2TH086: ทัวร์ เขาค้ อ ภูทบั เบิก ภูลมโล 3 วัน 1 คืน (VAN)

แผนการเดินทาง
วันแรก
21.30น.
22.00 น.

วันที่สอง
05.00 น.
06.30 น.

เช้ า
09.00 น.

12.30น.
14.00 น.

กรุ งเทพฯ - เพชรบูรณ์
จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้ าว ซอย 7 ออกเดินทางด้ วย รถตู้ปรั บอากาศ VIP รุ่นใหม่
มุง่ หน้ าสู่ จ.เพชรบูรณ์
ล้ อหมุน !! หากมาช้ าเกินกว่ านี ้ ท่ านจะตกทริป และไม่ สามารถเรียกร้ องค่ าเสียหายใดๆ ได้ ทงั ้ สิน้

ภูทับเบิก - หออุณหภูมิ / อาคารหอดูดาว - ภูลมโล - อุทยานแห่ งชาติภูหินร่ องกล้ า
เดินทางถึง จ.เพชรบูรณ์ นาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ภูทับเบิก ระหว่างทางชื่นชมทะเลหมอกพร้ อมชม
ความงามทางธรรมชาติ และความสวยงามของแปลงกระหล่าปลีบนภูทบั เบิกตลอดระหว่างการเดินทาง
นาทุกท่านชมวิว พร้ อมเก็บภาพสวยๆ ของ ภูทับเบิก ไว้ เป็ นที่ระลึก ณ อาคารหอดูดาวภูทับเบิก และ
จุดวัดอุณหภูมิภูทับเบิก คือจุดศูนย์กลางของภูทบั เบิก ถ้ าอยากจะมองเห็นทิวทัศน์ของภูทบั เบิกอย่าง
เต็มตาก็ต้องมายังอาคารหอดูดาว จะเห็นทะเลหมอกอย่างหนาแน่น และทิวทัศน์ที่สวยงามได้ โดยรอบ
อิสระรับประทานอาหารเช้ า ณ ร้ านอาหารบนภูทับเบิก
นาทุกท่านเดินทางเที่ยวชมความงามของ ดอกพญาเสือโคร่ ง หรื อ ดอกซากุระเมืองไทย ซึง่ เป็ น
จุดสาคัญของ ภูลมโล จะบานให้ ได้ ชมในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์
หมายเหตุ :การเดินทางไปยัง ภูลมโล เดินทางโดยรถท้ องถิ่น เป็ นรถกระบะ เปิ ดโล่ง ไม่มีหลังคา และ
เส้ นทางที่ใช้ เดินทาง เป็ นทางธรรมชาติ / ลูกรัง ซึง่ คณะเดินทางต้ องเตรี ยม แมช สาหรับปิ ดจมูกและปาก
ผ้ าคลุม หมวก และเสื ้อแขนยาว เพื่อป้องกันฝุ่ น และแสงแดด
รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้ านอาหารรังทอง
นาท่านเที่ยวชม อุทยานแห่ งชาติภูหนิ ร่ องกล้ า ตังอยู
้ ่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อาเภอด่านซ้ าย
จังหวัดเลย อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื ้อที่ประมาณ
191,875 ไร่ ประกาศเป็ นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2527 เป็ นพื ้นที่ที่ มีธรรมชาติแปลก
และสวยงาม ทังยั
้ งเป็ นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ เป็ นยุทธ์ภมู ิที่สาคัญ
นาท่านเดินเท้ าไปยัง ผาชูธง และ ลานหินปุ่ ม ซึง่ เป็ นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม และบนเส้ นทางยังจะได้ พบ
กับความเขียวชอุม่ ของ มอสที่เขียวสดขึ ้นตัดกับแนวพื ้นหิน
นาท่านเข้ าชม โครงการพัฒนาป่ าไม้ ตามแนวพระราชดาริภูหนิ ร่ องกล้ า ในเขตอุทยานภูหินร่องกล้ า
ก่อนถึงโรงเรี ยนทหารการเมือง และบ้ านร่องกล้ า ชมภูมทิ ศั น์ของโครงการพัฒนาป่ าไม้ ตามแนว

19.00 น.

วันที่สาม
เช้ า

พระราชดาริภหู ินร่องกล้ าอยู่ทา่ มกลางภูเขาที่เขียวขจีและมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทังปี
้ วตั ถุประสงค์ของ
โครงการจัดตังขึ
้ ้นมาเพื่อปลูกฟื น้ ฟูสภาพป่ าเพาะชากล้ าไม้ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตปลูก
ปรับปรุงระบบนิเวศต้ นน ้าส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื ้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภหู ินร่องกล้ าใน
ด้ านการท่องเที่ยว และสภาพแวดล้ อมไฮไลต์ของการมาเที่ยวคือการได้ ยืนชมวิวตามผาต่างๆทัง้ 5 ผา
ได้ แก่ ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคูร่ ัก และผาไททานิค ซึง่ ตังอยู
้ เ่ รี ยงรายกัน รวมถึงชม
ทุ่งดอกกระดาษ ที่จะบานอยูร่ ิมผาอย่างงดงามในช่วงกลางเดือนมกราคม
นาทุกท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ บริซฮิลด์รีสอร์ ท@เขาค้ อ เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า (2) ณ ร้ านอาหาร
นาท่านส่งเข้ าที่พกั เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
พิโน่ ลาเต้ - พระธาตุผาซ่ อนแก้ ว - ทุ่งกังหันลม - พระธาตุกาญจนา - พระตาหนักเขาค้ อ
- ไร่ กานัลจุล - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า (3) ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านแวะร้ านกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ ท แอนด์ คาเฟ่
พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ทีด่ ดั แปลงมาจากตูค้ อนเทรนเนอร์ ท่ามกลางวิ วภูเขา 180 องศา
ของเขาค้อ ทีร่ ้านนีน้ อกจากกาแฟหอมๆ เบเกอรี ่หวานๆ แล้ว ยังมี ทีพ่ กั สามารถมองเห็นวิ วของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
ได้อย่างชัดเจนไว้คอยบริ การอีกด้วย

หลังจากได้ คาเฟอีนกันแล้ ว นาท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่ อนแก้ ว ซึง่ เป็ นที่ประดิษฐานพระบรม
สารี ริกธาตุ และเป็ นที่ปฏิบตั ิภาวนาของพุทธบริ ษัท
นาท่านเที่ยวชม ทุ่งกังหันลม อีกหนึง่ แลนด์มาร์ คใหม่ลา่ สุดแห่งเขาค้ อที่สวยงาม เมื่อเดินทางเข้ ามาใน
บริเวณแคมป์ สนเพื่อไปยังเส้ นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้ อ จะสามารถมองเห็นกาหันลมโดดเด่น เนื่องจาก
จุดที่ตงของโครงการทุ
ั้
ง่ กังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร
ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื ้อที่ 350 ไร่ จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ กว้ างไกล
นาท่านสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางไป พระตาหนักเขาค้ อ บนยอด เขาย่า ชมแมกไม้ นานาพันธุ์ และเป็ นจุดสูงสุดของเขาค้ อ
นาท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะซื ้อของฝาก ณ ไร่ กานัลจุล
22.00 น.
เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทางบริษัทจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

25-27 ธันวาคม 2563
27-29 ธันวาคม 2562
30 ธันวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564

5,200
5,500

เด็กอายุ 4-11 ปี
ราคาท่ านละ
4,900
5,200

5,500

5,200

1,500

5,500

5,200

1,500

5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,500
5,200
5,500
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,500
5,500
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200

4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
5,200
4,900
5,200
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
5,200
5,200
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500
1,000
1,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

(1 วันขึ ้นปี ใหม่)

31 ธันวาคม 2563 - 02 มกราคม 2564
(1 วันขึ ้นปี ใหม่)

08-10 มกราคม 2564
15-17 มกราคม 2564
22-24 มกราคม 2564
29-31 มกราคม 2564
5-7 กุมภาพันธ์ 2564
12-14 กุมภาพันธ์ 2564 (วันตรุษจีน)
19-21 กุมภาพันธ์ 2564
26-28 กุมภาพันธ์ 2564 (วันมาฆบูชา)
05-07 มีนาคม 2564
12-14 มีนาคม 2564
19-21 มีนาคม 2564
26-28 มีนาคม 2564
25-27 ธันวาคม 2564
30 ธ.ค.2564-01 ม.ค.2565
1-3 มกราคม 2565
7-9 มกราคม 2565
14-16 มกราคม 2565
21-23 มกราคม 2565
28-30 มกราคม 2565
4-6 กุมภาพันธ์ 2565
11-13 กุมภาพันธ์ 2565
18-20 กุมภาพันธ์ 2564

พักเดี่ยว
1,000
1,500

25-27 กุมภาพันธ์ 2564
4-6 มีนาคม 2564
11-13 มีนาคม 2564
18-20 มีนาคม 2564
25-27 มีนาคม 2564

5,200
5,200
5,200
5,200
5,200

4,900
4,900
4,900
4,900
4,900

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

รายละเอียดอัตราค่ าบริการ
ลักษณะการเข้ าพัก

ราคา

ราคาขึน้ อยู่กับช่ วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

5,200 (ราคาเริ่มต้ น)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ากว่า 3-11 ปี

4,900

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

4,900

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

4,200

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคาท่านละ

1,000

เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 2,000 บาท
*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้ วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ ทกุ ประการ ***
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

อัตรานีร้ วม






ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้ อมน ้ามันและคนขับนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พกั 1 คืน ห้ องแอร์ ทีวี น ้าอุน่ พักห้ องละ 2-3ท่าน
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื ้อ
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่
ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไข
และข้ อตกลงของบริ ษัทประกันชีวิต

อัตรานีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมเข้ าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
× ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกากับภาษี)
สิ่งที่ควรนาไป






หมวกกันแดด ครี มกันแดด
รองเท้ าสวมสบาย, รองเท้ ารัดส้ น
ของใช้ สว่ นตัว
ยาประจาตัว
กล้ องถ่ายรูป

เงื่อนไขการจองและสารองที่น่ ัง
1. วางเงินมัดจาภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรื อ 50% ของราคาเต็ม
2. ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 20 วันต้ องชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรี ยกเงินมัดจาคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสาคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ ตามเวลาหรื อ
สถานที่ที่กาหนดไว้ ในโปรแกรมหรื อไม่ใช้ บริการส่วนใดส่วนหนึง่ พร้ อมคณะทัวร์ ทา่ นไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าบริ การในส่วนนัน้
คืนได้
3. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ยใดๆที่อาจเกิดขึ ้นด้ วยเหตุสดุ วิสยั เช่นการถูกปฎิเสธการเข้ าเมืองการยกเลิก
หรื อล่าช้ าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบตั เิ หตุตา่ งๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทังในและต่
้
างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่ าน
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่
้ 30 วันขึ ้นไปคืนเงินทังหมด
้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจานวนเงินที่ชาระมาแล้ วในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมดในทุ
ั้
กกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนันจะไม่
้
สามารถเลื่อนการเดินทางได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ ในกรณีท่ ี
1. รถโค้ ช - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 12 ที่นงั่ - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 10 ท่าน
3. รถตู้ 9 ที่นงั่ - คณะจองจานวน(ผู้ใหญ่)ต่ากว่า 8 ท่าน

