โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์ -เขาค้ อ-พระตาหนักเขาค้ อ-ฐานอิทธิ-ทุ่งกังหันลม-พระธาตุผาซ่ อนแก้ ว
05.00 น.
05.30 น.
11.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

คณะเดินทางพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการนา้ มัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬา
กองทัพบก ตรงข้ าม ม.หอการค้ า เจ้ าหน้ าที่มคั คุเทศก์ ให้ การต้ อนรับท่านและคอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุง่ หน้ าสู่ อ.เขาค้ อ จ.เพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นงั่ เชิญท่านพักผ่อนตาม
อิสระบนรถ บริการอาหารกล่อง(1) กาโตว์เฮ้ าส์ และเครื่ องดื่มบนรถ ระหว่างทาง
เดินทางถึงเขาค้ อ จ.เพชรบูรณ์ ดินแดนทางประวัติศาสตร์ ทางการทหารของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่ง มีภมู ิ
ประเทศที่สวยงาม เป็ นที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้ อนมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปด้ วยหมอกขาวแทบ
ทังปี
้ จนได้ รับการขนานนามว่าเป็ น "สวิตเซอร์ แลนด์ เมืองไทย"
บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร
จากนันน
้ าท่านชม พระตาหนักเขาค้ อ ซึ่งเคยเป็ นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ตัวอาคารเป็ น
ลักษณะครึ่งวงกลมบริเวณโดยรอบประดับด้ วยไม้ ดอกไม้ ประดับนานาชนิด จากนันน
้ าท่านเข้ าชม ฐานอิทธิ
(พิพธิ ภัณฑ์ อาวุธ) เป็ นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็ นฐานสาคัญทางยุทธศาสตร์ ใน อดีต ปั จจุบนั
จัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปื นใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้ ส้ รู บกันบนเขาค้ อ จากนันชม
้
ทุ่งกังหัน มีเสา

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์ -เขาค้ อ-พระตาหนักเขาค้ อ-ฐานอิทธิ-ทุ่งกังหันลม-พระธาตุผาซ่ อนแก้ ว

17.00 น.
18.30 น.
ที่พัก

กังหันลมต้ นมหึมาบนยอดเขา กังหันที่มีความสูงกว่า 100 เมตร จานวน 24 ต้ น จุดที่ตงของโครงการทุ
ั้
่งกังหันลม
อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ กว้ างไกล
ไปถึงวัดผาซ่อนแก้ ว เดินทางสู่ ต.แค้ มป์สน หลังจากนัน้ นาท่านชม วัดพระธาตุผาซ่ อนแก้ ว ในบรรยากาศยาม
เย็น เป็ นวัดที่สร้ างขึ ้นใหม่และกาลังก่อสร้ างเพิ่มเติม ตังอยู
้ ่ในหมูบ่ ้ านทางแดง ต.แคมป์สน บนเชิงเขาผาซ่อน
แก้ ว ได้ ขึ ้นชื่อว่าเป็ นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา เนื่องจากนาศิลปะหลายแขนงมาผนวกเข้ ากับการ
ก่อสร้ างในเชิงพระพุทธศาสนา และมีที่ตงอยู
ั ้ ่บนเชิงเขาสูง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบด้ านได้ 360 องศา
กลายเป็ นความสวยงามที่รวมเข้ าไว้ ด้วยกันทังในทางธรรม
้
และในทางธรรมชาติ
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ...โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแก้ ว ฮิลล์ รีสอร์ ท หรือเทียบเท่ า
บริการอาหารค่า(3) ที่ร้านอาหาร แล้ วกลับเข้ าสู่ท่พ
ี ัก พักผ่อนยามค่าคืนหรื อปั่ นจักรยานชมเมืองยามค่าคืน
ได้ ตามอัธยาศัย
โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแก้ ว ฮิลล์ รีสอร์ ท หรือเทียบเท่ า

วันที่ 2 : ภูทับเบิก-แปลงปลูกกะหล่าปลี-วัดป่ าภูทับเบิก-ไร่ กานัลจุล-กรุงเทพฯ
05.00 น. ตื่นรับอรุณวันใหม่
05.00 น. Check Outออกจากที่พัก ออกเดินทางสู่ภูทับเบิกสัมผัสบรรยากาศยามเช้ าที่ภูทับเบิก นาท่านขึน้ ชม
ทัศนียภาพ ณ จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ ท่ ี ภูทับเบิกภูเขาที่สงู ที่สดุ ของเพชรบูรณ์ 1768 เมตร ซึ่งมีชาวเขา
เผ่าม้ งอาศัยอยู่ อากาศที่บริสทุ ธิ์เย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้ อนได้ สวยงาม
เผ่าม้ งอาศัยอยู่ อากาศที่บริสทุ ธิเ์ ย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้ อนได้ สวยงาม
07.30 น. บริการอาหารเช้ า(4) ที่ร้านอาหาร(ข้ าวต้ ม, ชา, กาแฟ)
09.00 น. นาท่านชม แปลงปลูกกะหล่าปลี ที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ
10.00 น. นาท่านเดินทางสู่ วัดป่ าภูทับเบิก เป็ นสถานปฏิบตั ธิ รรมสายธรรมยุตนิ ิกาย ชาวบ้ านทับเบิกร่ วมก่อสร้ างเมื่อปี
พ.ศ.2534 มีเนื ้อที่ 50 ไร่เศษ บริเวณวัดจะถูกปกคลุมด้ วยป่ าไม้ ตา่ งๆ จึงทาให้ บรรยากาศมีความหนาวเย็นตลอด
ทังปี
้ และเป็ นสถานที่ที่มีความสาคัญโดยเป็ นสถานที่รับน ้าฟ้ากลางหาวเพื่อนาขึ ้นทูลเกล้ าถวายองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เพื่อทาน ้าพุทธมนต์ในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปี พ.ศ.
2542 ภายในพระมหาธาตุเจดีย์จะประดิษฐานพระพุทธโคดมปางไสยาสน์ และ พระศรี อริยเมตไตรย์ทงั ้ 2

พระองค์ และลงรักปิ ดทองประดับเพชรพลอยรัตนชาติ ภายในแต่ละชันจะประดิ
้
ษฐานพระประจาวันทัง้ 4 ทิศ ใน
ส่วนองค์พระมหาธาตุเจดีย์จะประดับด้ วยกระเบื ้องโมเสค ทังภายนอกและภายใน
้
ช่วงเดือน มกราคมกุมภาพันธ์ ระหว่างทางไปวัดจะพบกับต้ นนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) บานสีชมพูถนนข้ างทางและภูเขา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านอาหาร เมนูขนมจีน...อาหารพื ้นเมืองหล่มเก่า
15.00 น. นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื ้อของฝากที่ ไร่ กานันจุล เลือกซื ้อสินค้ าโอทอป อาทิปลาส้ ม,
ผลไม้ แปรรูปต่างๆ, น ้าผลไม้ ตา่ งๆ, ขนมขบเคี ้ยวต่างๆ ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางกลับ บริการอาหารค่า
(6) แบบกล่ อง เมนูไก่ ย่างวิเชียรบุรีสูตรต้ นตารับ
15.30 น. นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมกับภาพความประทับใจ
สิ่งที่ควรนาติดตัว
1.ยารักษาโรคประจาตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย, ชุดสุภาพสาหรับการเข้ าชมวัด, รองเท้ าที่สวมใส่สบาย
2.กล้ องถ่ายรูป, โทรศัพท์มือถือ, แบตสารอง, ที่ชาร์ ตโทรศัพท์, อุปกรณ์กนั แดด, ร่มพับ, เสื ้อกันฝน
3.ของใช้ สว่ นตัวท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพูสระผม,ครี มต่างๆ(สาหรับรายการทัวร์ ที่มีการค้ างคืน)
อัตราค่ าบริการทัวร์ นีร้ วม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นงั่ ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าโรงแรมที่พกั 1 คืน ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (พักห้ องละ 2 ท่าน)
3.ค่าอาหาร 6 มื ้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5.ค่าพาหนะท้ องถิ่น(ถ้ ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6.ค่าเครื่ องดื่มและของขบเคี ้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
7.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณี ที่เกิดจาก
อุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9.ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่ าบริการทัวร์ นีไ้ ม่ รวม
1.ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้ วยโรคประจาตัว)
2.ค่าอาหารมื ้อที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการทัวร์ (มื ้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ ในห้ องพักโรงแรม
3.ค่าใช้ จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ต้องชาระเพิม่ อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้ วยน ้าใจของท่าน
การจองทัวร์ และสารองที่น่ ัง
1.เมื่อทาการจองทัวร์ แล้ ว กรุณาแจ้ งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางในการติดต่อ สาหรับการออกใบ
แจ้ งหนี ้และใบรับเงินของท่าน และทาการชาระค่ ามัดจาทัวร์ ท่ านละ 2,000 บาท เพื่อเป็ นการยืนยันการจองทัวร์ โดยการ
โอนเงินเข้ าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวร์ และการสารองที่นงั่ บนรถจะสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อมีการ วางเงินมัดจา เข้ ามาที่บริษัทฯ เพื่อเป็ นการยืนยันการจอง
ทัวร์ จึงจะถือว่าได้ ทาการจองทัวร์ และสารองที่นงั่ เสร็จสมบูรณ์ ที่นงั่ จะไม่ถกู ตัด
3.กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 15 วัน เพื่อใช้ สาหรับ
การใส่ชื่อตัว๋ เครื่ องบิน(สาหรับทัวร์ เครื่ องบิน) และการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
4.การชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระก่อนการเดินทาง 15 วันเป็ นอย่างน้ อย เนื่องจากบริษัทฯต้ องสารองค่าใช้ จ่ายต่างๆ
อาทิ ค่าโรงแรมที่พกั ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ จะถือว่า ท่านยกเลิกทัวร์ โดยอัตโนมัติ และไม่
สามารถเรี ยกร้ องเงินค่ามัดจาคืนได้
การยกเลิกการเดินทาง
1.แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2.แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์
3.แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้ จ่าย เต็มจานวนของราคาทัวร์
4.การไม่มาชาระเงินค่าทัวร์ ตามที่กาหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ กรุณาอ่ านรายละเอียดทุกข้ อหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ รู ่ วมเดินทางไม่ถึงตามที่กาหนด
ไว้ (รถตู้ปรับอากาศ ขันต
้ ่า 8 ท่าน/รถบัสปรับอากาศ ขันต
้ ่า 30 ท่าน)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน ้ามันขึ ้น ก่อนการเดินทาง หรื อมีการปรับราคาค่า
น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่ องบิน)

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรื อบางประการ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ เป็ นไป
ตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทังนี
้ ้โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ หรื อเกิดเหตุ
สุดวิสยั จนไม่สามารถแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสีย หรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรื อหัวหน้ าทัวร์
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภยั ธรรมชาติ,การปฏิวตั ,ิ การประท้ วง,
การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น หากเกิดการสูญหายสิง่ ของที่มีคา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง
,เกิดการโจรกรรม,อุบตั เิ หตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
7.เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรื อชาระค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กับทางบริ ษัทฯแล้ ว ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
และข้ อตกลงของหมายเหตุทงหมดทุ
ั้
กข้ อแล้ ว
ข้ อมูลเพิ่มเติม
*** สาหรับรายการทัวร์ ที่มีการพักค้ างคืน เนื่องจากการวางแปลนของห้ องพัก ในแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพัก
ในแต่ละที่ตา่ งกัน อาทิ เช่น ห้ องพักเดี่ยว(Single) ห้ องพักคู(่ Twin/Double) หรื อห้ องพัก 3 ท่าน(เสริมเตียง) ห้ องพักอาจจะไม่
ติดกัน
*** การเดินทางเป็ นครอบครัว หากท่านมาเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ น
พิเศษ อาทิ นัง่ รถเข็น เด็ก และผู้สงู อายุมีโรคประจาตัว ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
ด้ วย เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะจากหลายครอบครัว มัคเุ ทศก์หรื อหัวหน้ าทัวร์ ต้องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
*** ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่ไว้ วางใจและเลือกใช้ การบริการท่องเที่ยวของทางบริ ษัทฯ ในการพาท่านและครอบครัว
เดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี ้ และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้ รับความสะดวกสบายและประทับใจกับการบริการในครัง้ นี ้

