
                             

 
 

รหัสโปรแกรม : 21867 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

CODE: PLVN01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1 ปั๊มปตท.วภิาวด ีดนิแดง - เขาคอ้ – ทุง่กงัหนัลม - ไรG่B – ไฮเดรนเยยีคาเฟ่ – วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ –  
Pino Latte Cafe - Cedar ป่าสน cafe' at เขาคอ้ - ทีพ่กั                       

Papa garden เขาคอ้/The Hillเขาคอ้ หรอืระดบัเทยีบเทา่กนัอาหารเทีย่ง/เย็น 

2  จดุชมทะเลหมอกเขาคอ้ – จดุชมววิภูทบัเบกิ – ไรก่ะหล า่ปล ี– ตลาดมง้ - รา้นของฝาก – กรุงเทพฯ                                         

                                                                                             อาหารเชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 
หมายเหตุ 

17-18 กรกฎาคม 64 2,488 

ไมม่รีาคาเด็ก 
 

1,000 16  

31 กรกฎาคม -1 สงิหาคม 2,488 1,000 16  

14-15 สงิหาคม 64 2,488 1,000 16  

28-29 สงิหาคม 64 2,488 1,000 16  



                             

รายละเอยีดโปรแกรม 
 

ไฮเดรนเยยีคาเฟ่ 
 

 

05.00 น. จดุนัดหมาย ปั๊มปตท.วภิาวด ีดนิแดง (ตรงขา้มม.หอการคา้ไทย) เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ สูเ่ขาคอ้ จ.เพชรบรูณ์ 

อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นบนรถ 

10.30น. ถงึ เขาคอ้ สมัผัสกบัอากาศบรสิทุธิ ์ชมววิ ทวิทศันห์บุเขาสงูใหญส่ลบักนัไปมาอย่างสวยงาม 

  ทุง่กงัหนัลม ชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามกับธรรมชาตแิละภูเขา  ไรG่B เขาคอ้ ชมทุง่ดอกไมเ้มอืงหนาวตามฤดกูาลที่

หลากหลายสวยงามปลกูเรยีงรายไลร่ะดับลงไปตามไหลเ่ขา (ราคาทัวรไ์ม่รวมคา่เขา้ชมสวนดอกไมช้ําระหนา้งาน)  ไฮ

เดรนเยยีคาเฟ่ คาเฟ่ทา่มกลางสวนดอกไมต้ามฤดกูาลเนื้อทีม่ากกวา่ 10ไร่ไม่วา่จะเป็นดอกเบญจมาศ(หลากสสีนั),ดอก

ดาวเรอืง,มารก์าเร็ตสมีว่งไฮเดรนเยยีอสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปและชืน่ชมความงามของดอกไมต้ามอธัยาศัย 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) 

    วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ วดัและอารามพุทธบนยอดเขา มเีจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งโมเสคสสีนัสดใส ทา่มกลางป่าไม ้

   เขยีวขจแีละทวิเขาสงูสลับซับซอ้น  Pino Latte Restaurant & Cafe รา้นกาแฟสดุชคิแห่งเมอืงเพชรบรูณ์ รา้น

ตกแตง่ไดท้ันสมัย สวยงามสไตลโ์มเดลิและลอฟท ์มมีุมระเบยีงทีส่ามารถชมววิแบบพาโนราม่าไดอ้ย่างสวยงาม นอกจากนี้มี

กาแฟ เครือ่งดืม่ ของทา่นเลน่ทีร่สชาตอิร่อยใหช้วนลอง  Cedar ป่าสน cafe' at เขาคอ้ คาเฟ่ทีต่กแตง่ในคอนเซ็ปตค์า

เฟ่บนตน้ไมท้ีล่อ้มรอบไปดว้ยขนุเขาและป่าสนนานาพันธุม์บีรรยากาศร่มรืน่เป็นธรรมชาต ิ

 เย็น     บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2) เมนู หมกูระทะ 

 ทีพ่กัแรม : Papa garden เขาคอ้/The Hillเขาคอ้ หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) 

 ชมววิทะเลหมอกยามเชา้สวยๆ ณ จดุชมววิทะเลหมอกเขาคอ้ (หมอกขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  ชมววิ จุดชมววิภู

ทบัเบกิ ชม ไรก่ะหล า่ปล ีของชาวมง้บนภูทับเบกิทีป่ลกูโดยทั่วไปบนภูทับเบกิ เป็นภาพทุ่งกะหลํา่ปลสีเีขยีว เรยีงราย

สลบัซบัซอ้นกนัไปตามแนวระลอกเนนิเขาทีส่วยงาม (ชว่งกะหลํา่ปีออกม.ิย.-ก.ค.และต.ค.-ธ.ค.)  แวะ ตลาดมง้ ทีเ่ต็ม

ไปดว้ยผัก ผลไม ้ของฝากมากมาย สว่นใหญ่จะเป็นผลผลติตามฤดกูาลเชน่ เบบีแ้ครอท,มะเขอืการต์นู,บัวหมิะ,ลกูพชี,ลกุ

ไหน ใหท้า่นซือ้เป็นของฝากกลบับา้น นําทา่นแวะ รา้นของฝาก ระหวา่งทางกลบั 

ชว่งเย็น เดนิทางกลบัถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
การเดนิทางเขา้จงัหวดัเพชรบูรณ ์(คําสัง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับประกาศจากนโยบายของทางจังหวดั) 

ผูท้ีเ่ดนิทางเขา้จังหวดัเพชรบรูณ์ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการฉีดวัคซนีมาแลว้ (Astra Zeneca ฉีด1เข็มแลว้14วัน,Sinovac ตอ้งไดรั้บการฉีด2
เข็ม หรอืมกีารฉดีครบโดส ตามขอ้กําหนดของแตล่ะวคัซนีสามารถเขา้ได)้ 

 
หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาล

หรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
 

วนัที ่1            ปั๊มปตท.วภิาวด ีดนิแดง - เขาคอ้ – ทุง่กงัหนัลม – ไรG่B - ไฮเดรนเยยีคาเฟ่ – วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ –  

                      Pino Latte Cafe - Cedar ป่าสน cafe' at เขาคอ้ - ทีพ่กั                       

วนัที ่2      จดุชมทะเลหมอกเขาคอ้ – จดุชมววิภูทบัเบกิ – ไรก่ะหล า่ปล ี– ตลาดมง้ - รา้นของฝาก – กรุงเทพฯ                                         

                       - อุโมงคปิ์ยะมิตร – บ่อน ้าร้อน - วัดพุทธาธิวาส -ป้ายใต้สุดสยาม 

วันที่ 3 



                             

 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

สาํเนาบตัรประชาชน ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื ** 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถตูป้รับอากาศ  

 คา่บรกิารคนขับรถ และคา่น้ํามัน 

 คา่ทีพั่ก 1 คนื (พักหอ้งละ 2-3ทา่น) ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืเทยีบเทา่ 

กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่ว DBL แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื 
กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็มหรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทน กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกู

ทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิททําไว ้

(ไม่ครอบคลุมถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพักและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสาํหรับมสุลมิ  

 คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 200 บาท 

 ชาวตา่งชาต ิช าระเพิม่ทา่นละ 800 บาท  

เง ือ่นไขการจอง 

มัดจําทา่นละ 1,500 บาท และชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย20วนั 
(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิ

การเดนิทาง)   

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ตํา่ 8ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัย

ธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

 การควบคุมของทางบรษัิท หรอืคา่ใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญู
หาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 

 ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน้ํามันทีไ่ม่คงที ่

การปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้
 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบรกิารหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

เง ือ่นไขโปรแกรม 

วันที่ 3 



                             

ช่องทางการติดตอ่ 
- สอบถามผ่าน Line กด ->https://lin.ee/5nDHUO6 
- จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
- หรือโทร 02-234-5936 

 

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

