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วนัที ่1  กรงุเทพฯ-พรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย-เพชรบูรณ์-เขาคอ้-พระต าหนกั  
   เขาคอ้-ฐานอทิธ-ิทุง่กงัหนัลม-พระธาตผุาซ่อนแกว้ 

05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก เจา้หนา้ทีบ่รษัิทคอยให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้กุทา่น  
กอ่นออกเดนิทางเช็คอุณหภมูริา่งกายทุกทา่นกอ่นขึน้รถ  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

05.30 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัเพชรบูรณ์ ดว้ยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ ัง่ ระหวา่ง
ทางใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย (6 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์เดนิทาง)  

 มือ้เชา้ : บรกิารทา่นดว้ย แซนวชิ และน า้สม้ (1) 
11.30 น. เดนิทางถงึ เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์ มภีมูปิระเทศทีส่วยงาม เป็นทีร่าบเชงิเขา 

และภเูขาสงูสลับซบัซอ้น อากาศเย็นและเต็มไปดว้ยหมอกขาว แทบจะทัง้ปี  
กลางวนั   รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (2) 

จาก นั้นน าท่ า นชมพระต าหน ัก เขาค้อ  ซึ่ง เ ค ย เ ป็นที่ ป ร ะทั บของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ตัวอาคาร  เป็นลักษณะครึ่งวงกลมบริเวณ
โดยรอบประดับดว้ยไมด้อกไมป้ระดับ

นานาชนิด จากนัน้น าท่านเขา้ชม ฐาน
อทิธ ิ(พพิธิภณัฑอ์าวุธ) เป็นจุดหนึ่ง

ที่เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็น
ฐานส าคัญทางยุทธศาสตร์ ใน อดีต 
ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัด

แสดงปืนใหญ ่ซากรถถัง และอาวธุทีใ่ช ้

สูร้บกันบนเขาคอ้ จากนัน้ชม ทุง่กงัหนั 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 วนัแรก-กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-เขาคอ้-พระ
ต าหนกัเขาคอ้-ฐานอทิธ-ิทุง่กงัหนัลม 

พระธาตผุาซ่อนแกว้ 
 

   รสีอรท์ เขาคอ้ 
หรอืระดบัเดยีวกนั 

2 ภูทบัเบกิ-แปลงปลูกกะหล า่ปล ี
วดัป่าภูทบัเบกิ-ไรก่ านนัจุล-กรุงเทพฯ 

    



 

  
มเีสากังหันลมตน้มหมึาบนยอดเขา กังหันทีม่คีวามสงูกวา่ 100 เมตร จ านวน 

24 ตน้ จุดที่ตัง้ของโครงการทุ่งกังหันลมอยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสงู
กวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัพระธาตุ
ผาซ่อนแก้ว น าท่านชมความสวยงามของวดัแห่งนี้ และชมความ

สวยงามของ พระพทุธเจา้ ๕ พระองค ์ซึง่สรา้งขึน้เพือ่เพือ่เป็นการร่วมนอ้ม
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหาวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนม์มายุ ๘๕ 

พรรษา ขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  
เย็น    รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (3) 

พกัทีร่สีอรท์เขาคอ้ หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 ภทูบัเบกิ-แปลงปลกูกระหล า่ปล-ีวดัป่าภทูบัเบกิ-ไรก่ านนัจุล-กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหาร ณ ทีพ่กั (4)  

 น าท่านเดนิทางสู ่ภูทบัเบกิ ใหท้่านสัมผัสบรรยากาศยามเชา้และน าท่านขึ้น

ชมทัศนียภาพ ณ จุดสงูสดุของเพชรบูรณ์ที่ภูทับเบกิ สัมผัสอากาศทีบ่รสิุทธิ์

เย็นสบาย สามารถมองเห็นทวิเขาสลับซับซอ้นไดส้วยงาม จากนัน้น าท่านชม

แปลงปลกูกะหล า่ปลทีีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัป่าภทูบัเบกิ ภายในวดัมพีระมหาเจดยีโ์พธปัิกขยิ

ธรรม (เจดยีเ์พชร 37 ยอด) ซึง่ภายในบรรจุ

พระบรมสารรีกิธาตุ บรเิวณวัดจะถูกปกคลุม

ดว้ยป่าไมต้่างๆ จงึท าใหบ้รรยากาศมีความ

หนาว เย็นตลอดทัง้ปี  

กลางวนั   รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร (5) 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

ระหวา่งทางแวะซือ้ของฝากทีไ่ร่ก านนัจุล เลอืกซือ้สนิคา้โอทอป อาท ิปลา

สม้, ผลไมแ้ปรรปูตา่งๆ, น ้ าผลไมต้า่งๆ 

20.00 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการ

ทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากได้

รบัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

03-06 กนัยายน 63 5,299 5,299 1,000 

10-13 กนัยายน 63 4,499 4,499 1,000 

17-20 กนัยายน 63 4,599 4,599 1,000 

24-27 กนัยายน 63 4,599 4,599 1,000 

01-04 ตลุาคม 63 4,799 4,799 1,200 

08-11 ตลุาคม 63 4,999 4,999 1,200 

11-14 ตลุาคม 63  5,599 5,599 1,200 

15-18 ตลุาคม 63 4,999 4,999 1,200 

22-25 ตลุาคม 63 5,599 5,599 1,200 

23-26 ตลุาคม 63 5,599 5,599 1,200 

29 ตลุาคม- 1 พฤศจกิายน 63 4,999 4,999 1,200 

05-08 พฤศจกิายน 63 4,999 4,999 1,200 

12-15 พฤศจกิายน 63 4,999 4,999 1,200 

19-22 พฤศจกิายน 63 4,999 4,999 1,200 

26-29 พฤศจกิายน 63 4,999 4,999 1,200 

03-06 ธนัวาคม 63 5,599 5,599 1,200 

04-07 ธนัวาคม 63 5,599 5,599 1,200 

10-13 ธนัวาคม 63 5,599 5,599 1,200 

17-20 ธนัวาคม 63 5,499 5,499 1,200 



 

 

 

 

 คา่รถน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ (ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้

ป่วย) ท ัง้นีย้่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

  

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุ

ในรายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1000 บาท  

 กรณีทีม่เีด็กอายุ 0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ่ 
 คา่ไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 300 บาท (บงัคบัตามระเบยีบ 
   ธรรมเนยีมของประเทศ) 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

 

 

 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองที่น ัง่และมดัจ าท่านละ 2,500 บาท/ท่าน พรอ้มส่งส าเนาบัตร

ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืว่า

ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิ ขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่อที่น่ัง เมือ่

ท่านช าระเงนิค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยอมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้และช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั (การ

ไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมี

สทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง) การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอย่าง

นอ้ยจ านวน 6 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่วบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการ

เดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุกรณี กรณีเจ็บป่วย

กะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่น

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ 

และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่า 6 ท่าน และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, 

การยกเลิกบิน, การประท้วง , การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล , ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจาก

ความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาท

ของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนาม

และมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ 

ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยั
ธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ  อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าช้า เปลีย่นแปลง หรอืการ

บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 



 

 
 

หากใครสนใจจะจอง... 

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

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

      .  หรอืโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 

 


