กำหนดกำรเดินทำง : สิงหำคม - ธันวำคม 2563
(กำรันตี 6 คน สำมำรถออกเดินทำงได้ !!)

วันแรก

กรุงเทพฯ – ภูทบั เบิก – จ. เพชรบูรณ์

20.30 น.

พร้ อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ มปตท.ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้ งให้ ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)
ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ VIP

21.00 น.

วันที่สอง

ภูทบั เบิก - ชมทะเลหมอก ภูทบั เบิก - พีโน่ ลำเต้ รีสอร์ท แอนด์ คำเฟ่
พระธำตุผำซ่อนแก้ว - ไร่บเี อ็น เขำค้อ - เข้ำสู่ที่พกั

05.30 น.

เดินทางถึง ภู ทบั เบิก เป็ นชื่อของหมู่ บ้านที่ช่ือ หมู่บำ้ นม้งทับเบิก โดยเป็ นหมู่บ้านชาวเขา
เผ่าม้ ง เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบู รณ์ ซึ่งมีความสูงจากระดับนา้ ทะเลประมาณ
1,768 เมตร บนภูเขาสูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในตาบลวังบาล อาเภอหล่ มเก่า ห่ างจากตัว
อาเภอประมาณ 40 กม. และห่ างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 100 กม. และเป็ น 1 ใน
UNSEEN NATURES AND WONDERS ในจังหวัดเพชรบูรณ์

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ (1) แบบ BOXSET
จากนั้ น น าท่ า นแวะร้ านกาแฟ พี โ น่ ลำเต้ รี ส อร์ท
แอนด์ คำเฟ่ จุดชมวิวที่งดงามและน่าประทับใจของเขา
ค้ อ เพราะสามารถมองเห็ น วั ด ผาซ่ อ นแก้ ว ได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน พร้ อมมุมสาหรับถ่ายรูปอีกนับไม่ถ้วน อีกทั้งมุม
ถ่ ายรูป สวนดอกไม้ ส วยๆ แหงนมองฟ้ าก็แ สนสดใส
บอกเลยว่ าคุ ณ จะต้ อ งประทับ ใจจนต้ อ งปั ก หมุ ด ไว้ ว่า
ต้ องมาเที่ยวเพชรบู รณ์ ครั้งต่ อไปแน่ นอน จากนั้นน า
ท่านสักการะเจดีย์ พระธำตุ ผำซ่ อนแก้ว หรือ วัดพระ
ธำตุผำแก้ว นี้ต้ังอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง
เขาค้ อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งที่เรียกกันว่า "ผาซ่ อนแก้ ว" นั้น
เนื่องจากมีภเู ขาสูงใหญ่ ซ้อนกันเป็ นทิวเขาเรียงรายโอบ
รอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขา มีถา้ อยู่
บนปลายยอดเขา มีชาวบ้ านทางแดงหลายคน ได้ เห็ นลูกแก้ วลอยเหนือฟากฟ้ า และลับหาย
เข้ าไปในถา้ บนยอดผา ชาวบ้ านเชื่อว่ าเป็ นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จ มา และต่ างถือว่ าเป็ น
สถานที่มงคลมีความศักดิ์สทิ ธิ์ นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะขอพร และถ่ายรูปวิวหมอกสวยๆ

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (2)

บ่าย

จากนั้นนาท่านแวะไปถ่ายรูป ไร่บเี อ็น ท่านจะได้ พบกับทุ่งดอกไม้ เมืองหนาวหลากหลายพันธุ์
เช่น คาร์เนชั่น แกลดิโอลัส แอสเตอร์ เบิร์ดออฟ พาราไดซ์ ดาหลา ตระกูลเฮลิโกเนีย และ
ไฮไลท์เด็ด คือ “ทุ่งคอสมอส” ดอกเล็กใหญ่ท้งั สีขาว เหลือง ชมพู ซึ่งจะทยอยกันบาน
สะพรั่งทั่วเนินเขากว่า 4 ไร่ อิสระให้ ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความงดงามของไร่บีเอ็น

จากนั้น นาท่านเดินทางไปยัง อ.เขำค้อ จ.เพชรบู รณ์ เดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก(เขาค้ อ)
เย็น

รับประทำนอำหำรเย็น (3)

วันที่สำม

เขำค้อ – แทนรัก ทะเลหมอก (บ้ำนสีสม้ ) - พระบรมธำตุกำญจนำภิเษก – จุด
ชมวิวไปรษณียเ์ ขำค้อ – ไร่กงั หัน – น้ ำตกศรีดิษฐ์ – แวะซื้ อของฝำก –
กรุงเทพฯ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ (4)
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง แทนรัก ทะเลหมอก หรือชื่อเป็ นที่รูจ้ ักกัน คือ บ้ำนสีสม้ ซึ่ง
เป็ นจุดชมวิวที่สวยแห่ งหนึ่งของเขาค้ อ แทนรัก ทะเลหมอก (บ้ านสีส้ม) เป็ นสถานที่ท่ใี ห้ คุณ
ได้ สมั ผัส บรรยากาศทุกอย่างทุกอารมณ์ตลอดทั้งวันได้ อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีอาหารไว้ บริการ
รสชาติอร่อยถูกใจนักท่องเที่ยวและมีมุมสวยๆ ให้ เก็บภาพความประทับใจอีกด้ วย

จากนั้น นาท่านเดินทางไปสักการะ พระบรมธำตุกำญจนำภิเษก เป็ นเจดีย์ท่มี ีสถาปัตยกรรม
ผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ ประชาชน
ได้ สกั การะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้ า
เทีย่ ง
บ่าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (5)
นาท่านไปแวะถ่ายรูป จุดชมวิวไปรษณียเ์ ขำค้อ ซึ่งเรียกได้ ว่าเป็ นจุดชมทะเลหมอกที่สวยอีก
จุดหนึ่ง ทะเลหมอกมีให้ ชมเยอะในช่วงปลายฝนต้ นหนาวและฤดูหนาว ยิ่งในวันใดที่มีสภาพ
อากาศโปร่งท้ องฟ้ าสดใสแล้ ว จะได้ เห็นภาพทะเลหมอกสีขาวที่ตัดกับท้ องฟ้ า ท่านจะได้ เห็น
ภาพความงดงามตามธรรมชาติท่หี าที่ไหนไม่ได้ นอกจากเขาค้ อ จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง
“ทุ่งกังหันลม” อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้ อที่สวยงาม เมื่อเข้ ามาในบริเวณแคมป์ สนเพื่อ
ไปยังเส้ นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้ อ จะสามารถมองเห็นกังหันลมโดดเด่นได้ อย่างง่ายได้
เนื่องจากจุดที่ต้งั ของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูง

กว่านา้ ทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่ จึงสามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ กว้ างไกล จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง น้ ำตกศรีดิษฐ์ เป็ นนา้ ตกชั้น
เดียวไหลผ่านจากหน้ าผาตัด ลัดเลาะมาตามซอกหินชั้นต่าง ๆ ตกลงมาคล้ ายม่านนา้ ตกหลาย
ม่านอย่างสวยงาม ด้ านล่าง มีนา้ ขังเป็ นแอ่งขนาดใหญ่ สามารถลงเล่นนา้ ได้ แต่ช่วงฤดูฝนควร
ระมัดระวังเป็ นพิเศษเนื่องจากนา้ จะไหลเชี่ยว จึงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถสัมผัสได้ ท้งั
บรรยากาศแห่งความเป็ นธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่ไี ม่น่าเชื่อว่าจะมี
ส่วนเกี่ยวข้ องกันได้ จากนั้นนาท่านแวะซื้อของฝากเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนกลับกรุงเทพฯ
18.00 น.

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร (6)
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับยังกรุงเทพฯ ด้ วยรถตู้ VIP

00.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ

** เงือ่ นไขกำรสำรองทีน่ งกรุ
ั ่ ณำอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำกำรจองหำกท่ำนชำระเงินแล้วจะถือ
ว่ำท่ำนยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**

อัตรำค่ำบริกำร
ผูใ้ หญ่
กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 14 – 16 สิงหำคม 63
วันที่ 21 – 23 สิงหำคม 63
วันที่ 28 – 30 สิงหำคม 63
วันที่ 04 – 06 กันยำยน 63
วันที่ 11 – 13 กันยำยน 63
วันที่ 18 - 20 กันยำยน 63
วันที่ 25 - 27 กันยำยน 63
วันที่ 02 - 04 ตุลำคม 63
วันที่ 09 - 11 ตุลำคม 63
วันที่ 16 - 18 ตุลำคม 63
วันที่ 23 - 25 ตุลำคม 63
วันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 63
วันที่ 06 – 08 พฤศจิ กำยน 63
วันที่ 13 - 15 พฤศจิ กำยน 63
วันที่ 20 - 22 พฤศจิ กำยน 63
วันที่ 27 - 29 พฤศจิ กำยน 63
วันที่ 04 – 06 ธันวำคม 63
วันที่ 11 - 13 ธันวำคม 63
วันที่ 18 - 20 ธันวำคม 63
วันที่ 25 - 27 ธันวำคม 63
วันที่ 30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 64
วันที่ 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64

ห้องละ 2-3
ท่ำน

4,290
4,590
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
5,200
5,200
5,200
5,500
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,900
5,900
5,500
5,900
7,500
7,500

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่

พักเดีย่ ว
เพิม่

เด็กไม่มีเตียง

4,290
4,590
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
5,200
5,200
5,200
5,500
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,900
5,900
5,500
5,900
7,500
7,500

3,890
4,190
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
4,800
5,500
5,500
5,100
5,500
7,000
7,000

700
700
700
700
700
700
700
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
1,000
1,000
1,000

วันที่ 01 – 03 มกรำคม 64
วันที่ 02 - 04 มกรำคม 64

7,500
7,500

7,500
7,500

7,000
7,000

1,000
1,000

**รำคำดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำทิปไกด์ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ**
อัตรำนี้ รวม
✓ ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
✓ ค่าที่พัก 1 คืน สาหรับ 2-3 ท่าน / ห้ อง
✓ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ (6 มื้อ)
✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาหรับชาวไทย
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำนี้ ไม่รวม
✓ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
✓ ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
✓ ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

เงือ่ นไขในกำรจองและกำรยกเลิก
1. กรุ๊ ปการันตีออกที่ 6 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 6 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้
บริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
2. ยกเลิกหรือเลือ่ นวันเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หักค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจารถ
บัสปรับอากาศ , รถตู้ VIP, ค่ าโรงแรมที่พัก ,ค่ าอาหาร , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
3. ยกเลิกหรือเลือ่ นวันเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ 50% และ หักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่ ามั ดจาตั๋วเครื่องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส, ค่ าวีซ่า , ค่ า โรงแรมที่พั ก , ค่ าธรรมเนี ยมเข้ าชม
สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนกำรเดินทำง ต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ก่ อนกำรเดินทำง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่ สามารถ
เลื่อนการเดินทางได้

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

2. ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วันก่อนการเดินทาง
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
4. หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมำยเหตุ
 กรุ ณาตรงต่ อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทาให้ท่าน
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่ อ งเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุ ไว้ อาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ
จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ
เป็ นการชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลง การ
บริ ก ารจากบริ ษั ท ขนส่ ง หรื อ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บริ ก าร ผู้ บ ริ ษั ท ฯด าเนิ น โดยสุ ด ความสามารถที่ จ ะ
ประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่การคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ ด้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษทั เป็ นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ”

