
 

เพชรบรูณ์ เขาค้อ ภลูมโล   3 วนั 7 คืน 
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วนัที& รายละเอียดการเดินทาง เช้า เที&ยง เยน็ 
1 ปั $มนํ(ามนั ปตท.ดนิแดง-วภิาวด ี– จ.เพชรบรูณ์ - จุดชมววิไปรษณียเ์ขาคอ้ – 

ทุง่กงัหนัลม และไร ่GB –- คาเฟ่ Pino Latte – วดัพระธาตุผาซ่อนแกว้ – เขา้
ที[พกั 

/ - / 

2 ภลูมโล ซากุระเมอืงไทย – ทุง่ดอกกระดาษ – จุดชมววิภทูบัเบกิ – รา้นของ
ฝากไรก่าํนนัจลุ - กรงุเทพฯ 

/ / - 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

พกั @-A ท่านต่อห้อง 
(ไม่มีราคาเดก็) 

พกัเดี&ยว 
(จ่ายเพิ&ม) 

 
จาํนวนที&นั &ง 

IJ – IL มกราคม @MNO 2,988.- 1,000.- 9 

WI – WW มกราคม @MNO 3,188.- 1,000.- 9 

WO – WM มกราคม @MNO 2,988.- 1,000.- 9 

WJ – WL มกราคม @MNO 3,188.- 1,000.- 9 

@W – @@ มกราคม @MNO 3,188.- 1,000.- 9 

@A – @O มกราคม @MNO 3,188.- 1,000.- 9 

@O - @M มกราคม @MNO 3,188.- 1,000.- 9 

@M – @N มกราคม @MNO 3,188.- 1,000.- 9 

@L – @Y มกราคม @MNO 3,188.- 1,000.- 9 

AI - AW มกราคม @MNO 3,188.- 1,000.- 9 

AW มกราคม – IW กมุภาพนัธ ์@MNO 3,188.- 1,000.- 9 

IO – IM  กมุภาพนัธ ์@MNO 2,988.- 1,000.- 9 

IJ– IL  กมุภาพนัธ ์@MNO 3,188.- 1,000.- 9 

WW – W@  กมุภาพนัธ ์@MNO 2,988.- 1,000.- 9 

WM – WN  กมุภาพนัธ ์@MNO 2,988.- 1,000.- 9 



 
วนัแรก   ปัม̀นํaามนั ปตท.ดินแดง-วิภาวดี – จ.เพชรบรูณ์ - จดุชมวิวไปรษณียเ์ขาค้อ – ทุ่งกงัหนัลม 

และไร่ GB – คาเฟ่ Pino Latte – วดัพระธาตผุาซ่อนแก้ว – เข้าที&พกั 

02.00 น. พรอ้มกนัที[จุดนดัพบ ณ ปัม̀ ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมเีจา้หน้าที[ทาง
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกแก่ทา่น ก่อนขึ'นรถมกีารตรวจวดัอุณหภมูิ
รา่งกาย และมเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 
*กรณุาเผื&อเวลาในการเดินทางมายงัจดุนัดหมาย เนื&องจากรถออกเดินทางตามเวลา หาก
ท่าน มาไม่ทนัเวลานัดหมาย ทางบริษทัขอสงวนสิทธิv ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั aงสิaน  

03.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ ระยะทางประมาณ ccd กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ e.fd 
ชม. ระหว่างทางใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั และแวะเขา้หอ้งนํ(าตามความเหมาะสมของเสน้ทาง 
(8 ท่านขึaนไป คอนเฟิรม์ เดินทาง) 

 เดนิทางถงึ จ.เพชรบรูณ์  แวะจดุพกัรถทาํธุระสว่นตวัใหเ้รยีบรอ้ย   
 
เช้า  ä บริการ ขนมปังและนํaาผลไม้ มืaอที& W 

จุดชมววิยอดฮติที[สวยงามไมแ่พท้ี[อื[นอกีแหง่หนึ[ง กค็อื จดุชมวิวไปรษณียเ์ขาค้อ ตรงจุดนี(เราจะ
ได้เหน็ววิจากตรงนี(จะเป็นมุมกวา้ง lmd องศา เราจะมองเหน็ทะเลหมอกที[ด้านหน้าได้ทั (งหมด
ในชว่งเชา้  ใหท้า่นไดอ้สิระถ่ายรปูคูก่บัตูไ้ปรษณยีห์รอืจะซื(อโปสการด์สง่รปูววิสวยๆใหค้นที[เรารกั
ได ้ 
นําท่านเดนิทางไปชมบรรยากาศ ทุ่งกงัหนัลม และไร่ GB ตั (งอยู่บรเิวณตําบลทุ่งสมอ มลีกัษณะ

เป็นแท่นกงัหนัลมสขีาวขนาดใหญ่ สูงกว่า 
ldd เมตร ตั (งเรยีงรายอยู่บนที[ราบบนเนิน
เขา  และยงัเป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใช้
พลังงานลมจากกังหันลมอีกด้วย  ทําให้
สถานที[แหง่นี(เป็นแลนดม์ารค์ที[สาํคญัจุดหนึ[ง  
เหมาะสําหรับการถ่ายรูป ได้ทั (งภาพวิว
ทิวทศัน์ที[สวยงามสามารถมองเห็นได้จาก
ระยะไกลไดเ้ลยและจุดเชค็อนิตามเทรนการ
ท่องเที[ยวในช่วงนี(   นอกจากนี( บริเวณ

ใกลเ้คยีงมรีา้นคา้จากกลุ่มมชาวเขา และยงัมกีจิกรรมต่างๆ เชน่ทุ่งดอกไมต่้างๆตามฤดกูาล  และ
ไร่สตรอเบอรี[    (ตามฤดูกาล)   อกีทั (งกจิกรรมโลช้งิชา้มง้   และนั [งรถสามลอ้เลื[อนชาวเขา หรอื
ฟอรม์ลูา่มง้ (รวมคา่เขา้ แต่ไมร่วมคา่กจิกรรมต่างๆ) 
พาท่านอสิระที[คาเฟ่ววิดพีรอ้มมาลิ(มลองของหวาน และถ่ายรูปลงโซเซยีลที[ Pino Latte คาเฟ่
ยอดฮิต อยูใ่กลว้ดัพระธาตุผาซ่อนแกว้   ทา่มกลางหบุเขาและบรรยากาศสวยๆ มทีั (งววิภเูขา สาย
หมอกขาว  นั [งจบิกาแฟ บนยอดเขา ท่ามกลางอากาศเยน็ 
และสายลมหนาว ภายในคาเฟ่มบีรกิารเครื[องและอาหารคาว
หวานไวบ้รกิารอกีดว้ย สายคาเฟ่ทั (งหลายหา้มพลาดเดด็ขาด  
อสิระใหท้า่นไดล้ิ(มรสชาตเิครื[องดื[ม,ขนม และเซลฟี[ลงโซเชยีล
ตามอธัยาศยั 



 
เที&ยง   ä อิสระอาหารกลางวนั ณ Pino Latte คาเฟ่ยอดฮิต 

นําท่านสกัการะ วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว วดัสําคญัของอําเภอเขาค้อ  วดัแห่งนี(งดงามด้วย
สถาปัตยกรรมที[เกี[ยวกับพระพุทธศาสนา ตั (งอยู่บนยอดเขาสูง  ภายในวนัสามารถเที[ยวชม
พระพทุธเจา้ t พระองค ์และเจดยีใ์หญ่สทีอง สริริาชยธ์รรมนฤมติ  รายลอ้มไปดว้ยหบุเขาอนัแสน
สงบในอากาศเยน็สบาย   สําหรบันักท่องเที[ยวที[เขา้ชมตอ้งปฏบิตัติามกฏของวดัอย่างเคร่งครดั 
ในเรื[องของการ  แต่งกาย และหา้มสง่เสยีงดงัรบกวนผูท้ี[มาปฏบิตัธิรรม       

เยน็   ä บริการอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร มืaอที& @ 
ที&พกั ภทูบัเบิก / บา้นร่องกล้า หรือเทียบเท่า  

(ชื&อโรงแรมที&ท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย A-M วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัที&สอง   ภลูมโล ซากรุะเมืองไทย – ทุ่งดอกกระดาษ – จดุชมวิวภทูบัเบิก – ร้านของฝากไร่กาํนันจลุ - 
 กรงุเทพฯ 

เช้า   ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร มืaอที& A 

 
นําทา่นไปยงับา้นรอ่งกลา้ และเปลี[ยนรถไปภลูมโล (รวมคา่รถขึ+นไปภลูมโลแลว้) 

นําทา่นรบัอรณุที[ ภลูมโล หนึ[งในสถานที[ชม ซากุระเมอืงไทย หรอื ดอกนางพญาเสอืโครง่ ตั (งอยูท่ี[
บา้นรอ่งกลา้ ในอุทยานแหง่ชาตภิูหนิรอ่งกลา้ บนรอยต่อของสามจงัหวดั คอื เลย เพชรบรูณ์ และ
พษิณุโลก   จุดที[น่าสนใจคอืดอกนางพญาเสอืโครง่ ที[มพีื(นที[กวา้งขวางนบั lddd ไร ่ นางพญาเสอื
โคร่งของภูลมโลจะไม่ไดม้ใีหช้มเพยีงจุดเดยีว แต่จะกระจายมใีหช้มในหลายจุดโดยจะบานแทรก
ตวั อยูใ่นหุบเขา ป่าไมแ้ละตน้หญา้   ยามเมื[อดอกพญาเสอืโครง่บานสะพรั [งพรอ้มกนั หุบเขาแหง่
นี(กเ็หมอืนถกูยอ้มไปดว้ยสชีมพแูสนหวาน กลายเป็นทศันียภาพที[งดงามตรงึใจ (ดอกพญาเสอืโครง่

จะบานเตม็ที Fชว่ง เดอืน ม.ค.- ก.พ.ของทุกปี และขึ+นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) 

หลงัจากชมความงามของดอกนางพญาเสอืโคร่งแล้ว  ในอุทยานภูหนิร่องกล้า  ยงัม ีทุ่งดอก
กระดาษ หรือ ดอกบานไม่รู้โรย ในโครงการพฒันาป่าไมต้ามแนวพระราชดํารภิูหนิร่องกลา้ที[
อุทยานแห่งชาตภิูหนิร่องกลา้  ซึ[งในบรเิวณนี(จะมพีื(นที[บางสว่นตั (งอยู่เลาะเลยีบรมิผา บนหน้าผา
สามารถมองลงไปเหน็ววิทวิทศัน์ของภหูนิรอ่งกลา้   ไดจ้ดัพื(นที[เป็นบนัไดเดนิลงไปขา้งล่างเพื[อให้
เราไดช้มดอกกระดาษแนบชดิผาไดอ้ย่างใกลช้ดิ ทั (ง t ผา  ไดแ้ก่  ผาพบรกั ผาบอกรกั  ผาคู่รกั 
ผาสลดัรกั ผารกัยนืยง และ ผาไททานิค  ซึ[งแต่ละผากใ็หมุ้มในการถ่ายภาพที[แตกต่างกนั จาก
หน้าผาดา้นบน จะมทีางเดนิลงมาขา้งล่าง บรเิวณนี(ม ีทุ่งดอกกระดาษ ชชู่อสวยงามเรยีงแถวเป็น
แนวยาวตลอดทาง ใหเ้ดนิเลาะรมิผาไปเรื[อยๆ จะมทีางเดนิกลบัขึ(นไปขา้งบน(ทุ่งดอกกระดาษจะ

บานชว่งหน้าหนาว เดอืน ธ.ค.-ม.ีค.ของทุกปี และขึ+นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) 

เที&ยง   ä บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร มืaอที& O 
ก่อนเดนิทางกลบัใหท้า่นไดเ้กบ็บรรยากาศ ณ จุดชมววิ ภทูบัเบิก เป็นจดุสงูสดุของจงัหวดั
เพชรบรูณ์ จุดสงูสดุของยอดภทูบัเบกิอยูท่ี[ความสงู l,wem เมตร เวลาไดไ้ปยนือยูบ่นจุดสงูสดุของ
ภทูบัเบกิแลว้เราจะไดเ้หน็ภาพทะเลหมอกกบักอ้นเมฆสขีาวตดักบัสเีขยีวของภเูขา   สามารถ
มองเหน็ทวิทศัน์ไดก้วา้งไกล  ตอนเชา้มกีลุม่เมฆ และทะเลหมอกตดักบัยอดเทอืกเขาเพชรบรูณ์    
จากนั (นนําทา่น แวะซืaอของฝากร้านของฝากไร่กาํนันจลุ เป็นศนูยร์วมของฝากสนิคา้ทางการ



 
เกษตรภายใตแ้บรนด ์“ไรก่าํนนัจุล” มใีหเ้ลอืกมากมายกวา่ {dd รายการ และผลติภณัฑท์ี[โดดเดน่
รูจ้กักนัมานานแสนนานของไรก่าํนนัจุล คอื “ปลาสม้” และยงัมผีลไม ้ เชน่ มลัเบอรร์ี[ อสิระใหท้า่น
เลอืกซื(อสนิคา้ของฝากตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ระยะทางประมาณ cdd กม. ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ t.fd ชม. ระหว่างทางให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั และแวะเข้าห้องนํ(าตามความ
เหมาะสมของเสน้ทาง 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
หมายเหต ุ: บริษทัขอสงวนสิทธิv  เปลี&ยนแปลงรายการทวัรไ์ด้ตามความเหมาะสม อนัเนื&องจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง และเหตสุดุวิสยัต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ และ

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการติดเชืaอโควิด-WY ของเรา 

v ตรวจวดัอุณหภมูก่ิอนเดนิทาง 
v ฉีดพน่ฆา่เชื(อภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 
v การจดัโต๊ะอาหารเป็นไปตามนโยบายของรฐั  
v มเีจลแอลกอฮอลใ์หบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการเดินทาง  
สาํเนาบตัรประชาชน ใชส้าํหรบัการทาํประกนัการเดนิทาง กรณีที[ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุา
แจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที[ใหท้ราบ    ***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลกัฐานการชาํระเงนิ *****  
โปรดตรวจสอบ บตัรประชาชน: จะตอ้งไมห่มดอาย ุ

 
อตัราค่าบริการนี5รวม  

ü คา่รถตูป้รบัอากาศนําเที=ยวตามรายการ 
ü ที=พกัตามที=ระบุ หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง) 
ü บรกิารนํJาดื=ม  วนัละ K ขวด/ทา่น 
ü คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที=ต่าง ๆ ตามรายการที=ระบุ    
ü คา่อาหาร ตามรายการที=ระบุ  
ü มคัคเุทศกนํ์าเที=ยวตลอดการเดนิทาง 
ü ค่าเบีJยประกนั อุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางท่องเที=ยว วงเงนิประกนัท่านละ RSS,SSS บาท ( ไม่คลอบ

คลุมถงึ สุขภาพ อาการเจบ็ป่วย หรอื โรคประจําตวั ) กรณีเสยีชวีติ จากอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง
ทอ่งเที=ยว วงเงนิประกนัทา่นละ K,SSS,SSS บาท  (เงื=อนไขตามกรรมธรรม)์  

 
 
 
 



 
 
อตัราค่าบริการนี5  ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื=องดื=ม ค่าซกัรดี ค่า
มนิิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที=มไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที=ของชาวต่างชาตทิี=เพิ=มเตมิตามการจา่ยจรงิ 
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ ^SS บาท/ทรปิ (ชาํระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ _ ปี) 
× ชาวต่างชาต ิชาํระเพิ=มทา่นละ K,SSS บาท 

× คา่อาหารสาํหรบัทา่นที=ทานเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

× ภาษมีลูคา่เพิ=ม 7 %  
 
เงื:อนไขการจอง 

มดัจาํท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นที=เหลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย _S วนั (การไม่
ชาํระเงนิคา่มดัจาํ หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เงื:อนไขการยกเลิก และคืนค่าทวัร ์
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั Jงแต่ ^S วนัขึJนไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที=เกดิขึJนจรงิ 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง KR-_c วนั ยดึเงนิ RS% จากยอดที=ลกูคา้ชาํระมา และเกบ็คา่ใชจ้า่ยที=เกดิขึJนจรงิ(ถา้ม)ี 
• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ KRวนั ขอสงวนสทิธิ dยดึเงนิเตม็จาํนวน 

* กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที=เกดิขึJนจรงิ(ถา้ม)ี 
* คา่ใชจ้า่ยที=เกดิขึJนจรงิ อาทเิชน่ คา่โรงแรม คา่มดัจาํรา้นอาหาร และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื=นๆ 
 

หมายเหต ุ:  
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิM ที:จะเลื:อนการเดินทางกรณีที:มีนักท่องเที:ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า P ท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธิM  ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทั 5งสิ5น หากเกิดสิ:งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่

ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสิทธิM ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ:งของไว้ที:
โรงแรมและจาํเป็นต้องส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามที:ท่านต้องการ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั 5งสิ5น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การนําสิ:งของผิดกฎหมาย ซึ:งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

- เมื:อท่านตกลงชําระเงินค่าทวัร์ทั 5งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
เงื:อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั 5งหมด  

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสญัญาใด ๆ  ทั 5งสิ5นแทนผูจ้ดั นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั5น 

- สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาล หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํ
ให้เวลาในการท่องเที:ยวแต่ละสถานที:น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั 5งที:ต้อง
เร่งรีบ เพื:อให้ได้ท่องเที:ยวตามโปรแกรม 

- เมื:อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ:ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธิM  ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 5งสิ5น 



 
- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตวัการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย ` หรือ a วนั ก่อนออกเดินทาง 
- กรณีที:โปรแกรมมีที:พกั ทางบริษัทจะจดัที:นอนเป็นลกัษณะ b เตียงหรือ ` เตียง ทางบริษัทไม่มี

นโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที:ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที:ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นต้องชาํระ
ค่าห้องพกัเดี:ยวตามที:ระบ ุ 

** เมื&อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื&อนไข

ข้อตกลงทั FงหมดนีFแล้ว ** 


