 – 23 พฤศจิกายน  6,200 6,200 5,000 1,200 

วนัที ่27 - 30 พฤศจิกายน  6,200 6,200 5,000 1,200 

วนัที ่04 – 07 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,000 1,200 

วนัที ่11 – 14 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,000 1,200 

วนัที ่18 - 21 ธนัวาคม 63  6,900 6,900 6,000 1,500 

วนัที ่25 - 28 ธนัวาคม 63  7,900 7,900 7,000 1,500 

วนัที ่30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,000 1,500 

วนัที ่31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64  8,900 8,900 8,000 1,500 

วนัที ่01 – 04 มกราคม 64  8,900 8,900 8,000 1,500 

 

**ราคาดงักล่าวยงัไม่รวมค่าทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจของลูกคา้** 

 

อตัรานี้ รวม  

 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 1 คืน สาํหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหาร ( 6 ม้ือ ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์  

 ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาํหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอบัุติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 



 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกาํกบัภาษี) 

เง่ือนไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 6 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้ น ทั้งน้ี  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลือ่นวนัเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดข้ึน อาทิ ค่ามัดจาํรถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ยึดเงินค่าทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

อาทิ ค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ชาํระค่าใช้จ่ายตามกาํหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจาํ 

5. เลือ่นการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 20 วนั มิฉะน้ันจะไม่สามารถเล่ือน

การเดินทางได้ 

การช าระเงิน 

1. วางเงินมัดจาํภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์ 

2. ชาํระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดินทาง 

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชาํระเตม็จาํนวน 100% 

4. หากไม่ชาํระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจาํคืนได้ 

 

 

 

หมายเหตุ 
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 



 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือจ่ายเตม็แบบมีเง่ือนไข จะไม่มีการ

คืนเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ

ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็น

การชาํระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้บริษัทฯดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงาน

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันจะไม่การคืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ันๆ  
 

     

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 


