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AD05-02: ทวัรเ์ขาค้อ ภทูบัเบิก ภหิูนร่องกล้า 2 วนั 1 คืน (VAN) 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 

 
05.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้

สู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
05.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้

ทัง้ส้ิน 
แวะใหท้่านรบัประทานอาหารเช้าตามอธัยาศยั ณ ร้านอาหารระหว่างการเดาทาง 

11.00 น. เดนิทางถงึ อ.เขาค้อ น าท่านเดนิทางไป พระต าหนักเขาค้อ บนยอด เขายา่ ชมแมกไมน้านาพนัธุ ์ 
  และเป็นจุดสงูสุดของเขาคอ้อกีดว้ย 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านสกัการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก  

น าท่านแวะรา้นกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอรท์ แอนด ์คาเฟ่ 
  พิโน่ ลาเต้ รีสอรท์ แอนด ์คาเฟ่ รา้นกาแฟดไีซน์เก๋ทีด่ดัแปลงมาจากตู้คอนเทรนเนอร ์ท่ามกลางววิภูเขา 180 องศา
  ของเขาคอ้ ทีร่า้นน้ีนอกจากกาแฟหอมๆ เบเกอรีห่วานๆ แลว้ ยงัมทีีพ่กัสามารถมองเหน็ววิของวดัพระธาตุผาซ่อนแกว้
  ไดอ้ย่างชดัเจนไวค้อยบรกิารอกีดว้ย 
  หลงัจากไดค้าเฟอนีกนัแลว้ น าทา่นสกัการะเจดยี์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรม
  สารรีกิธาตุ และเป็นทีป่ฏบิตัภิาวนาของพุทธบรษิทั 
เยน็  บริการอาหารเยน็ (2) ณ ร้านอาหาร 
 
 
 
 
05.30 น. น าท่านไปยงั ภทูบัเบิก หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ ทีซ่ึง่มอีากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี ชมวถิชีวีติ

เกษตรกรรมบนภูสงู ตืน่ตาตื่นใจกบั แปลงปลูกกะหล ่าปลทีีใ่หญท่ีสุ่ดในประเทศ 
น าท่านสู่ จุดชมวิวภทูบัเบิก ทีม่คีวามสงู "1,768 เมตร จากระดบัน ้าทะเล" สงูทีสุ่ดในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
1 ใน Unseen Natures and Wonders 
รบัประทานอาหารเช้า (3) ณ ร้านอาหารบนภทูบัเบิก 

วนัแรก กรงุเทพฯ - จ.เพชรบูรณ์ - พระต าหนักเขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - พิโน่ลาเต้รี
สอรท์แอนดค์าเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว 

 

วนัท่ีสอง ภทูบัเบิก - อทุยานแห่งชาติภหิูนร่องกล้า - โครงการพฒันาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริภหิูน
ร่องกล้า - ผาชูธงและลานหินปุ่ ม - ไร่ก านัลจุล - กรงุเทพฯ  
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09.00 น. น าท่านเดนิทางไป อทุยานแห่งชาติภหิูนร่องกล้า  
 น าท่านเขา้ชม โครงการพฒันาป่าไมต้ามแนวพระราชด าริภหิูนร่องกล้า ภายในเขตอทุยานภูหนิรอ่ง

กลา้ก่อนถงึโรงเรยีนทหารการเมอืงและบา้นร่องกลา้ภมูทิศัน์ของโครงการพฒันาป่าไมต้ามแนว
พระราชด ารภิหูนิร่องกลา้อยู่ท่ามกลางภูเขาทีเ่ขยีวขจแีละมอีากาศทีเ่ยน็สบายตลอดทัง้ปีวตัถุประสงค์
ของโครงการจดัตัง้ขึน้มาเพือ่ปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าเพาะช ากลา้ไมก้ารสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติปลูก
ปรบัปรุงระบบนิเวศตน้น ้าส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณอุทยานแห่งชาตภิูหนิรอ่งกลา้ใน
ดา้นการท่องเทีย่วและสภาพแวดลอ้มไฮไลต์ของการมาเทีย่วคอืการไดย้นืชมววิตามผาตา่งๆทัง้ 5 ผา
ไดแ้ก่ผาบอกรกัผาสลดัรดัผารกัยนืยงผาคู่รกัและผาไททานคิซึง่ตัง้อยู่เรยีงรายกนัรวมถงึชมทุง่ดอก
กระดาษทีจ่ะบานอยู่รมิผาอย่างงดงามในช่วงกลางเดอืนมกราคม 

 น าท่านเดนิเทา้ไปยงั ผาชูธง และ ลานหินปุ่ ม ซึง่เป็นจุดชมทวิทศัน์ทีง่ดงาม และบนเสน้ทางยงัจะได้
พบกบัความเขยีวชอุม่ของ มอสทีเ่ขยีวสดขึน้ตดักบัแนวพืน้หนิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหาร@อทุยานแห่งชาติภหิูนร่องกล้า 
น าท่านเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ 

  แวะซื้อของฝาก ของทีร่ะลกึที ่ไร่ก านันจุล 
21.30 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุต า่กว่า 3-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พกัเด่ียว 

04-05 กรกฎาคม 2563 5,200 4,900 1,200 
05-06 กรกฎาคม 2563 5,200 4,900 1,200 
11-12 กรกฎาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
18-19 กรกฎาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
25-26 กรกฎาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
01-02 สงิหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
08-09 สงิหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
15-16 สงิหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
22-23 สงิหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
29-30 สงิหาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
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05-06 กนัยายน 2563 4,900 4,700 1,000 
12-13 กนัยายน 2563 4,900 4,700 1,000 
19-20 กนัยายน 2563 4,900 4,700 1,000 
26-27 กนัยายน 2563 4,900 4,700 1,000 
02-03 ตุลาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
03-04 ตุลาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
10-11 ตุลาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
17-18 ตุลาคม 2563 4,900 4,700 1,000 
23-24 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 1,200 
24-25 ตุลาคม 2563 5,200 4,900 1,200 

31 ตุลาคม - 01 พฤศจกิายน 2563 4,900 4,700 1,000 
07-08 พฤศจกิายน 2563 4,900 4,700 1,000 
14-15 พฤศจกิายน 2563 4,900 4,700 1,000 
21-22 พฤศจกิายน 2563 4,900 4,700 1,000 
28-29 พฤศจกิายน 2563 4,900 4,700 1,000 

05-06 ธนัวาคม 2563 5,500 5,200 1,500 
12-13 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,200 
19-20 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,200 
26-27 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,200 

31 ธนัวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,500 
02-03 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,500 
09-10 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,200 
16-17 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,200 
23-24 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,200 
30-31 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,200 

 
รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 4,900 (ราคาเริม่ตน้) 
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เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต ่ากว่า 3-11 ปี 4,700 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาทา่นละ 4,700 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน (ไมม่เีตยีง) ราคาท่านละ 3,900 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 1,000 

 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 
ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 

 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศVIP พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 1 คนื หอ้งแอร ์ทวี ีน ้าอุ่น พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
• ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 4 มือ้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

 
ส่ิงท่ีควรน าไป 

▪ ครมีกนัแดด หมวก แว่นตากนัแดด  
▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ ผา้ขนหนู 
▪ ชุดล าลองส าหรบัล่องเรอื 
▪ เสือ้กนัหนาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

AD05-43 
 

▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 7 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได้ 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วนัคนืเงนิ 20% ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี (โอนเงนิค่าทวัรม์าเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-06 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากว่า 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากว่า 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากว่า 10 ท่าน 


