
 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 32 682 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

ก ำหนดกำรเดินทำง : กรกฎำคม – ตุลำคม 2565 

 (กำรนัตี 8 คน สำมำรถออกเดินทำงได ้!!) 



 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – ภูทบัเบิก – จ. เพชรบูรณ ์
 

20.30 น.  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ป๊ัมปตท.ดินแดง-วิภำวดี โดยมีคนขับ และไกด์ให้การต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกแก่ท่าน  
 

21.00 น.  ออกเดินทางสู่ จงัหวดัเพชรบูรณ ์โดยรถตู้ VIP 9 ทีน่ ัง่ 
 

 

วนัท่ีสอง  ภูทบัเบกิ - ชมทะเลหมอก ภูทบัเบิก  - พีโน่ ลำเต ้รีสอรท์ แอนด ์คำเฟ่ 

                พระธำตุผำซ่อนแกว้ - ไฮเดรนเยีย คำเฟ่ เขำคอ้ - เขำ้สู่ท่ีพกั   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.30 น.  เดินทางถึง จงัหวดัเพชรบูรณ ์น าท่านไปยัง ภูทบัเบกิ เพ่ือชมวิวหมอกยามเช้า ไฮไลทข์องที่น่ี

คือ ชมวิวทะเลหมอกของช่วงหน้าฝน และทุ่งดอกกระหล ่าที่เขียวขจีนับร้อยๆต้น และที่น่ียัง

เป็นที่ต้ังหมู่บ้านที่ช่ือ หมู่บำ้นมง้ทบัเบกิ โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สงูที่สุด

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงมีความสูงจากระดับน า้ทะเลประมาณ 1,768 เมตร ถือว่าเป็น 1 ใน 

UNSEEN NATURES AND WONDERS ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (1) แบบ Snack box ของว่ำง + น ้ ำดืม่ 
 

จากนั้นน าท่านแวะร้านกาแฟ พีโน่ ลำเต ้รีสอรท์ แอนด ์คำเฟ่ จุดชมวิวที่งดงามและน่า

ประทบัใจของเขาค้อ เพราะสามารถมองเหน็วัดผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจน พร้อมมุมส าหรับ

ถ่ายรูปอีกนับไม่ถ้วน อีกทั้งมุมถ่ายรูปสวนดอกไม้สวยๆ แหงนมองฟ้ากแ็สนสดใส บอกเลย

ว่าคุณจะต้องประทบัใจจนต้องปักหมุดไว้ว่าต้องมาเที่ยวเพชรบูรณ์คร้ังต่อไปแน่นอน  จากนั้น

น าท่านสักการะเจดีย์  พระธำตุผำซ่อนแกว้ หรือ วดัพระธำตุผำแกว้ นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา

ในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซ่ึงที่เรียกกันว่า "ผาซ่อนแก้ว" น้ันเน่ืองจากมีภเูขาสูง

ใหญ่ซ้อนกนัเป็นทวิเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏบิัติธรรม และบนยอดเขา มีถ า้อยู่บน

ปลายยอดเขา มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เหน็ลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไป

ในถ า้บนยอดผา ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสดจ็มา และต่างถือว่าเป็นสถานที่

มงคลมีความศักด์ิสทิธิ์ นักท่องเที่ยวนิยมมาสกัการะขอพร และถ่ายรูปวิวหมอกสวยๆ  
 



 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (2) 
 

บ่าย  จากนั้นน าท่านแวะไปถ่ายรูป  ไฮเดรนเยีย คำเฟ่ เขำค้อ ในช่วงเดือนกรกฎำคม – 

กนัยำยนนี้  ท่ำนจะไดถ้่ำยรูปกบัทุ่งดอกซิโลเซีย และดอกมำกำเร็ต  อสิระให้ท่านได้ฟินกับ

การถ่ายรูปกับทุ่งดอกมากาเรต็สีม่วงนับพันๆต้น นอกจากทุ่งดอกไม้แล้ว ยังมีคาเฟ่ให้เราไป

นั่งจิบกาแฟ ชมดอกไม้กันฟินๆ ส าหรับโซนที่น่ังจะมีห้องแอร์เยน็ๆ หรือจะมาน่ังชิลที่เปล                 

ตาข่ายเพ่ือชมวิวภูเขาและกังหันลมกไ็ด้ บริเวณดาดฟ้าของร้านกส็ามารถขึ้ นไปชมวิวและ

ถ่ายรูปได้ ( ส ำหรบัในปีนี้ ทุ่งดอกไฮเดรนเยยี จะเริม่บำนประมำณเดือนตุลำคม ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : กำรเปลีย่นแปลงของทุ่งดอกไมข้ึ้นอยู่กบัสภำพอำกำศ บริษทัฯไม่สำมำรถก ำหนดได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ โรงแรมทีพ่กั เมนูหมูกระทะ  (3)  
 

  เขำ้สู่ทีพ่กั ภูแกว้รีสอรท์ แอนด ์แอดเวนเจอรพ์ำรค์ หรือระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว++   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

วนัที่สำม  เขำคอ้ – แทนรกั ทะเลหมอก (บำ้นสีสม้) - พระบรมธำตุกำญจนำภิเษก  

                จุดชมวิวไปรษณียเ์ขำคอ้ – ทุ่งกงัหนัลม – แวะซ้ือของฝำก  - กรุงเทพฯ 
 

 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั (4)   
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง แทนรกั ทะเลหมอก หรือชื่อเป็นที่รูจ้ักกนั คือ บำ้นสีสม้ ซ่ึง

เป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหน่ึงของเขาค้อ แลนด์มาร์คช่ือดังที่เป็นจุดถ่ายรูปวิวทะเลหมอก อีก

ทั้งมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  
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ท่านเดินทางไปสกัการะ พระบรมธำตุกำญจนำภิเษก เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสาน

ทั้งแบบสโุขทยั อยุธยา รัตนโกสนิทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้

สกัการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอฐิัธาตุของพระพุทธเจ้า 

 
 



เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (5) 
 

 

บ่าย  น าท่านไปแวะถ่ายรูป จุดชมวิวไปรษณียเ์ขำคอ้ ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยอีก

จุดหนึ่ง ทะเลหมอกจะมีให้ชมเยอะในช่วงปลายฝนต้นหนาวและฤดูหนาว ย่ิงในวันใดที่มี

สภาพอากาศโปร่งท้องฟ้าสดใสแล้ว จะได้เห็นภาพทะเลหมอกสีขาวที่ตัดกับท้องฟ้า ท่านจะ

ได้เห็นภาพความงดงามตามธรรมชาติที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากเขาค้อ  จากน้ันน าท่าน

เดินทางไปยัง “ทุ่งกงัหนัลม” อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเขาค้อที่สวยงาม กังหันลมสงูกว่า 100 

เมตร มีทั้งหมด 24 ต้น แลนด์มาร์คอีกแห่งที่ต้องแวะมาเชค็อนิให้ได้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป

กงัหันลมใหญ่ยักษ์ พร้อมชมวิวสวยๆของธรรมชาติ พร้อมสดูอากาศสดช่ืนเยน็สบาย 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 จากนั้นน าท่านแวะซ้ือของฝากเมอืงเพชรบูรณ์ ก่อนกลับกรุงเทพฯ  
 

 

18.00 น. รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ รำ้นอำหำร (6) 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับยัง กรุงเทพฯ ด้วยรถตู้ VIP 9 ทีน่ ัง่ 
 

00.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 

** ขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกคำ้ท่ีฉีดวคัซีนครบแลว้ดงันี้   

ลูกคำ้ไดร้บักำรฉีดวคัซีนชนดิ AstraZeneca  / Sinovac / MODERNA / Sinopharm / Pfizer  

ครบ 2 เข็ม หรือไดร้บัวคัซีนชนดิ Johnson & Johnson / จ ำนวน 1 เข็ม ไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั  

หรือผูไ้ดร้บัวคัซีนไขวต้ำมแนวทำงกำรใหว้คัซีนโควิด 19 ของประเทศไทย  

** กรณีลูกคำ้ฉีดวคัซีนไม่ครบโดส 2 เข็ม ตอ้งมีผลตรวจ ATK ก่อนเดินทำง 24 ชัว่โมง**  

 

 



อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2 ท่ำน 

รำคำเด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 

9 ขวบ พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่ำน 

(เสริมเตียง ) 

รำคำเด็กอำยตุ ำ่

กว่ำ 9 ขวบ พกั

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

(ไม่เสริมเตียง ) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัท่ี 02 - 04  กรกฎำคม 65 4,999 4,999 4,699 2,000 

วนัท่ี 08 - 10 กรกฎำคม 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัท่ี 09 – 11 กรกฎำคม 65 4,999 4,999 4,699 2,000 

วนัท่ี 13 - 15 กรกฎำคม 65 5,999 5,999 5,699 2,000 

วนัท่ี 15 - 17 กรกฎำคม 65 5,999 5,999 5,699 2,000 

วนัท่ี 22 - 24 กรกฎำคม 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัท่ี 23 - 25 กรกฎำคม 65 4,999 4,999 4,699 2,000 

วนัท่ี 28 - 30 กรกฎำคม 65 5,999 5,999 5,699 2,000 

วนัท่ี 29 - 31 กรกฎำคม 65 5,999 5,999 5,699 2,000 

วนัท่ี 05 – 07 สิงหำคม 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัท่ี 12 - 14 สิงหำคม 65 5,999 5,999 5,699 2,000 

วนัท่ี 13 - 15 สิงหำคม 65 4,999 4,999 4,699 2,000 

วนัท่ี 19 - 21 สิงหำคม 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัท่ี 26 - 28 สิงหำคม 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัท่ี 02 - 04 กนัยำยน 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัท่ี 10 - 12 กนัยำยน 65 4,999 4,999 4,699 2,000 

วนัท่ี 16 - 18 กนัยำยน 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัท่ี 24 - 26 กนัยำยน 65 4,999 4,999 4,699 2,000 

วนัท่ี 30 ก.ย. – 2 ต.ค. 65 5,599 5,599 5,299 2,000 

วนัท่ี 01 – 03 ตุลำคม 65 5,999 5,999 5,699 2,800 

วนัท่ี 02 - 04 ตุลำคม 65 5,999 5,999 5,699 2,800 



วนัท่ี 13 - 15 ตุลำคม 65 5,999 5,999 5,699 2,800 

วนัท่ี 22 - 24 ตุลำคม 65 5,999 5,999 5,699 2,800 

วนัท่ี 21 - 23 ตุลำคม 65 5,999 5,999 5,699 2,800 

วนัท่ี 28 -30 ตุลำคม 65 5,999 5,999 5,699 2,800 

 

 

อตัรำนี้ รวม  

 คนขับ พร้อมรถตู้ VIP 9 ที่น่ัง 

 ไกด์ 1 ท่านดูแลตลอดทริป 

 ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ส าหรับ 2 – 3 ท่าน  

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์ (6 มื้อ)  

 ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ส าหรับชาวไทย 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท  

 
 

อตัรำนี้ ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด 

 ค่ำทิปไกด ์และคนขบัรถ 300 บำท / ท่ำน / ทริปกำรเดินทำง 
 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) 

 

เงือ่นไขในกำรจองและกำรยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 8 ท่านข้ึนไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้  

บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนเดินทาง 

2. ยกเลิก 25 - 30 วนัก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำใชจ่้ำยจริงทีเ่กิดข้ึน อาท ิค่ามัดจ ารถตู้ VIP, ค่ามัดจ า

โรงแรมที่พัก , ค่ามัดจ าร้านอาหาร และอื่นๆ   

3. ยกเลิก 15 - 24  วนัก่อนกำรเดินทำง ยึดเงินค่ำทวัร ์50% หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง อาท ิ

ค่ามัดจ ารถตู้ , ค่ามัดจ าโรงแรม , ค่ามัดจ าร้านอาหาร  



4. ยกเลิก 14 วนัก่อนกำรเดินทำง ยดึเงินค่ำทวัร ์100% เนื่องจากทางเราได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว 

5. การไม่ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนดบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจ า 

6. กรณีกรุป๊ปิดกำรขำยแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือ คืนเงินใดๆ แต่สำมำรถเปลีย่นผูเ้ดินทำงได ้ 

 

กำรช ำระเงิน 

1. ช ำระค่ำมดัจ ำทวัร ์ภำยใน 2 วนั นบัตั้งแต่วนัจอง ท่ำนละ 5,000.- 

2. ช ำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนกำรเดินทำง 30 วนั 

3. หำกจองก่อนวนัเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วนั กรุณำช ำระค่ำทวัรเ์ต็มจ ำนวน  

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนการเดนิทาง 7 วัน ทางเราถือว่าทา่นสละสทิธิ์และไม่สามารถ

เรียกร้องค่ามัดจ าคืนได้ 
 

หมำยเหตุ 
 

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ท าใหท่้าน

ตกทริปท่องเทีย่วท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มี

การคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์

และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับ

บริษัทฯ เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด

อุบัติเหตุที่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง

การบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุด

ความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้

ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  

 
 

 “ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 

 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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

 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

 หรือโทร 02-234-5936 
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