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Phetchaboon 
2วนั 1คนื ซากรุะเมอืงไทย เพชรบรูณ ์ภลูมโล 

โดยรถตูป้รับอากาศ  
 
 

กําหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน (ท่าน

ละ) 
พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

 

28 - 29 ม.ค. 2566 
 

4,900 บาท /ท่าน 
 

1,000 บาท/ท่าน 
 

04 - 05 ก.พ. 2566 
 

4,900 บาท /ท่าน 
 

1,000 บาท/ท่าน 

*กรุป๊ออกเดินทาง ขั้นต่า 8 ท่าน* 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนแ์ละคนขับรถรวม  200 บาท/ท่าน/ทรปิ 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอทิธ)ิ – ทุง่กังหันลม – วัด
พระธาตุผาซอ่นแก้ว 

   
Imperial Phukaew Hill Resort หรอื 
ที่พักในระดบัเทียบเทา่ 

2 ภูทับเบิก – ภูลมโล – อุทยานแห่งชาติภหูินร่องกลา้ – วัด
พระศรรีัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร – กรุงเทพฯ    
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วันแรก กรุงเทพฯ – พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) – ทุ่งกังหันลม – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 

05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพรา้ว) โดยมี

เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ  

06.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ 

เช้า บรกิารอาหารว่าง (มื้อที่ 1) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 2) 

บ่าย  น าท่านเข้าชม ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) เป็นจุดหนึ่งท่ีเห็นทิวทัศน์ท่ีสวยงามและเคยเป็นฐาน

ส าคัญทางยุทธศาสตร์ใน อดีต ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธ

ท่ีใช้สู้รบกันบนเขาค้อ   

 ชม ทุ่งกังหัน มีเสากังหันลมต้นมหึมาบนยอดเขา กังหันท่ีมีความสูงกว่า 100 เมตร จ านวน 24 ต้น  

จุดท่ีต้ังของโครงการทุ่งกังหันลมอยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้าทะเลประมาณ 1,050 

เมตร จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลไปถึงวัดผาซ่อนแก้ว   
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 หลังจากนั้นน าท่านชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในบรรยากาศยามเย็น  เป็นวัดท่ีสร้างขึ้นใหม่และก าลัง
ก่อสร้างเพ่ิมเติม  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน บนเชิงเขาผาซ่อนแก้ว ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดท่ีมีความ
สวยงามวิจิตรตระการตา เนื่องจากน าศิลปะหลายแขนงมาผนวกเข้ากับการก่อสร้างในเชิงพระพุทธศาสนา 
และมีท่ีตั้งอยู่บนเชิงเขาสูง ท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบด้านได้ 360 องศา กลายเป็นความสวยงามท่ี
รวมเข้าไว้ด้วยกันท้ังในทางธรรม และในทางธรรมชาติ 

 
ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 3) 

ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก Imrial Phukaew Hill Resort หรือ ท่ีพักในระดับเทียบเท่า 

วันทีส่อง ภูทับเบิก – ภูลมโล – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า – วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหาร – กรุงเทพฯ   

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4) 

 น าท่านชม แปลงปลูกกะหล่าปลี ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 

 เปล่ียนพาหนะเป็นรถท้องถ่ิน ภูลมโล  ต้ังอยู่ในต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในเขต

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ภูลมโลเป็นภูเขาท่ีต้ังอยู่บนรอยต่อ ของสามจังหวัด คือ พิษณุโลก 

เพชรบูรณ์ และเลย สิ่งท่ีท าให้ภูลมโลเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวใน

เวลานี้ คือ เป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งท่ีมีพื้นท่ีกว้างขวางนับ 1000 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ธรรมชาติ ท่ีสวยงามของขุนเขา และอากาศท่ีหนาวเย็น 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร ( มื้อที่ 5 ) 

 น าทุกท่านเท่ียวชม อุทยานแห่งชาติภูหินรอ่งกล้า  ต้ังอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อ.ด่านซ้าย 

จังหวัดเลย อ.นครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อท่ีประมาณ 191,875 

ไร่ เป็นพื้นท่ีท่ี มีธรรมชาติแปลก และสวยงาม ท้ังยังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ท่ีส าคัญ อุทยาน

แห่งชาติ ภูหินร่องกล้าจึงเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ท่ีรักษาไว้ซึ่ง

ประวัติศาสตร์ ของการสู้รบและความสวยงามทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ลักษณะภูมิอากาศภูหินร่อง

กล้า อากาศจะหนาวเย็นเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาว อุณหภูมิ จะต่าประมาณ 4 องศา

เซลเซียส ฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบาย ฝนตกชุกในฤดูฝน อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี ประมาณ 18-25 

องศาเซลเซียส 

 น าท่านสักการะ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรรีตันมหาธาตุวรมหาวิหาร  หรือ “วัดใหญ่” ต้ังอยู่ท่ี 

ถนนพุทธบูชา ริมฝ่ังแม่น้า น่านด้าน ทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระ

อารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปในฐานะ สถานท่ีประดิษฐานพระพุทธชิน

ราช พระพุทธรูปท่ีได้รับการยกย่องว่าสวยงามท่ีสุดในประเทศไทย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหาร เป็นวัดท่ีมีประวัติยาวนานมาต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และ

ประติมากรรมท่ีงดงามย่ิง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้าค่าของเมืองพิษณุโลก 

 

ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี 6) 

23.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

  

หมายเหตุ:โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร / เท่ียวบิน

เปล่ียนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่าน

เป็นหลัก 
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Phetchaboon 
ซากุระเมืองไทย เพชรบูรณ์ ภูลมโล 2วัน 1คืน  

โดยรถตู้ปรบัอากาศ  
 

กําหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน (ท่าน

ละ) 
พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

 

28 - 29 ม.ค. 2566 
 

4,900 บาท /ท่าน 
 

1,000 บาท/ท่าน 
 

04 - 05 ก.พ. 2566 
 

4,900 บาท /ท่าน 
 

1,000 บาท/ท่าน 

*กรุป๊ออกเดินทาง ขั้นต่า 8 ท่าน* 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนแ์ละคนขับรถรวม  200 บาท/ท่าน/ทรปิ 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสับเปลี่ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์และคนขับรถรวม  300 บาท/ท่าน/ทรปิ 

ค่าทิปไกด์ถา้นาคา และไกด์ถ้านคตตีามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. รถน าเท่ียว รถท้องถ่ิน และเรือ ตามรายการท่องเท่ียว (แบบจอยทัวร์) 
2. โรงแรมท่ีพัก 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการ หรือเทียบเท่า(พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเด่ียวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นหอ้ง DOUBLE BED 
(เตียงใหญ่ 1 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียง
ใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเปน็ห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) แทน โดย
มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็นเตียงเสริม 
หรือ SOFA BED หรือเสริมฟูกท่ีนอน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 

3. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
4. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 
5. มัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง 
6. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
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อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) ค่าอาหารส าหรับทา่นท่ีทานเจ มังสวิรัติ และอาหารส าหรับ
มุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

2. ค่าใช้จา่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้เดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีต้องช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
4. ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ านวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 

 
 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

การจองทัวรแ์ละสํารองทีน่ั่ง  
1.กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทางอย่างต่า 10 
วัน   
2.รายการทัวร์เม่ือช าระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
3.ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ไม่มีการช าระมัดจ า 
4.ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางได้ 
5.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับล าดับการเท่ียวเพื่อความเหมาะสม 
6.ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีท่ีไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน 
 
***โปรแกรมทัวร์อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปล่ียนแปลง 
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก*** 
 
ข้อแนะนําสําหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบรกิารบนรถ 
1.กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด 
2.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
3.ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต 
งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ 
การยกเลกิการเดินทาง 
***เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญติัธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์*** 
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา ส่วนท่ีเหลือ 50% หัก คา่ใช้จา่ยท่ี
เกิดข้ึนจริง (ถ้ามี) 
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินท้ังหมด 
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง
(ถ้ามี)  
*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. กรุณาปฏิบัตรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยด้าน   
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการข้ึน หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ร่วม 
คณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหนา้ 
4.ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน 
 ขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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