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รหัสโปรแกรม : 17976 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

Tour Code: TMPNB-BSA2 

ชมเทศกาลดอกนางพญาเสือโครง่บาน  

เขาคอ้-ภลูมโล 2 วนั 1 คืน 
เขาคอ้-พระต าหนกัเขาคอ้-ท ุ่งกงัหนั –พระธาตผุาซ่อนแกว้-ภทูบัเบิก-ภลูมโล 

 

 
 

        “แตงโมทวัร”์ น าทา่นเยอืนเขาคอ้ เมอืงดนิแดนทางประวัตศิาสตรท์างการทหารของเมอืงไทยเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บ
การขนานนามว่า...“สวติเซอร์แลนดเ์มอืงไทย”  ขึน้ภูทับเบกิยอดเขาที่สูงทีสุ่ดในจังหวัดเพชรบูรณ์ มคีวามสูงจาก
ระดับน ้าทะเลประมาณ 1,768 เมตร เป็นจดุทีส่งูทีส่ดุของเพชรบรูณ์ สภาพภมูปิระเทศสวยงามดว้ยธรรมชาตแิบบทะเล
ภเูขามอีากาศบรสิทุธิ ์สภาพภมูอิากาศเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากร่องลมเย็นจากเทอืกเขาหมิาลัย  ชมเทศกาลดอก
นางพญาเสอืโครง่บาน(ซากรุะเมอืงไทย) ณ ภลูมโล... 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ  
พัก โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภแูกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ 1 คนื 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  
01-02,08-09,15-16,22-23  กมุภาพันธ ์, 29 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 5,300.- 
วันแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ-เพชรบรูณ์-เขาคอ้-พระต าหนักเขาคอ้-ทุง่กงัหัน - Pino Latte-พระธาตผุาซอ่นแกว้ 

05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา

กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

05.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์ โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ที่น่ัง เชญิท่าน
พักผอ่นตามอสิระบนรถ  บรกิารอาหารกลอ่ง(1) ขนมปัง น ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ ระหวา่งทาง 

11.00 น. เดนิทางถงึเขาคอ้ จ.เพชรบรูณ์   ดนิแดนทางประวัตศิาสตรท์างการทหารของเมอืงไทยอกีแห่งหนึง่ มภีมู ิ
ประเทศทีส่วยงาม เป็นทีร่าบเชงิเขาและภเูขาสงูสลับซบัซอ้นมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปดว้ยหมอก
ขาวแทบทัง้ปี จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น  "สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย" 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(2) ทีร่า้นอาหาร   
13.00 น. จากนัน้น าท่านชม พระต าหนักเขาคอ้ ซึง่เคยเป็นทีป่ระทับของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ตัวอาคาร

เป็นลักษณะครึง่วงกลมบรเิวณโดยรอบประดับดว้ยไมด้อกไมป้ระดับนานาชนดิ  จากนัน้น าท่านเขา้ชม 
ฐานอทิธ ิ(พพิธิภัณฑอ์าวุธ) เป็นจุดหนึง่ทีเ่ห็นทวิทัศน์ทีส่วยงามและเคยเป็นฐานส าคัญทางยทุธศาสตร์
ใน อดตี ปัจจุบันจัดเป็นพพิธิภัณฑอ์าวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธทีใ่ชสู้ร้บกันบนเขาคอ้  
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จากนัน้ชม ทุง่กงัหัน มเีสากงัหันลมตน้มหมึาบนยอดเขา กงัหันทีม่คีวามสงูกวา่ 100 เมตร จ านวน 24 ตน้  
จดุทีต่ัง้ของโครงการทุง่กงัหันลมอยูบ่นเนนิเขาสงู บนระดับความสงูกวา่น ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร จงึ
สามารถมองเห็นววิทวิทัศนไ์ดก้วา้งไกลไปถงึวัดผาซอ่นแกว้  เดนิทางสู ่ต.แคม้ป์สน  หลังจากนัน้น าท่าน
ชม วัดพระธาตุผาซ่อนแกว้ ในบรรยากาศยามเย็น  เป็นวัดที่สรา้งขึน้ใหม่และก าลังก่อสรา้งเพิม่เตมิ  
ตัง้อยูใ่นหมู่บา้นทางแดง ต.แคมป์สน บนเชงิเขาผาซอ่นแกว้ ไดข้ึน้ชือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามสวยงามวจิติร
ตระการตา เนือ่งจากน าศลิปะหลายแขนงมาผนวกเขา้กบัการกอ่สรา้งในเชงิพระพทุธศาสนา และมทีีต่ัง้อยู่
บนเชงิเขาสงู ทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบดา้นได ้360 องศา กลายเป็นความสวยงามทีร่วมเขา้ไว ้
ดว้ยกนัทัง้ในทางธรรม และในทางธรรมชาต ิ

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก...โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภแูกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า(3) ทีร่า้นอาหาร  

ทีพ่ัก โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภแูกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่องของการเดนิทาง    ภทูับเบกิ-ภลูมโล-ไรก่ านัลจลุ-กรงุเทพฯ 
05.00 น. ตืน่รับอรณุวันใหม ่ 
06.30 น. Check Out ออกจากทีพั่ก  ออกเดนิทางสูภู่ทับเบกิสัมผัสบรรยากาศยามเชา้ทีภ่ทูับเบกิ น าท่านขึน้ชม

ทัศนยีภาพ ณ จดุสงูสดุของเพชรบรูณ์ที ่ภทูับเบกิ ภเูขาทีส่งูทีส่ดุของเพชรบรูณ์ 1768 เมตร ซึง่มชีาวเขา
เผา่มง้อาศัยอยู ่อากาศทีบ่รสิทุธิเ์ย็นสบาย สามารถมองเห็นทวิเขาสลับซบัซอ้นไดส้วยงาม   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(4) ทีร่า้นอาหาร(ขา้วตม้, ชา, กาแฟ) บนภทูับเบกิ  

09.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ภลูมโล ตัง้อยู่ในพืน้ทีต่ าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซา้ย จังหวัดเลย อกีทัง้ยัง

เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตภิูหนิร่องกลา้ บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ จังหวัดเลย จังหวัด

เพชรบูรณ์ และจังหวัดพษิณุโลก โดยจุดสูงสุดอยู่บรเิวณ "ยอดภูลมโล" มคีวามสูง 1,680 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล ท าใหอ้ากาศหนาวเย็นตลอดปี เชญิทา่นสมัผัสไรด่อกนางพญาเสอืโครง่ทีเ่ยอะมากทีส่ดุใน

เมอืงไทย บนพืน้ทีก่วา่ 1,200 ไร ่ซึง่ในชว่งเดอืนมกราคมนีด้อกนางพญาเสอืโครง่จะเปล่งประกายสชีมพู

ไปทั่วทกุพืน้ที ่ซ ึง่ชว่ยสรา้งบรรยากาศสดุโรแมนตกิบนภลูมโลไดไ้มน่อ้ยเลย 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(5) ทีร่า้นอาหาร   
15.00 น. น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซือ้ของฝากที ่ไร่ก านันจุล เลอืกซือ้สนิคา้โอทอป อาทิ

ปลาสม้, ผลไมแ้ปรรูปต่างๆ, น ้าผลไมต้่างๆ, ขนมขบเคีย้วต่างๆ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางกลับ  
บรกิารอาหารค ่า(6) แบบกลอ่ง เมนูไกย่า่งวเิชยีรบรุสีตูรตน้ต ารับ 

15.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
20.00 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ราคาทา่น
ละ (พักหอ้งละ 2-

3 ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกบั
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น (มเีตยีง
เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก
หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

01-02 กมุภาพันธ ์2563   5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

08-09  กมุภาพันธ ์2563 5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

15-16  กมุภาพันธ ์ 2563 5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

22-23  กมุภาพันธ ์ 2563 5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

29 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กนัแดด, รม่พับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพสูระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 1 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเท่า (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

2.คา่อาหาร 6 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

3.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

6.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจ าคนืได ้ 

4.กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามนัและภาษีน ้ามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ" 
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5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
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