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Tour Code: TMPNBBS-00 

สวิสเซอรแ์ลนดเ์มืองไทย 

เขาคอ้-ภทูบัเบิก 2วนั 1คืน 

เขาคอ้-ท ุ่งกงัหนัลม-พระต าหนกัเขาคอ้-พิพิธภณัฑอ์าวธุ-วดัพระธาตผุาซ่อนแกว้ 
ภทูบัเบิก-แปลงปลกูกะหล ่าปลีท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก-วดัป่าภทูบัเบิก 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ  
พัก โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภแูกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ 1 คนื 
เดนิทางทกุวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  
27-28  เมษายน 2562 4,600.- 
04-05,11-12,18-19(วันวสิาขบูชา),25-26 พฤษภาคม 2562 4,600.- 
01-02,08-09,15-16,22-23,29-30 มถินุายน 2562 4,600.- 
วันแรกของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-เขาคอ้-พระต าหนักเขาคอ้-ฐานอทิธ-ิทุง่กงัหันลม-พระธาตผุาซอ่นแกว้ 

05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา

กองทพับก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

05.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์ โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ที่น่ัง เชญิท่าน

พักผ่อนตามอสิระบนรถ  บรกิารอาหารกลอ่ง(1) กาโตวเ์ฮา้ส ์และเครือ่งดืม่บนรถ ระหว่างทาง 
11.00 น. เดนิทางถงึเขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์   ดนิแดนทางประวัตศิาสตรท์างการทหารของเมอืงไทยอกีแห่งหนึง่ มีภูมิ

ประเทศทีส่วยงาม เป็นทีร่าบเชงิเขาและภเูขาสงูสลับซับซอ้นมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปดว้ยหมอก

ขาวแทบทัง้ปี จนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น  "สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย" 
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(2) ทีร่า้นอาหาร   

13.00 น. จากนัน้น าท่านชม พระต าหนักเขาคอ้ ซึง่เคยเป็นทีป่ระทับของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ตัวอาคาร
เป็นลักษณะครึง่วงกลมบรเิวณโดยรอบประดับดว้ยไมด้อกไมป้ระดับนานาชนดิ  จากนัน้น าท่านเขา้ชม 
ฐานอทิธ ิ(พพิธิภณัฑอ์าวุธ) เป็นจุดหนึง่ทีเ่ห็นทวิทัศน์ทีส่วยงามและเคยเป็นฐานส าคัญทางยุทธศาสตร์

ใน อดตี ปัจจุบันจัดเป็นพพิธิภัณฑอ์าวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธทีใ่ชสู้ร้บกันบนเขาคอ้  
จากนัน้ชม ทุง่กงัหัน มเีสากงัหันลมตน้มหมึาบนยอดเขา กงัหันทีม่คีวามสงูกว่า 100 เมตร จ านวน 24 ตน้  

จุดทีต่ัง้ของโครงการทุง่กงัหันลมอยู่บนเนนิเขาสงู บนระดบัความสงูกว่าน ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร จงึ
สามารถมองเห็นววิทวิทศันไ์ดก้วา้งไกลไปถงึวัดผาซอ่นแกว้  เดนิทางสู ่ต.แคม้ป์สน  หลงัจากนัน้น าท่าน
ชม วัดพระธาตุผาซ่อนแกว้ ในบรรยากาศยามเย็น  เป็นวัดที่สรา้งข ึน้ใหม่และก าลังก่อสรา้งเพิม่เตมิ  

ตัง้อยู่ในหมู่บา้นทางแดง ต.แคมป์สน บนเชงิเขาผาซ่อนแกว้ ไดข้ ึน้ชือ่ว่าเป็นวัดทีม่ีความสวยงามวจิติร
ตระการตา เนื่องจากน าศลิปะหลายแขนงมาผนวกเขา้กบัการกอ่สรา้งในเชงิพระพุทธศาสนา และมทีีต่ัง้อยู่
บนเชงิเขาสงู ทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบดา้นได ้360 องศา กลายเป็นความสวยงามทีร่วมเขา้ไว ้

ดว้ยกนัทัง้ในทางธรรม และในทางธรรมชาต ิ

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก...โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภแูกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

18.30 น. บรกิารอาหารค า่(3) ทีร่า้นอาหาร  

ทีพ่ัก โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภแูกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีส่องของการเดนิทาง    ภทูบัเบกิ-แปลงปลกูกะหล า่ปล-ีวัดป่าภทูบัเบกิ-ไร่ก านัลจุล-กรุงเทพฯ 

05.00 น. ตืน่รับอรุณวนัใหม่  
06.30 น. Check Out ออกจากทีพ่ัก  ออกเดนิทางสูภู่ทับเบกิสมัผัสบรรยากาศยามเชา้ทีภู่ทับเบกิ น าท่านขึน้ชม

ทศันียภาพ ณ จุดสงูสดุของเพชรบูรณ์ที ่ภทูบัเบกิ ภเูขาทีส่งูทีส่ดุของเพชรบูรณ์ 1768 เมตร ซึง่มชีาวเขา
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เผ่ามง้อาศยัอยู่ อากาศทีบ่รสิทุธิเ์ย็นสบาย สามารถมองเห็นทวิเขาสลบัซบัซอ้นไดส้วยงาม   
07.30 น. บรกิารอาหารเชา้(4) ทีร่า้นอาหาร(ขา้วตม้, ชา, กาแฟ) 

09.00 น. น าทา่นชม แปลงปลกูกะหล า่ปล ีทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ 

10.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่วัดป่าภูทับเบกิ ภายในวัดมีพระมหาเจดยี์โพธปัิกขยิธรรม(เจดียเ์พชร 37 ยอด) ซึง่
ภายในบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ บรเิวณวัดจะถกูปกคลมุดว้ยป่าไมต้่างๆ จงึท าใหบ้รรยากาศมีความหนาว
เย็นตลอดทัง้ปี  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั(5) ทีร่า้นอาหาร  เมนูขนมจนี...อาหารพืน้เมอืงหลม่เกา่ 
15.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซือ้ของฝากที ่ไร่ก านันจุล เลอืกซือ้สนิคา้โอทอป อาทิ

ปลาสม้, ผลไมแ้ปรรูปต่างๆ, น ้าผลไมต้่างๆ, ขนมขบเคีย้วต่างๆ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางกลับ  

บรกิารอาหารค า่(6) แบบกลอ่ง เมนูไกย่่างวเิชยีรบุรสีตูรตน้ต ารับ 
15.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

20.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2-3 
ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พัก
กับผูใ้หญ่ 2 

ทา่น (มี
เตยีงเสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

27-28 เมษายน 2562 4,600.- 4,600.- 4,600.- 4,100.- 1,200.- 

04-05 พฤษภาคม 2562 4,600.- 4,600.- 4,600.- 4,100.- 1,200.- 

11-12 พฤษภาคม 2562 4,600.- 4,600.- 4,600.- 4,100.- 1,200.- 

18-19 พฤษภาคม 2562 4,600.- 4,600.- 4,600.- 4,100.- 1,200.- 

25-26 พฤษภาคม 2562 4,600.- 4,600.- 4,600.- 4,100.- 1,200.- 

01-02 มถินุายน 2562 4,600.- 4,600.- 4,600.- 4,100.- 1,200.- 

08-09 มถินุายน 2562 4,600.- 4,600.- 4,600.- 4,100.- 1,200.- 

15-16 มถินุายน 2562 4,600.- 4,600.- 4,600.- 4,100.- 1,200.- 

22-23 มถินุายน 2562 4,600.- 4,600.- 4,600.- 4,100.- 1,200.- 

29-30 มถินุายน 2562 4,600.- 4,600.- 4,600.- 4,100.- 1,200.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 1 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

2.คา่อาหาร 6 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
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4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมีการปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 


