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เดินทาง มกราคม – กมุภาพนัธ ์2564 

 

                                                  ราคา ท่านละ 3,299.- 

 

เสน้ทางการเดินทาง 

วันท่ี 1 

วันท่ี 2  

 

กรงุเทพฯ – อทุยานแห่งชาตภิหิูนร่องกลา้ -ภลูมโล - เขาคอ้ – Pino Latte – วัดผาซ่อนแกว้ 

จดุชมวิวเขาคอ้ –อนสุาวรียผ์ูเ้สียสละ- ทุ่งกงัหันลม - จดุชมวิวคิงคอง เขาคอ้ - แวะซ้ือของ

ฝากและสินคา้ที่ระลึก – กรงุเทพ 

 

แดนสวิตเซอรแ์ลนดเ์มืองไทย 

เขาคอ้ ภลูมโล ภหิูนรอ่งกลา้ 2 วนั 1 คืน 
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

  - 

เพชรบรูณ ์
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ– อทุยานแห่งชาติภหิูนรอ่งกลา้ - ภลูมโล -เขาคอ้ – Pino Latte – วดัผา

ซ่อนแกว้ 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพรา้ว ฝัง่เซเว่น) 

โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้ง

มือใหบ้ริการ  

05.00 น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัเพชรบรูณ ์โดยรถตูป้รบัอากาศ  

10.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติภหิูนร่องกลา้ พื้นท่ีสีแดงดินแดนแห่งสมรภมูิแห่งการสูร้บ

ระหว่าง พรรคคอมมิวนิสต์และฝ่ายความมัน่คง ท่ีไม่ปรากฎการแพ้-ชนะ และหันกลับมาพัฒนา

ประเทศร่วมกนัแทน ภายในอทุยานมี โรงเรียนการเมืองทหาร ลานหินปุ่ม ลานหินแตก ผาชธูง 

จากนัน้น าท่านขึน้รถทอ้งถ่ินเพื่อขึน้ จดุชมวิวภลูมโล ตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาติภหิูนร่องกลา้ เป็นภเูขา

ท่ีตั้งอยู่บนรอยต่อ 3 จังหวัดคือ พิษณโุลก เพชรบรูณ์และเลย จากนั้นน าท่านชมดอกนางพญาเสือ

โคร่งในพื้นท่ีกว่า 1000 ไร่ มี 3 แปลงใหญ่คือ แปลงภลูมโล แปลงภขูีเ้ถา้ แปลงกอ้นหินใหญ่ แต่ละจดุ

จะบานไม่พรอ้มกนัขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละช่วง อิสระใหท่้านไดถ่้ายรปูตามอัธยาศัย  เมื่อลงจาก

ดอยแวะซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีตลาดเด็กดอย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน (1) ณ รา้นอาหาร  

13.30 น. จากนั้นน าท่านแวะเช็คอินท่ีรา้น Pino Latte รา้นกาแฟขึน้ชื่อของเพชรบรูณ์ ซ่ึงเป็นทั้งจดุชมวิวและ

รา้นอาหารใหท่้านไดส้มัผสัวิวบรรยากาศโดยรอบแบบพาโนราม่าของเขาคอ้ 

น าท่านเท่ียวพระธาตผุาซ่อนแกว้ เที่ยวชมพระต าหนกัเขาคอ้โดยตัง้อยู่บนเขาย่า สงูจากระดบัน า้ทะเล 

1,100 เมตร พาทกุท่านนมสัการพระบรมสารีริกธาต ุน าท่านเดินทางต่อสู่ พทุธอทุยานเพชบรุะ เพื่อ

สกัการะ พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงเป็นพระพทุธมหาธรรมราชาจ าลององค์

ใหญ่ท่ีสดุในโลก พระพทุธรปูคู่บา้นคู่เมืองท่ีชาวเพชรบรูณ์ ใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอย่างมาก เนื้อ

โลหะหล่อดว้ยทองเหลืองบริสทุธ์ิ องคพ์ระหนา้ตกั 11.984 เมตร สงู 16.5899 เมตร สงูจากพื้นดิน 

35 เมตร หนกักว่า 45 ตนั 

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็น (2) ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั เขา้ที่พกั พกัผ่อนตามอัธยาศยั 
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Day 

2 
 

 
 

เขาคอ้ 

       - 

  กรงุเทพฯ 
 

วนัท่ี 2 จดุชมวิวเขาคอ้ –อนสุาวรียผ์ ูเ้สียสละ- ท ุ่งกงัหนัลม - จดุชมวิวคิงคอง เขาคอ้ - 

แวะซ้ือของฝากและสินคา้ท่ีระลึก – กรงุเทพ 

04.30 น. น าท่านขึ้นชมพระอาทิตยข์ึ้นท่ี จดุชมวิวเขาคอ้ สัมผัสลมหนาวบนยอด ถา้อากาศดีมีโอกาสไดเ้ห็น

ทะเลหมอกอันสวยงามท่ีเขาคอ้ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ท่ีพกั 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ท่ีพกั (3) 

น าท่านชมอนสุาวรียผ์ ูเ้สยีสละ เป็นอนสุรณส์ถานท่ีเป็นสถานท่ีร าลึกเหตกุารณร์บกนัในอดีตระหว่าง

รฐับาลกบัพรรคคอมมิวนสิต ์หลงัจากนัน้น าท่านชมพิพิธภณัฑอ์าวธุ (ฐานอิทธิ) ซ่ึงบริเวณนี้เคยเป็น

ฐานปืนใหญ่ ยิงสนบัสนนุการสูร้บ ปัจจบุนัจัดให ้เป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ มีอาวธุยทุโธปกรณ์ ท่ีใชใ้น

การสูร้บตัง้อยู่มากมาย เช่น เคร่ืองบินขบัไล่เอฟ 5 รถสายพานล าเลียงพลปืนใหญ่ ปืนใหญ่ขนาด 105 

มม. จ านวน 2 กระบอก ปืนใหญ่ ขนาด 155 มม. ยิงไดไ้กล 11 กิโลเมตร 1 กระบอก ฯลฯ ภายใน

อาคารมีหอ้งบรรยายสรปุเกี่ยวกบัเหตกุารณใ์นยทุธภมูิเลือดเขาค้อ มีหอ้งจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับ

อปุกรณ ์เคร่ืองใช ้เส้ือผา้ อาวธุของคอมมิวนิสต ์ส่วนดา้นนอกอาคารยังมีฐานอาวธุ จัดแสดงอาวธุ

ยทุโธปากรณ ์เช่น ซากปืนใหญ่ รถถัง รถแทรกเตอร ์บังเกอรห์ลบภัย แต่ละจดุมีป้ายประวัติพรอ้ม

ค าอธิบายประกอบ จากนัน้น าท่านชม ท ุ่งกงัหนัลม อีกหนึง่แลนดม์ารค์แห่งเขาคอ้ท่ีสวยงาม ตัง้อยู่ใน

พื้นท่ีหมู่บา้นเพชรด า จังหวัดเพชรบรูณ์   เมื่อเขา้มาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเสน้ทางท่องเท่ียว

หลกับนเขาคอ้ จะสามารถมองเห็นก าหันลมโดดเด่นไดอ้ย่างง่ายได ้ เนื่องจากจดุท่ีตัง้ของโครงการทุ่ง

กงัหันลม อยู่บนเนินเขาสงู บนระดบัความสงูกว่าน า้ทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนท่ีราบ

ยอดเขาเนือ้ท่ี 350 ไร่ จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทศันไ์ดก้วา้งไกล (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่ารถรางหากท่าน

ตอ้งการนัง่) น าท่านสู่  จดุชมวิวคิงคอง เขาคอ้ ตัง้อยู่บริเวณทุ่งกงัหันลมเขาคอ้ และไร่ GB เป็นจดุ

ชมวิวท่ีมีห ุ่นฟางคิงคองยกัษข์นาดใหญ่ ทางเดินลอยฟ้าไปยังลานระเบียงชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิว

ของเขาคอ้ไดแ้บบพาโนราม่า นอกจากนีภ้ายในพื้นท่ีของจดุชมวิวยังมีมมุถ่ายภาพท่ีน่ารักมากมาย ทั้ง

แปลชิงชา้ รปูป้ันยอดมนษุยต์า่ง และมมุของดอกไมเ้มืองหนาวและดอกหญา้พร้ิวไหวรวมทัง้ รา้นกาแฟ 

คอยใหบ้ริการนกัท่องเที่ยวอีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน (4) ณ รา้นอาหาร 

14.30 น. น าท่านแวะซ้ือสินคา้ออรแ์กนิค ณ รา้นไร่ก านนัจลุ สาขา 1 มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมายอาทิ ปลาสม้ 

น า้มลัเบอรร่ี์ กนุเชียง ขา้วเกรียบปลารสชาตติา่งๆ ผลิตภณัฑแ์ปรรปูจากผลไม ้น า้พริกประเภทต่างๆ 

อาหารส าเร็จรปู ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอัธยาศยั 

ค ่า  เดนิทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

*************************************************************************************** 
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อตัราค่าบรกิาร  

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ (เฉพาะสญัชาติไทย) 

09-10,16-17, 23-24, 30-31 มกราคม 2564 3,299 

06-07, 13-14, 20-21, 27-28 กมุภาพันธ ์2564 3,299 
พกัเด่ียว เพ่ิม 950 บาท / ท่าน 

 
 
 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียว

ปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถึ่ง 8 ท่านโดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และ

สภาพภมิูอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี

ก าหนด 

 

อัตราคา่บริการทัวรน์ี้รวม 

1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ 

2. คา่ท่ีพัก 1 คืน ตามรายการหรือเทียบเทา่ เนื่องจากเป็นชว่งเทศกาลอาจจะปรบัเปล่ียนตามความ
เหมาะสม 

3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

5. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%  

7. คา่ประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง 
วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัิเหต ุวงเงนิไมเ่กนิท่าน

ละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อัตราคา่บริการทัวรน์ี้ไมร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่
รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
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2. คา่ใชจ้า่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยาน
แห่งชาต ิ

4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน  250 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

 

การจองทัวรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับ

เงนิของท่าน 

2. ช าระคา่ทัวร ์เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการ

โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการ

เดินทาง 7 วนั เพ่ือใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เม่ือท่านตกลงช าระคา่ทัวรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   
เงือ่นไขและขอ้ตกลงทั้งหมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด ในทกุ

กรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชกิตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการเดินทาง 

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นี้ใหท้กุท่าน  เม่ือท่าน

กรอกแลว้กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด 

6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยูบ่นรถ   
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