
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัแรก :    กรงุเทพฯ-เพชรบรูณ์-เขาคอ้-พระต าหนกัเขาคอ้-ฐานอทิธ-ิอนุสรณ์สถาน-พระธาตผุาซอ่นแกว้ 

05.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระ 

  และทีน่ั่งบนรถ 

06.00 น. ออกเดนิทางสู ่อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ์ โดยรถตูป้รับอากาศ หรอืรถโคช้ บรกิารอาหารวา่งและ  

  เครือ่งดืม่บนรถ จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

12.00 น. เดนิทางถงึ อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ์ ดนิแดนทางประวตัศิาสตรท์างการทหารของเมอืงไทยอกีแหง่หนึง่  

  มภีมูปิระเทศทีส่วยงาม เป็นทีร่าบเชงิเขาและภเูขาสงูสลับซบัซอ้นมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปดว้ย 

  หมอกขาวแทบทัง้ปี จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็น "สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย" 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ภัตตาคาร 

บา่ย   น าทา่นชม พระต าหนกัเขาคอ้ ซึง่เคยเป็นทีป่ระทับของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ตวัอาคารเป็น 

  ลักษณะครึง่วงกลมบรเิวณโดยรอบประดบัดว้ยไมด้อกไมป้ระดับนานาชนดิ  

  จากนัน้น าทา่นชม ฐานอทิธ ิ(พพิธิภณัฑอ์าวธุ) เป็นจดุหนึง่ทีเ่ห็นทวิทัศนท์ีส่วยงามและเคยเป็นฐาน 

  ส าคญัทางยทุธศาสตรใ์นอดตี  

  หลังจากนัน้น าทา่นขึน้ชม วดัพระ

  ธาตผุาซอ่นแกว้ ในบรรยากาศ  

  ยามเย็นบนเชงิเขาผาซอ่นแกว้ ได ้

  ขึน้ชือ่วา่เป็นวดัทีม่คีวามสวยงาม 

  วจิติรตระการตา เน่ืองจากน าศลิปะ

  หลาย แขนงมาผนวกเขา้กบัการ

  กอ่สรา้งในเชงิพระพุทธศาสนา  

  สามารถชมทศันียภาพรอบดา้นได ้

  360 องศา  

ค ่า   รับประทานอาหารเย็น (2) ทีห่อ้งอาหารโรงแรมทีพ่ัก  

ทีพ่ัก  โรงแรม อมิพเีรยีลภแูกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง :  ภทูบัเบกิ - แปลงกะหล า่ปล ี– วดัป่าภทูบัเบกิ – เลย - วดัเนรมติวปิสัสนา-พระธาตศุรสีองรกั – 

  พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน-เชยีงคาน 

05.00 น.  น าทา่นออกเดนิทางสู ่ภทูบัเบกิ  ชมพระอาทติยข์ึน้ยามรุ่งอรุณ 

  ของวันใหมท่า่มกลางทุง่กะหล า่ปลยีกัษ์  

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ (3) แบบ Bosxet กาแฟ, โอวันตลิ หลัง 

  อาหารเชา้น าทา่นเยีย่มชมและถา่ยรูปกับทุง่กะหล ่าปลยีกัษ์ เรยีง 

  รายเป็นทวิแถวบนพืน้ทีท่างการเกษตรของชาวไทยภเูขา เผา่มง้  

  หรอื แมว้ ภายใตอ้ากาศบรสิทุธิ ์และหนาวเย็นสบายตลอดทัง้ปี ภู 

  ทับเบกิมคีวามสงูจากระดับทะเลประมาณ 1,768 เมตร  

  น าทา่นเทีย่วชม วดัเนรมติวปิสันา ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาใหท้า่น 

  นมัสการ พระพุทธชนิราชจ าลอง ชมสถาปัตยกรรมภายในวดัทีส่รา้งจากศลิาแลงทีด่สูวยงามแปลกตา  

  ชมภาพจติรกรรมฝาผนังภายในพระวหิารทีส่วยงาม  

  น าทา่นสกัการะ ศลิปกรรมแบบลา้นชา้งทีค่ลา้ยกับองคพ์ระธาตพุนม เป็นพระธาตทุี ่สรา้งขึน้เพือ่เป็นสกัข ี

  พยานแหง่ไมตร ีในการชว่ยเหลอืกัน ระหวา่งกรุงศรอียธุยาและกรุงศรสีตันาคนหตุ   

  หมายเหต:ุ กรุณางดแตง่กาย สแีดง ขึน้สกัการะองคพ์ระธาตศุรสีองรัก  

  น าทา่นชม พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน ทีว่ัดโพนชยั ชมรูปแบบของหนา้กากผตีาโขนตา่งๆ ทีม่สีสีนัสวยงาม 

  เรือ่งราวความเป็นมาของประเพณีผตีาโขน หนึง่เดยีวในเมอืงไทย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (4) ทีภ่ผูาน ้ารสีอรท์  

บา่ย   ออกเดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน เมอืงน่ารักทีเ่งยีบสงบรมิแมน่ ้า 

  โขง ทียั่งคงความสวยงาม น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก บนถนนคนเดนิ 

  เชยีงคาน ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัยเดนิเลน่ถา่ยรูป, ชอ้ปป้ิง  

  ถนนคนเดนิเชยีงคาน ชมบรรยากาศของเมอืงเชยีงคาน  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า (5) ทีร่า้นอาหารเฮอืนหลวงพระบาง  

ทีพ่ัก   โรงแรม วงศส์ายสริ ิศรเีชยีงคาน รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม:   เชยีงคาน – ตกับาตรขา้วเหนยีว – เพชรบรูณ์ - กรงุเทพฯ 

 



05.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนชายโขง เพือ่ร่วมท าบญุ ตกับาตรขา้วเหนยีว ยามเชา้ ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชาว 

  เชยีงคาน บรเิวณหนา้วัดทา่คก (ไมร่วมคา่ของใสบ่าตร) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (6) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์ 

08.00 น.  เชค็เอา้ท ์เก็บสมัภาระ น าทา่นเดนิทาง สูแ่กง่คดุคู ้

  น าทา่นชม แกง่คดุคู ้ชมแกง่หนิกลางล าน ้าโขง จดุชมทวิทศันข์องแมน่ ้าโขงทีง่ดงามแหง่หนึง่ และให ้ 

  ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงเป็นของฝาก อาท ิผา้นวมเชยีงคาน, มะพรา้วแกว้ ทีเ่ป็น 

  สนิคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของเชยีงคาน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (7) ทีภ่ัตตาคารเมอืงหลม่ 

บา่ย   น าทา่นแวะสกัการะ อนุสาวรยีพ์อ่ขุน่ผาเมอืง อนุสาวรยีแ์หง่น้ีสรา้งขึน้เพือ่เป็นการระลกึถงึเกยีรตคิณุ 

  ความด ีวรีกรรม ความกลา้หาญ ความเสยีสละของวรีะกษัตรยิไ์ทย ปัจจุบันกลายเป็นทีเ่คารพสกัการะ 

  ของชาวเพชรบรูณ์ รวมทัง้ผูค้นทีเ่ดนิทางผา่นไปมา โดยพระรูปของพ่อขนุผาเมอืงตัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่ใน 

  อริยิาบถยนื พระหัตถข์วาทรงดาบปักลงดนิ พระหตัถซ์า้ยชีล้งพืน้ พระรูปท าดว้ยโลหะทีแ่มว้ันเวลาจะ 

  ผา่นไปนานเพยีงไร ก็ยังคงความแข็งแกร่งและม่ันคง 

ค ่า   แวะทานอาหารเย็น รา้นไกย่า่งวเิชยีรบรุ ี

  จากนัน้ แวะใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของฝากที ่รา้นไร่ก านันจุล อาท ิปลาสม้,ผลไมแ้ปรรูปตา่งๆ,น ้า  

  ผลไม ้ตา่งๆ,ของขบเคีย้วตา่งๆ ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย เชญิทา่นเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 

20.00 น.  ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาหพ พรอ้มกับภาพความประทบัใจ 

***จบการบรกิารดว้ยความประทบัใจ*** 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่ พกัเดีย่ว/ ช าระเพิม่ 

24 - 26 ก.ค. 63 

6,500.- 
1,500.- 

28 – 30 ส.ค. 63 

25 – 27 ก.ย. 63 

16 – 18 ต.ค. 63 

24 - 26 ก.ค., 23 – 25 ต.ค.  63 7,500.- 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่รถปรับอากาศ VIP ทอ่งเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับทีช่ านาญทาง 

2. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

3. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

4. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

5. คา่มคัคเุทศก ์ดแูลตลอดการเดนิทาง 

6. คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง (วงเงนิประกันอบุัตเิหตสุงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ่้ายสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่รักษาพยาบาล 

กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

2. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาต ิทีต่อ้งจ่ายเพิม่ตา่งหาก 

3. คา่หอ้งพกัเดีย่วตามอัตราทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

4. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

5. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง  

 

เงือ่นไขการจองและการช าระคา่บรกิาร 

1. กรุณาจองทวัรก์อ่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วัน กอ่นวันเดนิทาง 

2. ในการจองทัวร ์ตอ้งช าระคา่มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท หรอืช าระทัง้หมด ภายหลังจากจองภายใน 3 วัน  

3. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 20 วนักอ่นวนัเดนิทาง กรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการบอกยกเลกิการเดนิทาง  

4. การจองจะมผีลสมบรูณ์ เมือ่สง่อเีมลใ์บจองทวัรท์ี ่letsgoholiday@gmail.com  

พรอ้มตดิตอ่กับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายพรอ้มไดรั้บการยนืยันไดรั้บเอกสาร และแจง้รายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตาม 

บัตรประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง รวมถงึท าการช าระคา่มัดจ าแลว้เทา่นัน้ มฉิะนัน้ ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการจอง โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

mailto:letsgoholiday@gmail.com


 

เงือ่นไขการยกเลกิ / เปลีย่นผูเ้ดนิทาง 

1. การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าทา่นละ 3,000 บาท 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ่้าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ่้าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ 

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 8 ทา่น (ผูใ้หญ)่ 

ขึน้ไปโดยบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2. การเดนิทางเป็นแบบเดนิทางร่วมกับทา่นอืน่   

3. ราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

4. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้อันเน่ืองมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จากการจราจร 

การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล การเมอืง ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะด าเนนิการประสานงาน 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้)  

5. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ 

ไมท่านอาหารบางมือ้  

6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 

เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ 

ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด  

8. ราคาอาจมกีารปรับเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

9. บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 

 

 


