
 

ทวัร์ไทย ชมเทศกาลดอกนางพญาเสือโคร่งบาน เขาคอ้-ภูลมโล 2 วนั 1 คืน โดยรถตูป้รับอากาศ 
 

ชมเทศกาลดอกนางพญาเสอืโครง่บาน  

เขาคอ้-ภลูมโล 2 วนั 1 คืน 
เขาคอ้-พระต าหนกัเขาคอ้-ท ุ่งกงัหนั –พระธาตผุาซ่อนแกว้-ภทูบัเบิก-ภลูมโล 

 
 

 

       น ำทำ่นเยอืนเขำคอ้ เมอืงดนิแดนทำงประวัตศิำสตรท์ำงกำรทหำรของเมอืงไทยเป็นเมอืงทีไ่ดร้ับกำรขนำนนำมว่ำ
...“สวติเซอร์แลนดเ์มืองไทย”  ข ึน้ภูทับเบิกยอดเขำที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีควำมสูงจำกระดับน ้ำทะเล

ประมำณ 1,768 เมตร เป็นจุดทีส่งูทีส่ดุของเพชรบูรณ์ สภำพภูมปิระเทศสวยงำมดว้ยธรรมชำตแิบบทะเลภเูขำมอีำกำศ
บรสิทุธิ ์สภำพภมูอิำกำศเย็นสบำยตลอดปี เนื่องจำกร่องลมเย็นจำกเทอืกเขำหมิำลัย  ชมเทศกำลดอกนำงพญำเสอื

โคร่งบำน(ซำกรุะเมอืงไทย) ณ ภลูมโล... 
 

เดนิทำงโดยรถตูป้รบัอำกำศ  

พัก โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภแูกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ 1 คนื 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทำง  
04-05,11-12,18-19,25-26 มกรำคม 2563 5,300.- 
01-02,08-09,15-16,22-23  กมุภำพันธ ์, 29 กมุภำพันธ ์-01 มนีำคม 2563 5,300.- 
วันแรกของกำรเดนิทำง  กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ-์เขำคอ้-พระต ำหนักเขำคอ้-ทุง่กงัหัน - Pino Latte-พระธำตผุำซอ่นแกว้ 

05.00 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมำย สถำนีบรกิำรน ้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิำวด ีตดิกับสนำมกฬีำ

กองทพับก ตรงขำ้ม ม.หอกำรคำ้ เจำ้หนำ้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ำรตอ้นรับทำ่นและคอยอ ำนวยควำมสะดวก 

05.30 น. ออกเดนิทำงจำกกรุงเทพฯ มุ่งหนำ้สู่ อ.เขำคอ้ จ.เพชรบูรณ์ โดยรถตูป้รับอำกำศ 9 ที่น่ัง เชญิท่ำน
พักผ่อนตำมอสิระบนรถ  บรกิำรอำหำรกลอ่ง(1) ขนมปัง น ้ำผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ ระหว่ำงทำง 

11.00 น. เดนิทำงถงึเขำคอ้ จ.เพชรบูรณ์   ดนิแดนทำงประวัตศิำสตรท์ำงกำรทหำรของเมอืงไทยอกีแห่งหนึง่ มภีูมิ

ประเทศทีส่วยงำม เป็นทีร่ำบเชงิเขำและภูเขำสงูสลับซับซอ้นมำกมำย อำกำศเย็นและเต็มไปดว้ยหมอก
ขำวแทบทัง้ปี จนไดร้ับกำรขนำนนำมว่ำเป็น  "สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย" 

กลำงวัน บรกิำรอำหำรกลำงวนั(2) ทีร่ำ้นอำหำร   
13.00 น. จำกนัน้น ำท่ำนชม พระต ำหนักเขำคอ้ ซึง่เคยเป็นทีป่ระทับของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว ตัวอำคำร

เป็นลักษณะครึง่วงกลมบรเิวณโดยรอบประดับดว้ยไมด้อกไมป้ระดับนำนำชนิด  จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชม 

ฐำนอทิธ ิ(พพิธิภณัฑอ์ำวุธ) เป็นจุดหนึง่ทีเ่ห็นทวิทัศน์ทีส่วยงำมและเคยเป็นฐำนส ำคัญทำงยุทธศำสตร์
ใน อดตี ปัจจุบันจัดเป็นพพิธิภัณฑอ์ำวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซำกรถถัง และอำวุธที่ใชสู้ร้บกันบนเขำคอ้  
จำกนัน้ชม ทุง่กงัหัน มเีสำกงัหันลมตน้มหมึำบนยอดเขำ กงัหันทีม่คีวำมสงูกว่ำ 100 เมตร จ ำนวน 24 ตน้  

จุดทีต่ัง้ของโครงกำรทุง่กงัหันลมอยู่บนเนนิเขำสงู บนระดบัควำมสงูกว่ำน ้ำทะเลประมำณ 1,050 เมตร จงึ
สำมำรถมองเห็นววิทวิทัศนไ์ดก้วำ้งไกลไปถงึวัดผำซอ่นแกว้  เดนิทำงสู ่ต.แคม้ป์สน  หลงัจำกนัน้น ำทำ่น

ชม วัดพระธำตุผำซ่อนแกว้ ในบรรยำกำศยำมเย็น  เป็นวัดที่สรำ้งข ึน้ใหม่และก ำลังก่อสรำ้งเพิ่มเตมิ  
ตัง้อยู่ในหมู่บำ้นทำงแดง ต.แคมป์สน บนเชงิเขำผำซ่อนแกว้ ไดข้ ึน้ชือ่ว่ำเป็นวัดทีม่ีควำมสวยงำมวจิติร
ตระกำรตำ เนื่องจำกน ำศลิปะหลำยแขนงมำผนวกเขำ้กบักำรกอ่สรำ้งในเชงิพระพุทธศำสนำ และมทีีต่ัง้อยู่

บนเชงิเขำสงู ทีส่ำมำรถมองเห็นทัศนียภำพรอบดำ้นได ้360 องศำ กลำยเป็นควำมสวยงำมที่รวมเขำ้ไว ้
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ดว้ยกนัทัง้ในทำงธรรม และในทำงธรรมชำต ิ

17.00 น. น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ัก...โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภแูกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ หรอืเทยีบเทำ่ 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่(3) ทีร่ำ้นอำหำร  

ทีพ่ัก โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภแูกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ หรอืเทยีบเทำ่ 

วันทีส่องของกำรเดนิทำง    ภทูบัเบกิ-ภลูมโล-ไร่ก ำนัลจุล-กรุงเทพฯ 
05.00 น. ตืน่รับอรุณวนัใหม่  

06.30 น. Check Out ออกจำกที่พัก  ออกเดนิทำงสู่ภูทับเบกิสัมผัสบรรยำกำศยำมเชำ้ที่ภูทับเบกิ น ำท่ำนขึน้ชม
ทศันียภำพ ณ จุดสงูสดุของเพชรบูรณ์ที ่ภทูบัเบกิ ภเูขำทีส่งูทีส่ดุของเพชรบูรณ์ 1768 เมตร ซึง่มชีำวเขำ

เผ่ำมง้อำศยัอยู่ อำกำศทีบ่รสิทุธิเ์ย็นสบำย สำมำรถมองเห็นทวิเขำสลบัซบัซอ้นไดส้วยงำม   
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้(4) ทีร่ำ้นอำหำร(ขำ้วตม้, ชำ, กำแฟ) บนภทูบัเบกิ  

09.00 น. จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ภูลมโล ตัง้อยู่ในพื้นทีต่ ำบลกกสะทอน อ ำเภอด่ำนซำ้ย จังหวัดเลย อีกทัง้ยัง

เป็นส่วนหนึ่งของอุทยำนแห่งชำตภิูหินร่องกลำ้ บนรอยต่อของสำมจังหวัด คือ จังหวัดเลย จังหวัด

เพชรบูรณ์ และจังหวัดพษิณุโลก โดยจุดสูงสุดอยู่บรเิวณ "ยอดภูลมโล" มีควำมสูง 1,680 เมตร จำก

ระดบัน ้ำทะเล ท ำใหอ้ำกำศหนำวเย็นตลอดปี เชญิทำ่นสมัผัสไร่ดอกนำงพญำเสอืโคร่งทีเ่ยอะมำกทีส่ดุใน

เมอืงไทย บนพืน้ทีก่ว่ำ 1,200 ไร่ ซ ึง่ในชว่งเดอืนมกรำคมนี้ดอกนำงพญำเสอืโคร่งจะเปลง่ประกำยสชีมพู

ไปทัว่ทกุพืน้ที ่ซ ึง่ชว่ยสรำ้งบรรยำกำศสดุโรแมนตกิบนภลูมโลไดไ้ม่นอ้ยเลย 

กลำงวัน บรกิำรอำหำรกลำงวนั(5) ทีร่ำ้นอำหำร   

15.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงกลับสูก่รุงเทพฯ ระหว่ำงทำงแวะซือ้ของฝำกที ่ไร่ก ำนันจุล เลอืกซือ้สนิคำ้โอทอป อำทิ
ปลำสม้, ผลไมแ้ปรรูปต่ำงๆ, น ้ำผลไมต้่ำงๆ, ขนมขบเคีย้วต่ำงๆ ไดเ้วลำพอสมควรน ำท่ำนเดนิทำงกลับ  

บรกิำรอำหำรค ำ่(6) แบบกลอ่ง เมนูไกย่่ำงวเิชยีรบุรสีตูรตน้ต ำรับ 
15.30 น. น ำทำ่นเดนิทำงกลบักรุงเทพฯ 
20.00 น. เดนิทำงกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิำพ พรอ้มกบัภำพควำมประทบัใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่รำคำทำ่น
ละ (พักหอ้งละ 2-

3 ทำ่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 

1 ทำ่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น (มเีตยีง

เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทำ่น (ไมม่ี

เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก
หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ทำ่นละ) 

04-05  มกรำคม 2563 5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

11-12  มกรำคม 2563 5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

18-19  มกรำคม 2563 5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

25-26  มกรำคม 2563 5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

01-02 กมุภำพันธ ์2563   5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

08-09  กมุภำพันธ ์2563 5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

15-16  กมุภำพันธ ์ 2563 5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

22-23  กมุภำพันธ ์ 2563 5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

29 กมุภำพันธ ์-01 มนีำคม 2563 5,300.- 5,300.- 5,000.- 4,900.- 1,300.- 

หมำยเหต ุ  เดนิทำงโดยรถตูป้รบัอำกำศ VIP 9 ทีน่ั่ง 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยำรักษำโรคประจ ำตวั,ชดุทีส่วมใสส่บำย,ชดุสภุำพส ำหรับกำรเขำ้ชมวัด,รองเทำ้ทีส่วมใสส่บำย 

2.กลอ้งถำ่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ำรอง, ทีช่ำรต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนำว, ผำ้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทำ่น อำท ิแปรงสฟัีน, ยำสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตำ่งๆ(ส ำหรับรำยกำรทวัรท์ีม่กีำรคำ้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คำ่รถตูป้รับอำกำศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตำมรำยกำร  

2.คำ่โรงแรมทีพ่ัก 1 คนื ตำมทีร่ะบุในรำยกำรหรอืเทยีบเท่ำ (พักหอ้งละ 2 ทำ่น) 
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2.คำ่อำหำร 6 มือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำรทวัร ์

3.คำ่ธรรมเนียมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว ตำมทีร่ะบุในรำยกำรทวัร ์

4.คำ่พำหนะทอ้งถิน่(ถำ้ม)ี ตำมทีร่ะบุในรำยกำรทวัร ์

5.คำ่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิำรบนรถในระหวำ่งกำรเดนิทำง 

6.คำ่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

7.คำ่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่ำงกำรเดนิทำง 

   (คำ่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 2,000,000 บำท , คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีทีเ่กดิ 

   จำกอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ตำมเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรำยกำรทวัรท์ีร่ะบุ อำท ิคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตำ่งหำก,คำ่รกัษำ  

   พยำบำล(ในกรณีทีเ่กดิจำกกำรเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) 

2.คำ่อำหำรมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำรทัวร(์มือ้ทีท่ำนอสิระ),คำ่โทรศพัทแ์ละคำ่เครือ่งดืม่มนิบิำรใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คำ่ใชจ้่ำยทีม่กีำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจำกผูเ้ดนิทำงเอง 

4.คำ่ธรรมเนียมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว ส ำหรับชำวตำ่งชำตทิีต่อ้งช ำระเพิม่ อำท ิคำ่ธรรมเนียมอุทยำนแห่งชำต ิ

5.คำ่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงำนขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้ำใจของทำ่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณำแจง้ชือ่-นำมสกลุ, ทีอ่ยู่และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส ำหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทำ่น  

2.ช ำระมัดจ ำทัวร ์ท่ำนละ 2,000 บำท เพื่อเป็นกำรยนืยันกำรจองจงึจะถอืว่ำไดท้ ำกำรส ำรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

กำรโอนเงนิเขำ้ทำงธนำคำรของบรษัิทฯ ดงัรำยละเอยีด 

3.ช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 15 วัน มฉิะนั้นทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สำมำรถเรยีกรอ้งเงนิคำ่มัดจ ำคนืได ้ 

4.กรุณำสง่ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง ใหท้ำงบรษัิทฯ ก่อนกำรเดนิทำง 15 วัน เพื่อใช ้

ส ำหรับกำรใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ (ส ำหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และกำรท ำเอกสำรประกนัอุบัตเิหตรุะหว่ำงกำรเดนิทำง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน  ทำงบรษัิทฯจะคนืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน  ทำงบรษัิทฯ จะเก็บคำ่มัดจ ำทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 14 วนักอ่นกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ จะเก็บคำ่ใชจ้่ำย เต็มจ ำนวนของรำคำทวัร ์

4.กำรไม่มำช ำระเงนิคำ่ทวัรต์ำมทีก่ ำหนด  ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรที่จะเลือ่นกำรเดนิทำง หรือยกเลกิกำรเดนิทำง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทำงไม่ถงึ

ตำมทีก่ ำหนดไว ้ 

2.ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำคำ่ทวัร ์หำกมกีำรปรับรำคำคำ่น ้ำมันขึน้ ก่อนกำรเดนิทำง หรอืมกีำรปรับ   

รำคำคำ่น ้ำมันและภำษีน ้ำมัน(กรณีเดนิทำงโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยกำรท่องเทีย่วหรอืบำงประกำร โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตำมควำมเหมำะสมของสถำนที่และเวลำ ทัง้นี้โดยค ำนงึถงึผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็น   

ส ำคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สำมำรถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสยี หรือไดร้ับ   

บำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนำ้ทวัร์ 

4.ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภยัธรรมชำต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบรษัิทฯหรือค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทำงตรงหรือทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำรำ้ย, กำร

สญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอุบัตเิหตตุำ่งๆ" 

5.ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หำกเกดิกำรสญูหำยสิง่ของที่มีค่ำ อันเนื่องมำจำกควำมประมำทของตัวผู ้

เดนิทำง,เกดิกำรโจรกรรม,อุบัตเิหตจุำกควำมประมำทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
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ทวัร์ไทย ชมเทศกาลดอกนางพญาเสือโคร่งบาน เขาคอ้-ภูลมโล 2 วนั 1 คืน โดยรถตูป้รับอากาศ 
 

6.เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำงพรอ้มคณะ ถอืว่ำทำ่น   

ละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนืได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทำ่นตกลงช ำระคำ่มัดจ ำหรอืช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมด กบัทำงบรษัิทฯแลว้ ทำงบรษัิทฯถอืว่ำทำ่นรับทรำบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมำยเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
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