
 

 

รหัสทัวร B2B2000751 

ทัวรเพชรบูรณ เขาคอ ภูทับเบิก สวิสเซอรแลนดเมืองไทย 2 วัน 1 คืน 
เขาคอ – ทุงกังหันลม – พระตําหนักเขาคอ – พิพิธภัณฑอาวุธ – วัดพระธาตุผาซอนแกว 
ภู ทั บ เบิ ก  – แ ป ล ง ป ลู ก ก ะ ห ลํ่ า ป ลี ที่ ใ ห ญ ที่ สุ ด ใ น โ ล ก  – วั ด ป� า ภู ทั บ เบิ ก 
เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ - พักโรงแรม ด ิอิมพีเรียล ภูแกว ฮิลล รีสอรท 1 คืน 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

วันที่เดินทาง  
30 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562  4,888.- 
07-08,14-15,21-22 ธันวาคม 2562 4,888.- 
28-29  ธันวาคม , 31 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2653 
(เทศกาลปใหม) 

5,400.- 

04-05,11-12,18-19,25-26 มกราคม 2563 4,888.- 
01-02,08-09,15-16,22-23  กุมภาพันธ , 29 กุมภาพันธ -01 
มีนาคม 2563 

4,888.- 

07-08,14-15,21-22,28-29  มีนาคม 2563  4,888.- 
04-05,05-06(วันจักรี),12-13,13-14,14-15 (เทศกาลสงกรานต) 
เมษายน 2563 

5,400.- 

18-19 ,25-26  เมษายน 2563 
4,888.- 

 
วันแรกของการเดินทาง   
กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ – เขาคอ – พระตําหนักเขาคอ – ฐานอทิธ ิ– ทุงกังหันลม  
- พระธาตุผาซอนแกว 
05.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนน

วิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงขาม ม.หอการคา เจาหนาที่มัคคุเทศก  ให
การตอนรับทานและคอยอํานวยความสะดวก 

05.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ โดยรถตูปรับอากาศ 9 
ที่นั่ง เชิญทานพักผอนตามอิสระบนรถ  บริการอาหารกลอง(1) ขนมปง นํ้าผลไม 
และเครื่องดื่มบนรถ ระหวางทาง 

11.00 น. เดินทางถึงเขาคอ จ.เพชรบูรณ   ดินแดนทางประวัติศาสตรทางการทหารของ
เมืองไทยอีกแหงหนึ่ง มีภูมิประเทศที่สวยงาม เปนที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูง
สลับซับซอนมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปดวยหมอกขาวแทบทั้งป จนไดรับการ
ขนานนามวาเปน  "สวิตเซอรแลนดเมืองไทย" 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(2) ที่รานอาหาร   
13.00 น. จากนั้นนําทานชม พระตําหนักเขาคอ ซึ่งเคยเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ตัวอาคารเปนลักษณะครึ่งวงกลมบริเวณโดยรอบประดับดวยไมดอกไม
ประดับนานาชนิด  จากนั้นนําทานเขาชม ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑอาวุธ) เปนจุดหนึ่งที่
เห็นทิวทัศนที่สวยงามและเคยเปนฐานสําคัญทางยุทธศาสตรใน อดีต ปจจุบัน
จัดเปนพิพิธภัณฑอาวุธ จัดแสดงปนใหญ ซากรถถัง และอาวุธที่ใชสูรบกันบนเขา
คอ  จากนั้นชม ทุงกังหัน มีเสากังหันลมตนมหึมาบนยอดเขา กังหันที่มีความสูง
กวา 100 เมตร จํานวน 24 ตน  จดุที่ตั้งของโครงการทุงกังหันลมอยูบนเนินเขาสูง 
บนระดับความสูงกวานํ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร จึงสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนไดกวางไกลไปถึงวัดผาซอนแกว  เดินทางสู ต.แคมป�สน  หลังจากนั้นนํา
ทานชม วัดพระธาตุผาซอนแกว ในบรรยากาศยามเย็น  เปนวัดที่สรางขึ้นใหมและ
กําลังกอสรางเพิ่มเติม  ตั้งอยูในหมูบานทางแดง ต.แคมป�สน บนเชิงเขาผาซอน
แกว ไดขึ้นชื่อวาเปนวัดที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา เนื่องจากนําศิลปะหลาย
แขนงมาผนวกเขากับการกอสรางในเชิงพระพุทธศาสนา และมีท่ีตั้งอยูบนเชิงเขาสูง 
ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบดานได 360 องศา กลายเปนความสวยงามที่
รวมเขาไวดวยกันทั้งในทางธรรม และในทางธรรมชาติ 

17.00 น. นําทานเขาสูที่พัก...โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแกว ฮิลล รีสอรท หรือเทียบเทา 
เย็น บริการอาหารคํ่า(3) ที่รานอาหาร  

ที่พัก โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแกว ฮิลล รีสอรท หรือเทียบเทา 
 

วันที่สองของการเดินทาง    
ภูทับเบิก – แปลงปลูกกะหลํ่าปลี – วัดป�าภูทับเบิก – ไรกํานัลจุล - กรุงเทพฯ 
05.00 น. ตื่นรบัอรุณวันใหม  
06.30 น. Check Out ออกจากที่พัก  ออกเดินทางสูภูทับเบิกสัมผัสบรรยากาศยามเชาที่ภู

ทับเบิก นําทานขึ้นชมทัศนียภาพ ณ จุดสูงสุดของเพชรบูรณที่ ภูทับเบิก ภูเขาที่สูง
ที่สุดของเพชรบูรณ 1768 เมตร ซึ่งมีชาวเขาเผามงอาศัยอยู อากาศที่บริสุทธิ์เย็น
สบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซอนไดสวยงาม   

เชา บริการอาหารเชา(4) ที่รานอาหาร(ขาวตม, ชา, กาแฟ) 
09.00 น. นําทานชม แปลงปลูกกะหลํ่าปล ีที่ใหญที่สุดของประเทศ 
10.00 น. นําทานเดินทางสู วัดป�าภูทับเบิก ภายในวัดมีพระมหาเจดียโพธิปกขิยธรรม(เจดีย

เพชร 37 ยอด) ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณวัดจะถูกปกคลุมดวย
ป�าไมตางๆ จึงทําใหบรรยากาศมีความหนาวเย็นตลอดทั้งป  



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(5) ทีร่านอาหาร  เมนูขนมจีน...อาหารพื้นเมืองหลมเกา 
15.00 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางทางแวะซื้อของฝากที่ ไรกํานันจุล เลือกซื้อ

สินคาโอทอป อาทิปลาสม, ผลไมแปรรูปตางๆ, นํ้าผลไมตางๆ, ขนมขบเคี้ยวตางๆ 
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางกลับ  บริการอาหารคํ่า(6) แบบกลอง เมนูไกยาง
วิเชียรบุรีสูตรตนตํารับ 

15.30 น. นําทานเดินทางกลับกรงุเทพฯ 
20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ ราคา
ทานละ (พัก
หองละ 2-3 

ทาน) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พักกับ
ผูใหญ 1 ทาน 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก

กับผูใหญ 2 
ทาน (มี

เตียงเสริม) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 

2 ทาน (ไม
มีเตียง
เสริม) 

ผูใหญ พัก
หองเดี่ยว 
(เพิ่มทาน

ละ) 

30 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
07-08 ธันวาคม 2562 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
14-15 ธันวาคม 2562 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
21-22 ธันวาคม 2562 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
28-29 ธันวาคม  2562  5,400.- 5,400.- 5,000.- 4,900.- 1,600.- 
31 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2653 
(เทศกาลปใหม) 

5,400.- 5,400.- 5,000.- 4,900.- 1,600.- 

04-05 มกราคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
11-12 มกราคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
18-19 มกราคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
25-26 มกราคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
01-02 กุมภาพันธ 2563   4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
08-09 กุมภาพันธ 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
15-16 กุมภาพันธ  2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
22-23 กุมภาพันธ  2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
29 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
07-08 มีนาคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
14-15 มีนาคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
21-22 มีนาคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
28-29 มีนาคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
04-05เมษายน 2563 (วันจักรี)   5,400.- 5,400.- 5,000.- 4,900.- 1,600.- 
05-06เมษายน 2563 (วันจักรี)   5,400.- 5,400.- 5,000.- 4,900.- 1,600.- 
12-13 เมษายน 2563  
(เทศกาลสงกรานต) 

5,400.- 5,400.- 5,000.- 4,900.- 1,600.- 

13-14 เมษายน 2563  
(เทศกาลสงกรานต) 

5,400.- 5,400.- 5,000.- 4,900.- 1,600.- 

14-15 เมษายน 2563  
(เทศกาลสงกรานต) 

5,400.- 5,400.- 5,000.- 4,900.- 1,600.- 

18-19 เมษายน 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
25-26 เมษายน 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 

หมายเหต ุ  เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ VIP 9 ท่ีนั่ง 
 



 

 

สิ่งที่ควรนําติดตัว 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป, โทรศพัทมือถือ, แบตสํารอง, ที่ชารตโทรศัพท, อุปกรณกันแดด, รมพับ, เสื้อกัน
หนาว, ผาพันคอ 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน, ยาสีฟน, แชมพูสระผม, ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่
มีการคางคืน) 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ  
2.คาโรงแรมท่ีพัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
2.คาอาหาร 6 มื้อ ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
3.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
4.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
5.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
6.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7.คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง 
   (คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณทีี่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา  
   พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตวั) 
2.คาอาหารมื้อที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน 
6.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
 



 

 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 
1.กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล, ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจอง สําหรับออกใบแจงหนี้และใบ
รับเงินของทาน  
2.ชําระมัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพ่ือเปนการยืนยันการจองจึงจะถือวาไดทําการสํารองที่
นั่งเสร็จสมบูรณ โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3.ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ยกเลิกทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  
4.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพ่ือใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายทัง้หมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร
ทั้งหมด  
 

หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ 
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดินทางไมถึงตามทีก่ําหนดไว  
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อ   ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน   สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ" 



 

 

5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติ เหตุจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง 
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน   ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 
 
 


