เพชรบูรณ์ เขาค้อ ผาซ่อนแก้ว
2 วัน 1 คืน
เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
อุทยานประวัตศิ าสตร์ศรีเทพ – เขาค้อ
ผาซ่อนแก้ว – พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ

เริ่มต้นเพียง
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4,499.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2

กรุงเทพฯ – อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ – เขาค้อ
ผาซ่อนแก้ว – พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ – แวะซื้อของฝากและสินค้าที่ระลึก – กรุงเทพ

Day
1
กร ุงเทพฯ
เพชรบูรณ์
วันที่ 1 กร ุงเทพฯ – อ ุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ – เขาค้อ – อน ุสาวรียผ์ เ้ ู สียสละ พิพิธภัณฑ์อาว ุธ (ฐานอิทธิ)
05.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั ่งเซเว่น)
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA
เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้าง
มือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนัง่ ในรถ
06.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตูป้ รับอากาศ
10.30 น. เดินทางถึงอ ุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตั้งอยู่ในอาเภอศรีเทพ เป็ นโบราณสถานสาคัญแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอานาจ ซึ่งคาดว่ามีอายไมุ่ตา่ กว่า 1,000 ปี โดยดู
จากหลักฐานทางสถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมที่ตกทอดมาถึงปั จจุบัน ซึ่งมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวและมีความเจริญสูงสุดทางด้านสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
มีเนื้อที่ประมาณสองพันไร่เศษ มีกาแพงเมืองที่ก่อด้วยดินล้อมรอบ และมีคเู มืองนอกกาแพงมีประตู
เมืองทั้งสี่ทิศภายในเมืองมีปรางค์สมัยลพบุรีอยู่สององค์ เรียกว่า ปรางค์องค์พี่และปรางค์องค์นอ้ ง
ทางทิศเหนือนอกกาแพง เมืองออกไปมีสระนา้ สองแห่ง ชื่อสระแก้วและสระขวัญ ในสมัยก่อนเมืองศรี
เทพต้องส่งส่วยนา้ จากสระทัง้ สองนี้ เพื่อนาไปใช้ทา นา้ พิพฒ
ั ยสัตยาเพราะถือว่าเป็ นนา้ ศักดิ์สิทธิ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางขึ้นสู่ เขาค้อ ชมภูเขา สลับซับซ้อนสวยงาม นาท่านชมอนุสาวรียผ์ เู้ สียสละอนุสรณ์สถานที่เป็ น
สถานที่ราลึกเหตุก ารณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ หลังจากนั้นนาท่านชม
พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) ซึ่งบริเวณนี้เคยเป็ นฐานปื นใหญ่ ยิงสนับสนุนการสูร้ บ ปั จจุบันจัดให้ เป็ น
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีอาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ใช้ในการสูร้ บตัง้ อยู่มากมาย เช่น เครื่องบินขับไล่เอฟ 5 รถ
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สายพานลาเลียงพลปื นใหญ่ ปื นใหญ่ขนาด 105 มม. จานวน 2 กระบอก ปื นใหญ่ ขนาด 155 มม. ยิง
ได้ไกล 11 กิโลเมตร 1 กระบอก ฯลฯ ภายในอาคารมีหอ้ งบรรยายสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในยุทธภูมิ
เลือดเขาค้อ มีหอ้ งจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้ เสื้อผ้า อาวุธของคอมมิวนิสต์ ส่วนด้าน
นอกอาคารยั ง มี ฐ านอาวุธ จัด แสดงอาวุธ ยุท โธปากรณ์ เช่น ซากปื นใหญ่ รถถั ง รถแทรกเตอร์
บังเกอร์หลบภัย แต่ละจุดมีป้ายประวัติพร้อมคาอธิบายประกอบ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร
19.00 น. เข้าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day
2
เพชรบูรณ์
กร ุงเทพฯ
วันที่ 2 ผาซ่อนแก้ว – พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ – แวะซื้อของฝากและ
สินค้าที่ระลึก – กร ุงเทพ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นาท่านเที่ยวพระธาตุผาซ่อนแก้ว เที่ยวชมพระตาหนักเขาค้อโดยตั้งอยู่บนเขาย่า สูงจากระดับนา้ ทะเล
1,100 เมตร พาทุกท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ นาท่านเดินทางต่อสู่ พุทธอุทยานเพชบุระ เพื่อ
สักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งเป็ นพระพุทธมหาธรรมราชาจาลององค์
ใหญ่ที่สดุ ในโลก พระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมืองที่ชาวเพชรบูรณ์ ให้ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก เนื้อ
โลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสทุ ธิ์ องค์พระหน้าตัก 11.984 เมตร สูง 16.5899 เมตร สูงจากพื้นดิน
35 เมตร หนักกว่า 45 ตัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
15.00 น. แวะเลือกซื้อสินค้าและของฝาก ท่ามกลางบรรยากาศสวนกล้วย ตลาดหัวปลี สระบุรี ของกินทั้งของ
พื้นถิ่น ของใช้ตา่ ง ๆ ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ OTOP เที่ยวสระบุรี
18.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
***************************************************************************************
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
25-26 ก.ค. 63
1-2 , 8-9 , 15-16 , 22-23 , 29-30 ส.ค. 63
5-6 , 12-13 , 19-20 , 26-27 ก.ย. 63
3-4 , 10-11 , 17-18 , 24-25 ต.ค. 63 ,
31 ต.ค. -1 พ.ย. 63
7-8 , 14 -15 . 21 -22 , 28-29 พ.ย. 63
5-6 , 12-13 , 19-20 , 26-27 ธ.ค. 63
พักเดี่ยว

ราคาท่านละ

4,499
เพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยว
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 6 ท่านโดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และ
สภาพภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่
กาหนด
อัตราค่าบริการทัวร์นรี้ วม
1. รถบัสหรือรถตูป้ รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง
วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่าน
ละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการทัวร์นไี้ ม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยาน
แห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
เท่านัน้ ) (กรณีตอ้ งการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่นงั ่
1. กรุณาแจ้งชือ่ -นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับ
เงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการ
โอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการ
เดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงือ่ นไขและข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุก
กรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครั้ง ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถ
งดใช้หอ้ งนา้ บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อท่าน
กรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดื่ม/นา้ เปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
6. ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
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