
 

 

 

2TH086: ทวัร์เขาค้อ ภทูบัเบกิ ภลูมโล 3 วัน 1 คืน (VAN) 

 
 



 

 

 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

21.30น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่  
 มุง่หน้าสู ่จ.เพชรบูรณ์ 
22.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิน้ 

 
 

 
 
05.00 น. เดนิทางถึง จ.เพชรบูรณ์ น าทกุทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ภูทับเบิก ระหวา่งทางช่ืนชมทะเลหมอกพร้อมชม
  ความงามทางธรรมชาต ิและความสวยงามของแปลงกระหล ่าปลีบนภทูบัเบิกตลอดระหวา่งการเดนิทาง 
06.30 น. น าทกุทา่นชมวิว พร้อมเก็บภาพสวยๆ ของ ภูทับเบิก ไว้เป็นท่ีระลกึ ณ อาคารหอดดูาวภูทับเบิก และ
  จุดวัดอุณหภูมิภูทับเบิก คือจดุศนูย์กลางของภทูบัเบกิ ถ้าอยากจะมองเห็นทิวทศัน์ของภทูบัเบกิอยา่ง
  เตม็ตาก็ต้องมายงัอาคารหอดดูาว จะเห็นทะเลหมอกอย่างหนาแนน่ และทิวทศัน์ท่ีสวยงามได้โดยรอบ 
เช้า  อิสระรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารบนภูทับเบิก 
09.00 น. น าทกุทา่นเดนิทางเท่ียวชมความงามของ ดอกพญาเสือโคร่ง หรือ ดอกซากุระเมืองไทย ซึง่เป็น 
  จดุส าคญัของ ภูลมโล จะบานให้ได้ชมในชว่งเดือนธนัวาคม – กมุภาพนัธ์ 

หมายเหต ุ:การเดนิทางไปยงั ภลูมโล เดนิทางโดยรถท้องถ่ิน เป็นรถกระบะ เปิดโลง่ ไมมี่หลงัคา และ
เส้นทางท่ีใช้เดนิทาง เป็นทางธรรมชาต ิ/ ลกูรัง ซึง่คณะเดนิทางต้องเตรียม แมช ส าหรับปิดจมกูและปาก 
ผ้าคลมุ หมวก และเสือ้แขนยาว เพ่ือปอ้งกนัฝุ่ น และแสงแดด 

12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหารรังทอง 
14.00 น. น าทา่นเท่ียวชม อุทยานแห่งชาตภิูหนิร่องกล้า ตัง้อยู่บนรอยตอ่ของสามจงัหวดั คือ อ าเภอดา่นซ้าย  

 จงัหวดัเลย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก และ อ าเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ มีเนือ้ท่ีประมาณ  
 191,875 ไร่ ประกาศเป็นอทุยานแหง่ชาต ิเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2527 เป็นพืน้ท่ีท่ี มีธรรมชาตแิปลก  
 และสวยงาม ทัง้ยงัเป็นดนิแดนแหง่ประวตัิศาสตร์เป็นยทุธ์ภมูิท่ีส าคญั 

 น าทา่นเดนิเท้าไปยงั ผาชูธง และ ลานหนิปุ่ม ซึง่เป็นจดุชมทิวทศัน์ท่ีงดงาม และบนเส้นทางยงัจะได้พบ
กบัความเขียวชอุม่ของ มอสท่ีเขียวสดขึน้ตดักบัแนวพืน้หิน 

  น าทา่นเข้าชม โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริภูหนิร่องกล้า ในเขตอทุยานภหูินร่องกล้า
  ก่อนถึงโรงเรียนทหารการเมือง และบ้านร่องกล้า ชมภมูทิศัน์ของโครงการพฒันาป่าไม้ตามแนว 

วันแรก  กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ 

วันที่สอง ภูทับเบิก - หออุณหภูมิ / อาคารหอดูดาว - ภูลมโล - อุทยานแห่งชาตภิูหินร่องกล้า 



 

 

 

  พระราชด าริภหูินร่องกล้าอยู่ทา่มกลางภเูขาท่ีเขียวขจีและมีอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทัง้ปีวตัถปุระสงค์ของ
  โครงการจดัตัง้ขึน้มาเพื่อปลกูฟืน้ฟสูภาพป่าเพาะช ากล้าไม้การสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตปลกู 
  ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน า้สง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาพืน้ท่ีบริเวณอทุยานแหง่ชาตภิหูินร่องกล้าใน
  ด้านการท่องเท่ียว และสภาพแวดล้อมไฮไลต์ของการมาเท่ียวคือการได้ยืนชมวิวตามผาตา่งๆทัง้ 5 ผา 
  ได้แก่ ผาบอกรัก ผาสลดัรัก ผารักยืนยง ผาคูรั่ก และผาไททานิค ซึง่ตัง้อยูเ่รียงรายกนั รวมถึงชม 
  ทุ่งดอกกระดาษ ท่ีจะบานอยูริ่มผาอย่างงดงามในชว่งกลางเดือนมกราคม 
  น าทกุทา่นเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั ณ บริซฮิลด์รีสอร์ท@เขาค้อ เช็คอิน เก็บสมัภาระ พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า (2) ณ ร้านอาหาร 
  น าทา่นสง่เข้าท่ีพกั เพ่ือพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (3) ณ โรงแรมที่พัก 

น าทา่นแวะร้านกาแฟ พโิน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ 
  พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ทีด่ดัแปลงมาจากตูค้อนเทรนเนอร์ ท่ามกลางวิวภูเขา 180 องศา
  ของเขาคอ้ ทีร้่านนีน้อกจากกาแฟหอมๆ เบเกอร่ีหวานๆ แลว้ ยงัมีทีพ่กัสามารถมองเห็นวิวของวดัพระธาตผุาซ่อนแกว้
  ไดอ้ย่างชดัเจนไวค้อยบริการอีกดว้ย 

  หลงัจากได้คาเฟอีนกนัแล้ว น าทา่นสกัการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึง่เป็นท่ีประดษิฐานพระบรม 
  สารีริกธาต ุและเป็นท่ีปฏิบตัิภาวนาของพทุธบริษัท 
  น าทา่นเท่ียวชม ทุ่งกังหันลม อีกหนึง่แลนด์มาร์คใหมล่า่สดุแหง่เขาค้อท่ีสวยงาม เม่ือเดนิทางเข้ามาใน
  บริเวณแคมป์สนเพื่อไปยงัเส้นทางทอ่งเท่ียวหลกับนเขาค้อ จะสามารถมองเห็นก าหนัลมโดดเดน่ เน่ืองจาก
  จดุท่ีตัง้ของโครงการทุง่กงัหนัลม อยู่บนเนินเขาสงู บนระดบัความสงูกวา่น า้ทะเลประมาณ 1,050 เมตร 
  ตระหง่านบนท่ีราบยอดเขาเนือ้ท่ี 350 ไร่ จงึสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ได้กว้างไกล 

  น าทา่นสกัการะ พระบรมธาตุกาญจนาภเิษก  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร 
  น าทา่นเดนิทางไป พระต าหนักเขาค้อ บนยอด เขาย่า ชมแมกไม้นานาพนัธุ์ และเป็นจดุสงูสดุของเขาค้อ 

น าทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ แวะซือ้ของฝาก ณ ไร่ก านัลจุล 
22.00 น. เดนิทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

วันที่สาม พโิน่ ลาเต้ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ทุ่งกังหันลม - พระธาตุกาญจนา - พระต าหนักเขาค้อ 
  - ไร่ก านัลจุล - กรุงเทพฯ 
 



 

 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

25-27 ธนัวาคม 2563 5,200 4,900 1,000 
27-29 ธนัวาคม 2562 5,500 5,200 1,500 

30 ธันวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564 
(1 วนัขึน้ปีใหม)่ 

5,500 5,200 1,500 

31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564 
(1 วนัขึน้ปีใหม)่ 

5,500 5,200 1,500 

08-10 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,000 
15-17 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,000 
22-24 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,000 
29-31 มกราคม 2564 5,200 4,900 1,000 
5-7 กมุภาพนัธ์ 2564 5,200 4,900 1,000 

12-14 กมุภาพนัธ์ 2564 (วนัตรุษจีน) 5,500 5,200 1,500 
19-21 กมุภาพนัธ์ 2564 5,200 4,900 1,000 

26-28 กมุภาพนัธ์ 2564 (วนัมาฆบชูา) 5,500 5,200 1,500 
05-07 มีนาคม 2564 5,200 4,900 1,000 
12-14 มีนาคม 2564 5,200 4,900 1,000 
19-21 มีนาคม 2564 5,200 4,900 1,000 
26-28 มีนาคม 2564 5,200 4,900 1,000 
25-27 ธนัวาคม 2564 5,200 4,900 1,000 

30 ธ.ค.2564-01 ม.ค.2565 5,500 5,200 1,500 
1-3 มกราคม 2565 5,500 5,200 1,500 
7-9 มกราคม 2565 5,200 4,900 1,000 
14-16 มกราคม 2565 5,200 4,900 1,000 
21-23 มกราคม 2565 5,200 4,900 1,000 
28-30 มกราคม 2565 5,200 4,900 1,000 
4-6 กมุภาพนัธ์ 2565 5,200 4,900 1,000 
11-13 กมุภาพนัธ์ 2565 5,200 4,900 1,000 
18-20 กมุภาพนัธ์ 2564 5,200 4,900 1,000 



 

 

 

25-27 กมุภาพนัธ์ 2564 5,200 4,900 1,000 
4-6 มีนาคม 2564 5,200 4,900 1,000 
11-13 มีนาคม 2564 5,200 4,900 1,000 
18-20 มีนาคม 2564 5,200 4,900 1,000 
25-27 มีนาคม 2564 5,200 4,900 1,000 

 
รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

ลักษณะการเข้าพัก 
ราคาขึน้อยู่ กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั 2 ทา่น ราคาท่านละ 5,200 (ราคาเร่ิมต้น) 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ ่ากวา่ 3-11 ปี 4,900 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 4,900 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาท่านละ 4,200 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,000 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

 คา่ท่ีพกั 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น า้อุน่ พกัห้องละ 2-3ท่าน 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 4 มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 



 

 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
 
สิ่งท่ีควรน าไป 

 หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
 รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กล้องถ่ายรูป 

 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีน่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 20 วนัถือว่าสละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้  

 

เงื่อนไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไมส่ามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเชน่การถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือลา่ช้าของเท่ียวบนิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
 



 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินท่ีช าระมาแล้วในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดนิทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ี 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู้  12 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 10 ทา่น 
3. รถตู้  9 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 

 

 


