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เดนิทาง 26-27 ธันวาคม 2563 

09-10/16-17 มกราคม 2564 

เขาคอ้ – PINO LATTE - ผาซ่อนแกว้ 

ภูลมโล – อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ 

 
 

แดนสวติเซอร์แลนด์เมืองไทย 

เขาค้อ ภูลมโล ภูหินร่องกล้า 2 วนั 1 คืน 
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เสน้ทางการเดินทาง 

วนัที& 1 

วนัที& 2  

 

กรุงเทพฯ –  เขาคอ้ – Pino Latte – วดัผาซ่อนแกว้ 

ภูลมโล – ภูหินร่องกลา้ – แวะซืDอของฝากและสินคา้ที&ระลึก – กรุงเทพ  

 

 

Day 

1 
 

 

กรุงเทพฯ 
  - 
เพชรบูรณ์ 

 

วนัที& 1 กรุงเทพฯ –เขาค้อ – อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ – Pino Latte – วดัผาซ่อนแก้ว 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั&งเซเว่น) โดยมี

เจา้หนา้ที&คอยให้การตอ้นรับ เพื&อความปลอดภยัในการท่องเที&ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที&จะ

ทาํการตรวจวดัอุณหภูมิของลูกคา้เพื&อคดักรองก่อนขึDนรถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้

ระยะห่างการนั&งในรถ 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวดัเพชรบูรณ์ โดยรถตูป้รับอากาศ  

10.30 น. นาํท่านเดินทางขึDนสู่ เขาค้อ ชมภูเขา สลบัซบัซอ้นสวยงาม นาํท่านชมอนุสาวรียผ์ูเ้สียสละอนุสรณ์สถานที&เป็น

สถานที&รําลึกเหตุการณ์รบกนัในอดีตระหว่างรัฐบาลกบัพรรคคอมมิวนิสต ์หลงัจากนัDนนาํท่านชมพิพิธภณัฑ์

อาวุธ (ฐานอิทธิ) ซึ& งบริเวณนีD เคยเป็นฐานปืนใหญ่ ยิงสนับสนุนการสู้รบ ปัจจุบันจัดให้ เป็นพิพิธภัณฑ์

กลางแจง้ มีอาวธุยทุโธปกรณ์ ที&ใชใ้นการสู้รบตัDงอยูม่ากมาย เช่น เครื&องบินขบัไล่เอฟ 5 รถสายพานลาํเลียงพล

ปืนใหญ่ ปืนใหญ่ขนาด 105 มม. จาํนวน 2 กระบอก ปืนใหญ่ ขนาด 155 มม. ยิงได้ไกล 11 กิโลเมตร 1 

กระบอก ฯลฯ ภายในอาคารมีหอ้งบรรยายสรุปเกี&ยวกบัเหตุการณ์ในยทุธภูมิเลือดเขาคอ้ มีห้องจดันิทรรศการ 

เกี&ยวกบัอุปกรณ์ เครื&องใช ้เสืDอผา้ อาวธุของคอมมิวนิสต ์ส่วนดา้นนอกอาคารยงัมีฐานอาวธุ จดัแสดงอาวธุยทุ

โธปากรณ์ เช่น ซากปืนใหญ่ รถถงั รถแทรกเตอร์ บงัเกอร์หลบภยั แต่ละจุดมีป้ายประวติัพร้อมคาํอธิบาย
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ประกอบ 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย ณ  Pino Latte ซึ& งเป็นทัD งจุดชมวิวและร้านอาหารให้ท่านได้สัมผสั

บรรยากาศโดยรอบ 

13.00 น. นาํท่านเที&ยวพระธาตุผาซ่อนแกว้ เที&ยวชมพระตาํหนกัเขาคอ้โดยตัDงอยูบ่นเขายา่ สูงจากระดบันํD าทะเล 1,100 

เมตร พาทุกท่านนมสัการพระบรมสารีริกธาตุ นาํท่านเดินทางต่อสู่ พุทธอุทยานเพชบุระ เพื&อสักการะ พระ

พุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ& งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาจําลององค์ใหญ่ที& สุดในโลก 

พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองที&ชาวเพชรบูรณ์ ให้ความเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก เนืDอโลหะหล่อดว้ยทองเหลือง

บริสุทธิ_  องคพ์ระหนา้ตกั 11.984 เมตร สูง 16.5899 เมตร สูงจากพืDนดิน 35 เมตร หนกักว่า 45 ตนั สมควรแก่

เวลานาํท่านเดินทางสู่บา้นร่องกลา้ ภูลมโล 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ (1) ณ ร้านอาหารในหมู่บา้น  

19.00 น. เขา้ที&พกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 
 

Day 

2 
 

 

 

 พษิณุโลก 
       - 
  กรุงเทพฯ  
วนัที& 2 ภูลมโล – อทุยานแห่งชาตภูิหินร่องกล้า – แวะซืIอของฝากและสินค้าที&ระลกึ – กรุงเทพ 

05.30 น. นาํท่านขึDนรถทอ้งถิ&นเพื&อขึDนชมพระอาทิตยขึ์Dนที& จุดชมวิวภูลมโล ตัDงอยูใ่นอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ เป็น

ภูเขาที&ตัDงอยูบ่นรอยต่อ 3 จงัหวดัคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และเลย จากนัDนนาํท่านชมดอกนางพญาเสือโคร่งใน

พืDนที&กวา่ 1000 ไร่ มี 3 แปลงใหญ่คือ แปลงภูลมโล แปลงภูขีD เถา้ แปลงกอ้นหินใหญ่ แต่ละจุดจะบานไม่พร้อม

กนัขึDนอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละช่วง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศยั เมื&อลงจากดอยแวะซืDอสินคา้

พืDนเมืองที&ตลาดเดก็ดอย ก่อนกลบัที&พกั 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบพืDนบา้น (2) ณ ที&พกั (ขา้วตม้ ชา กาแฟ) 
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สมควรแก่เวลานาํท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พืDนที&สีแดงดินแดนแห่งสมรภูมิแห่งการสู้

รบระหว่าง พรรคคอมมิวนิสตแ์ละฝ่ายความมั&นคง ที&ไม่ปรากฎการแพ-้ชนะ และหันกลบัมาพฒันาประเทศ

ร่วมกนัแทน ภายในอุทยานมี โรงเรียนการเมืองทหาร ลานหินปุ่ม ลานหินแตก ผาชูธง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (3) ณ ร้านอาหาร 

14.30 น. นาํท่านแวะซืDอสินคา้ออร์แกนิค ณ ร้านไร่กํานันจุล สาขา 1 มีสินคา้ให้เลือกซืDอมากมายอาทิ ปลาส้ม นํD ามลั

เบอร์รี&  กนุเชียง ขา้วเกรียบปลารสชาติต่างๆ ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผลไม ้นํDาพริกประเภทต่างๆ อาหารสาํเร็จรูป 

ใหท่้านไดเ้ลือกซืDอสินคา้ตามอธัยาศยั 

คํGา  เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพความประทบัใจ 

*************************************************************************************** 

 

อตัราค่าบริการ (ออกเดนิทางขั1นตํ3า 8 ท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ (เฉพาะสัญชาตไิทย) 

26-27 ธนัวาคม 2563 

3,990 09-10/16-17/23-24 มกราคม 2564 

พกัเดีGยว เพิ&ม 950 บาท / ท่าน 

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกขอ้หมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนทาํการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามทีBเจา้หนา้ทีBแนะนาํ เพืBอเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเทีBยวปลอดภยัดา้น

สุขอนามยั) และเพืBอความปลอดภยัในการท่องเทีBยว 

3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิM ทีBจะเลืBอนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึOน หรือยกเลิกการเดินทาง ใน

กรณีทีBมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 8 ท่านโดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. กาํหนดการนีOอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัOน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นสาํคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธิM ยกเลิก หรือเลืBอนการเดินทาง ในกรณีทีBผูเ้ดินทางไม่ครบตามจาํนวนทีBกาํหนด 
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อตัราค่าบริการทวัร์นีO รวม 

1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเทีBยวตามรายการ 
2. ค่าทีBพกั 1 คืน ตามรายการหรือเทียบเท่า เนืBองจากเป็นช่วงเทศกาลอาจจะปรับเปลีBยนตามความเหมาะสม 

3. ค่าธรรมเนียมสถานทีBท่องเทีBยว ตามทีBระบุในรายการทวัร์ 
4. พาหนะทอ้งถิBน(ถา้มี) ตามทีBระบุในรายการทวัร์ 

5. มคัคุเทศก ์ทีBคอยดูแลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง (ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงิน
ท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีทีBเกิดจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 

บาท ตามเงืBอนไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัร์นีO ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืBนๆ ทีBนอกเหนือรายการทวัร์ทีBระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครืBองดืBม ค่ารักษาพยาบาล (ใน

กรณีทีBเกิดจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายทีBมีการเปลีBยนแปลงรายการท่องเทีBยว ทีBเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานทีBท่องเทีBยว สาํหรับชาวต่างชาติทีBตอ้งชาํระเพิBม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ จาํนวน  200 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิBม 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีBจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีBตอ้งการใบกาํกบัภาษีเท่านัOน) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนทาํการชาํระเงิน) 

6. ค่าอาหารกลางวนั ทีB Pino Latte 

 

การจองทวัร์และสาํรองทีBนัBง 

1. กรุณาแจง้ชืBอ-นามสกลุ, ทีBอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนีOและใบรับเงินของ

ท่าน 

2. ชาํระค่าทวัร์ เพืBอเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้าํการสาํรองทีBนัBงเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงิน

เขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรุณาส่งสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 

วนั เพืBอใชส้าํหรับการทาํเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
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การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมืBอท่านตกลงชาํระค่าทวัร์กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับ   เงืBอนไขและ

ขอ้ตกลงทัOงหมดทุกขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิM ไม่คืนค่าใชจ่้ายทัOงหมด ในทุกกรณี 

 

ขอ้แนะนาํสาํหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึOน-ลงรถทุกครัO ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใช้

หอ้งนํOาบนรถตลอดการเดินทาง 

3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 

4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริOนแบบฟอร์มนีO ใหทุ้กท่าน  เมืBอท่านกรอก

แลว้กรุณาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. นํOาดืBม/นํOาเปล่า  แจกใหว้นัละ 1 ขวด 

6. ทางบริษทัขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีBอยูบ่นรถ   
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