
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14934 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เดินทาง : สิงหาคม – ธนัวาคม 2562 



 

 

วนัท่ีหน่ึง 

กรงุเทพฯ–เพชรบรูณ–์อทุยานประวติัศาสตรศ์รเีทพ–วดัธรรมยาน–เขาคอ้–พระบรมเจดียก์าญจนาภิเษก–

พิพิธภณัฑอ์าวธุ–อนสุาวรยีผ์ ูเ้สียสละเขาคอ้  

06.00 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้ไทย)..... เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รบัอากาศ VIP 

รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางสู ่จ.เพชรบรูณ ์

06.30 น. พรอ้มออกเดินทาง ลอ้หมนุ !! พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเที่ยวตา่งๆ 

และดแูลท่านตลอดการเดินทาง บริการอาหารค ่าบนรถ อาหารกล่อง พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1) 

10.00 น. เดินทางถึง อทุยานประวติัศาสตรศ์รเีทพ เป็นโบราณสถานส าคญัแห่งหนึง่ของจงัหวัดเพชรบรูณ ์

อทุยานมีพื้นท่ีครอบคลมุโบราณสถานใน เมืองเกา่ศรีเทพ เมืองศรีเทพสรา้งขึ้นในยคุของขอมเรือง

อ านาจ ซ่ึงคาดว่ามีอายไมุต่  า่กว่า 1,000 ปี โดยดจูากหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และ

วัฒนธรรมท่ีตกทอดมาถึงปัจจบุนั อทุยานประวติัศาสตรศ์รเีทพ ไดร้บั รางวลั Thailand Tourism 

Award ประจ าปี 2543 จ านวน  2 รางวัลคือ รางวัลประเภทแหลง่ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม

โบราณสถานยอดเย่ียม และรางวัลสื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธด์า้นอินเทอรเ์น็ตดีเดน่ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นไก่ยา่งวเิชียรบุรี  

บ่าย เดินทางตอ่ไปยงั วดัธรรมยาน วัดสวยท่ีเต็มไปดว้ยมนตเ์สนห่แ์ห่งประตมิากรรม ไฮไลทท่ี์ส าคญั

ของวัดนีก็้คือรปูป้ันองคพ์ญานาคขนาดใหญ่ท่ีมีความอ่อนชอ้ยสวยงามและดสูมจริง และสามารถ

พ่นน า้ไดด้ว้ย นอกจากนีบ้ริเวณโดยรอบวัดยงัถกูโอบลอ้มไวด้ว้ยภเูขา บรรยากาศดีไมร่อ้นมาก

เดินทางถึง อ.เขาคอ้ ผา่นเนนิมหศัจรรย ์เดินทางตอ่ไปยงัที่ พระบรมธาตเุจดียก์าญจนา

ภิเษก แวะมาสกัการะพระบรมธาตเุจดียก์าญจนาภเิษกเพ่ือความเป็นสิริมงคลและความ

เจริญรุ่งเรืองของชีวิต เพราะท่ีเจดียแ์ห่งนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานทัง้แบบสโุขทยั อยธุยา และ

กรงุรตันโกสินทรเ์ขา้ดว้ยกนั โดยภายในวัดเป็นท่ีประดษิฐานของพระพทุธรปูที่บรรจพุระบรมมา

สารีริกธาตขุองพระพทุธเจา้ท่ีอญัเชิญมาจากประเทศศรีลงักา ซ่ึงพระพทุธรปูองคน์ีพ้ระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หวัไดท้รงพระราชทานใหก้บัประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเขาคอ้หลงัจากจบการยตุกิารสูร้บกบั

คอมมิวนสิตใ์นประเทศไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลและการด าเนนิชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยความสงบสขุของ

เหลา่ชาวไทยนัน่เอง ตอ่จากนัน้ชม พิพิธภณัฑอ์าวธุ ท่ีเที่ยวเขาคอ้แห่งนีเ้คยเป็นจดุยทุธศาตร์

ส าคญัในการรบ จะเห็นเคร่ืองมือและยทุโธปกรณท่ี์เคยใช ้สามารถถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกเป็นวาระส าคญั 

และเก็บวิวสวย ๆ ท่ีถ่ายจากมมุสงูไดอี้กดว้ย พาท่านชม อนสุรณส์ถานผ ูเ้สียสละเขาคอ้  

16.00 น. พาท่านเขา้สูท่ี่พกั เขาคอ้สวิส รสีอรท์ หรือเทียบเท่า 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

หลงัอาหารเย็นใหท้กุท่านพกัผา่นตามอธัยาศัย นอนรับลมเย็นๆ ชมบรรยากาศ 

วนัท่ีสอง 

ท ุ่งกงัหนัลมเขาคอ้–วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้-พีโน่ ลาเต ้คาเฟ่-พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ-    

ไรก่ านนัจลุ-กรงุเทพฯ 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั อิสระใหท้่านไดช้มทะเลหมอกยามเชา้ ณ จดุชมทะเลหมอก 

09.00 น. น าท่านออกเดินทางยงั ท ุ่งกงัหนัลมเขาคอ้ อีกหนึง่ที่เที่ยวเพชรบรูณส์ดุฮิต มรีถพาชมแวะจอดเป็น

จดุ จดุละ 15 นาที มีไร่ของชาวบา้นเผา่มง้และเผา่อ่ืน ๆ ดว้ย มีสวนดอกไมซ่ึ้งเป็นพนัธุไ์มจ้ากภเูรือ 

อากาศดีมาก ๆ มาแลว้อยา่ลืมนัง่ชิงชา้มง้นะคะ เดี๋ยวจะเรียกว่ามาไมถึ่ง จากนัน้พาชม วดัพระธาต ุ

ผาซ่อนแกว้ อีกหนึง่ที่เที่ยว Unseen ของไทยก็คือ เป็นวัดท่ีสวยงามเป็นอย่างมาก โดดเดน่ดว้ยองค์

พระพทุธรปูสีขาวนัง่ซอ้นกนัถึง 5 องค ์สว่นบริเวณดา้นหลงัก็จะเป็นทิวเขาท่ีเรียงซอ้นกนั แตเ่ดิมที



 

 

วัดนีม้ีชื่อว่า ‘วัดผาซ่อนแกว้’ แตภ่ายหลงัไดร้บัประทานพระบรมสารีริกธาต ุมาจากสมเด็จพระญาณ

สงัวร สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปริณายก และไดถ้กูน ามาบรรจอุยู่บนยอดเจดีย์ จากนัน้ชม

วิวพาโนรามา่กนัท่ี พีโน่ ลาเต ้คาเฟ่ หนึง่ในท่ีพกัและคาเฟ่ยอดฮิตส าหรบัคนท่ีเดินทางมาเท่ียวเขา

คอ้ ตัง้อยู่บนยอดเขาสงู ดา้นบนเป็นรา้นคาเฟ่ฮิปๆ ดดัแปลงมาจากตูค้อนเทนเนอร ์มีเมนทูัง้ของ

คาว ของหวาน เบรคฟาสต ์และเคร่ืองดื่มหลากรสชาต ิจดุเดน่คือดา้นหนา้รา้น เป็นจดุชมวิววัดผา

ซ่อนแกว้ที่ตัง้ตระหงา่นอยู่กลางหบุเขา พรอ้มทศันยีภาพท่ีสวยงาม 360 องศา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นขนมจีนบุญมี 

บ่าย เดินทางสู ่พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงเป็นพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระ

เกียรตจิ าลององคท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลก สรา้งขึน้ดว้ยเนือ้โลหะท่ีหลอ่ดว้ยทองเหลืองบริสทุธ์ิ สงูจาก

พ้ืนดิน 35 เมตร ถือไดว่้าเป็นพระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มืองของจงัหวัดเพชรบรูณ ์แถมยงัเป็น

พระพทุธรปูมหามงคลท่ีผูค้ลสว่นมากนบัถือบชูาและนยิมมาไหวเ้พื่อขอความเป็นศิริมงคล ระหว่าง

ทางแวะซ้ือของฝาก ไรก่ านนัจลุ ตดิไมต้ดิมือกลบับา้น 

20.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่าน

เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ พกัเด่ียว 

03-04 สิงหาคม 2562 4,888.- 1,200.- 

10-11 สิงหาคม 2562 

(ชว่งเทศกาลหยดุยาว) 
5,188.- 1,200.- 

11-12 สิงหาคม 2562 

(วันที่ 12 ชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษา พระชนนพีนัปี

หลวง) 

5,188.- 1,200.- 

17-18 สิงหาคม 2562 4,888.- 1,200.- 

24-25 สิงหาคม 2562 4,888.- 1,200.- 

31 สิงหาคม-01 กนัยายน 2562 4,888.- 1,200.- 

07-08 กนัยายน 2562 4,888.- 1,200.- 

14-15 กนัยายน 2562 4,888.- 1,200.- 

21-22 กนัยายน 2562 4,888.- 1,200.- 

28-29 กนัยายน 2562 4,888.- 1,200.- 

05-06 ตลุาคม 2562 5,088.- 1,200.- 

12-13 ตลุาคม 2562 

(ชว่งเทศกาลหยดุยาว) 
5,388.- 1,200.- 

13-14 ตลุาคม 2562 

(วันที่ 14 ชดเชยวันคลา้ยวันสวรรคต ร.9) 
5,388.- 1,200.- 

19-20 ตลุาคม 2562 5,088.- 1,200.- 

26-27 ตลุาคม 2562 5,088.- 1,200.- 

02-03 พฤศจิกายน 2562 5,088.- 1,200.- 

09-10 พฤศจิกายน 2562 5,088.- 1,200.- 



 

 

16-17 พฤศจิกายน 2562 5,088.- 1,200.- 

23-24 พฤศจิกายน 2562 5,088.- 1,200.- 

30 พฤศจิกายน-01 ธนัวาคม 2562 5,088.- 1,200.- 

07-08 ธนัวาคม 2562 

(ชว่งเทศกาลหยดุยาว) 
5,488.- 1,800.- 

14-15 ธนัวาคม 2562 5,188.- 1,800.- 

21-22 ธนัวาคม 2562 5,188.- 1,800.- 

28-29 ธนัวาคม 2562 

(ชว่งเทศกาลหยดุยาวปีใหม)่ 
5,488.- 1,800.- 

29-30 ธนัวาคม 2562 

(ชว่งเทศกาลหยดุยาวปีใหม)่ 
5,488.- 1,800.- 

30-31 ธนัวาคม 2562 

(ชว่งเทศกาลหยดุยาวปีใหม)่ 
5,988.- 1,800.- 

31 ธนัวาคม 2562-01 มกราคม 2563 

(ชว่งเทศกาลหยดุยาวปีใหม)่ 
5,988.- 1,800.- 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่ารบัทราบเง่ือนไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ท่ีพกั 1 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ  

 บริการน า้ดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นีข้ึน้อยู่กบั

เงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 
อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่มินบิารภ์ายในหอ้งพกั, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรีด, คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่น ๆ 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 24 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาท 

2. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 



 

 

3. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

 

 

 
 

 
 


