
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 20260 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : สิงหำคม - ธนัวำคม 2563 

 (กำรนัตี 6 คน สำมำรถออกเดินทำงได ้!!) 



 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – ภูทบัเบกิ – จ. เพชรบูรณ ์
 

20.30 น.  พร้อมกนัที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท.ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมกีารเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน) 

21.00 น.  ออกเดนิทางสู่ จังหวดัเพชรบูรณ ์โดยรถตู้  VIP  
 

วนัทีส่อง  ภูทบัเบิก - ชมทะเลหมอก ภูทบัเบิก  - พโีน ่ลำเต ้รีสอรท์ แอนด ์คำเฟ่ 

                พระธำตุผำซ่อนแกว้ - ไร่บเีอ็น เขำคอ้ - เขำ้สู่ทีพ่กั   
 

05.30 น.  เดินทางถึง ภูทบัเบิก เป็นช่ือของหมู่บ้านที่ช่ือ หมู่บำ้นมง้ทบัเบิก โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขา

เผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 

1,768 เมตร บนภเูขาสูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า ห่างจากตัว

อ าเภอประมาณ 40 กม. และห่างจากตวัจังหวดัเพชรบูรณป์ระมาณ 100 กม. และเป็น 1 ใน 

UNSEEN NATURES AND WONDERS ในจังหวดัเพชรบูรณ ์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (1) แบบ BOXSET 
 

จากนั้นน าท่านแวะร้านกาแฟ พีโน่ ลำเต ้รีสอรท์ แอนด ์คำเฟ่ จุดชมวิวที่งดงามและน่า

ประทับใจของเขาค้อ เพราะสามารถมองเห็น

วัดผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจน พร้อมมุม

ส าหรับถ่ายรูปอีกนับไม่ถ้วน อีกทั้งมุมถ่ายรูป

สวนดอกไม้สวยๆ แหงนมองฟ้าก็แสนสดใส 

บอกเลยว่าคุณจะต้องประทับใจจนต้องปัก

หมุดไว้ว่าต้องมาเที่ยวเพชรบูรณ์คร้ังต่อไป

แน่นอน  จากนั้ นน าท่ านสักการะ เจดีย์                 

พระธำตุผำซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธำตุผำ

แกว้ นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง 

เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งที่เรียกกันว่า "ผาซ่อน

แก้ว" นั้นเนื่องจากมีภเูขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็น

ทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติ



ธรรม และบนยอดเขา มีถ า้อยู่บนปลายยอดเขา มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้ว

ลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ า้บนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ

เสดจ็มา และต่างถอืว่าเป็นสถานที่มงคลมีความศักดิ์สทิธิ์ นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะขอพร 

และถ่ายรปูววิหมอกสวยๆ  
 

เที่ยง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (2) 
 

บ่าย  จากนั้นน าท่านแวะไปถ่ายรปู ไร่บีเอ็น ท่านจะได้พบกบัทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายพันธุ ์

เช่น คาร์เนช่ัน แกลดโิอลัส แอสเตอร์ เบิร์ดออฟ พาราไดซ ์ดาหลา ตระกูลเฮลิโกเนีย และ  

ไฮไลทเ์ด็ด คือ “ทุ่งคอสมอส” ดอกเลก็ใหญ่ทั้งสขีาว เหลือง ชมพู ซึ่งจะทยอยกนับาน 

สะพร่ังทั่วเนินเขากว่า 4 ไร่ อสิระให้ท่านถ่ายรปูเกบ็ภาพความงดงามของไร่บีเอน็  

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเดนิทางไปยัง อ.เขำคอ้ จ.เพชรบูรณ ์เดนิทางเข้าสู่ที่พัก(เขาค้อ)  
 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น (3)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



วนัทีส่ำม  เขำคอ้ – แทนรกั ทะเลหมอก (บำ้นสีสม้) - พระบรมธำตุกำญจนำภิเษก – จุด 

                ชมวิวไปรษณียเ์ขำคอ้ – ทุ่งกงัหนัลม – น ้ำตกศรีดิษฐ ์– แวะซ้ือของฝำก –   

                กรุงเทพฯ 
 

 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ (4)   

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง แทนรกั ทะเลหมอก หรือช่ือเป็นที่รูจ้ักกนั คือ บำ้นสีสม้ ซึ่ง

เป็นจุดชมววิที่สวยแห่งหน่ึงของเขาค้อ แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสส้ีม) เป็นสถานที่ที่ให้คุณ

ได้สมัผสั บรรยากาศทุกอย่างทุกอารมณ์ตลอดทั้งวันได้อย่างเตม็ที่ อกีทั้งยังมีอาหารไว้บริการ 

รสชาตอิร่อยถูกใจนักท่องเที่ยวและมีมุมสวยๆ ให้เกบ็ภาพความประทบัใจอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้น น าท่านเดนิทางไปสกัการะ พระบรมธำตุกำญจนำภิเษก เป็นเจดย์ีที่มีสถาปัตยกรรม

ผสมผสานทั้งแบบสโุขทยั อยุธยา รัตนโกสนิทร์ ภายในประดษิฐานพระพุทธรปูให้ประชาชน

ได้สกัการะบูชา ยอดเจดยี์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอฐิัธาตขุองพระพุทธเจ้า 
 

เที่ยง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (5) 
 

บ่าย  น าท่านไปแวะถ่ายรปู จุดชมวิวไปรษณียเ์ขำคอ้ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยอกี

จุดหนึ่ง ทะเลหมอกมีให้ชมเยอะในช่วงปลายฝนต้นหนาวและฤดูหนาว ย่ิงในวนัใดที่มีสภาพ

อากาศโปร่งท้องฟ้าสดใสแล้ว จะได้เหน็ภาพทะเลหมอกสขีาวที่ตดักบัท้องฟ้า ท่านจะได้เหน็

ภาพความงดงามตามธรรมชาตทิี่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากเขาค้อ  จากน้ันน าท่านเดนิทางไปยัง 

“ทุ่งกงัหนัลม” อกีหน่ึงแลนดม์าร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพ่ือ



ไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเหน็กงัหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้  

เน่ืองจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกงัหันลม อยู่บนเนินเขาสงู บนระดบัความสงู 

 

 

 

 

 

 
 

 

 กว่าน า้ทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเน้ือที่ 350 ไร่  จึงสามารถ

มองเหน็วิวทวิทศัน์ได้กว้างไกล  จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง น ้ำตกศรีดิษฐ ์เป็นน า้ตกชั้น

เดยีวไหลผ่านจากหน้าผาตดั ลัดเลาะมาตามซอกหินช้ันต่าง ๆ ตกลงมาคล้ายม่านน า้ตกหลาย

ม่านอย่างสวยงาม ด้านล่าง มีน า้ขังเป็นแอ่งขนาดใหญ่ สามารถลงเล่นน า้ได้ แต่ช่วงฤดูฝนควร

ระมัดระวงัเป็นพิเศษเน่ืองจากน า้จะไหลเช่ียว จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถสมัผสัได้ทั้ง

บรรยากาศแห่งความเป็นธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวตัศิาสตร์ที่ไม่น่าเช่ือว่าจะมี

ส่วนเกี่ยวข้องกนัได้ จากนั้นน าท่านแวะซื้อของฝากเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนกลับกรงุเทพฯ  
 

 

18.00 น. รบัประทำนอำหำรเย็น ณ รำ้นอำหำร (6) 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับยังกรงุเทพฯ ด้วยรถตู้ VIP  
 

00.00 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ  

** เงื่อนไขกำรส ำรองทีน่ ัง่กรุณำอ่ำนรำยละเอียดใหค้รบถว้นก่อนท ำกำรจองหำกท่ำนช ำระเงินแลว้จะถือ

ว่ำท่ำนยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

 

 

 

 

 

 

 



อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

วนัท่ี 28 – 30 สิงหำคม 63 4,900 4,900 4,500 700 

วนัท่ี 04 – 06 กนัยำยน 63 4,900 4,900 4,500 700 

วนัท่ี 11 – 13 กนัยำยน 63 4,900 4,900 4,500 700 

วนัท่ี 18 - 20 กนัยำยน 63 4,900 4,900 4,500 700 

วนัท่ี 25 - 27 กนัยำยน 63 4,900 4,900 4,500 700 

วนัท่ี 02 - 04 ตุลำคม 63 5,200 5,200 4,800 900 

วนัท่ี 09 - 11 ตุลำคม 63 5,200 5,200 4,800 900 

วนัท่ี 16 - 18 ตุลำคม 63 5,200 5,200 4,800 900 

วนัท่ี 23 - 25 ตุลำคม 63 5,500 5,500 4,800 900 

วนัท่ี 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 5,200 5,200 4,800 900 

วนัท่ี 06 – 08 พฤศจิกำยน 63 5,200 5,200 4,800 900 

วนัท่ี 13 - 15 พฤศจิกำยน 63 5,200 5,200 4,800 900 

วนัท่ี 20 - 22 พฤศจิกำยน 63 5,200 5,200 4,800 900 

วนัท่ี 27 - 29 พฤศจิกำยน 63 5,200 5,200 4,800 900 

วนัท่ี 04 – 06 ธนัวำคม 63 5,900 5,900 5,500 900 

วนัท่ี 11 - 13 ธนัวำคม 63 5,900 5,900 5,500 900 

วนัท่ี 18 - 20 ธนัวำคม 63 5,500 5,500 5,100 900 

วนัท่ี 25 - 27 ธนัวำคม 63 5,900 5,900 5,500 1,000 

วนัท่ี 30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 64 7,500 7,500 7,000 1,000 

วนัท่ี 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64 7,500 7,500 7,000 1,000 

วนัท่ี 01 – 03 มกรำคม 64 7,500 7,500 7,000 1,000 

วนัท่ี 02 - 04 มกรำคม 64 7,500 7,500 7,000 1,000 



**รำคำดงักล่ำวยงัไม่รวมค่ำทิปไกด ์ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้** 

 

อตัรำนี้ รวม  

 ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ 

 ค่าที่พัก 1 คนื ส าหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง 

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์ (6 มื้อ)  

 ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอบุัตเิหตตุามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  
 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัทุกชนิด 

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณทีี่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณต้ีองการใบก ากบัภาษี) 

เงือ่นไขในกำรจองและกำรยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 6 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้ น ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

2. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั หกัค่ำใชจ่้ำยจริงที่เกิดข้ึน อาท ิค่ามัดจ ารถ

บัสปรับอากาศ , รถตู้  VIP, ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , 

ค่าบริการ     

3. ยกเลิกหรือเลื่อนวนัเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั ยึดเงินค่ำทวัร ์50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจริง 

อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้  VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าธรรมเนียมเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ 

4. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงนิมัดจ า 

5. เล่ือนกำรเดินทำง ตอ้งแจ้งล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย ก่อนกำรเดินทำง 20 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

เลื่อนการเดนิทางได้ 

กำรช ำระเงิน 

1. วางเงนิมัดจ าภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวนัจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์ 

2. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดนิทาง 

3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ช าระเตม็จ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดนิทาง 7 วนั ถอืว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจ าคนืได้ 



หมำยเหตุ 
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าใหท่้าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดนิทางช่วงวนัหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตมีัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการ

คนืเงนิมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้บริษัทฯด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่การคนืเงนิให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  
 

 “ขอขอบพระคุณทกุท่ำนที่ไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งน้ี” 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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