
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เดินทาง 26-27 ธนัวาคม 2563 

09-10/16-17 มกราคม 2564 
เขาคอ้ – PINO LATTE - ผาซ่อนแกว้ 

ภลูมโล – อทุยานแห่งชาตภิหูินร่องกลา้ 
 

เสน้ทางการเดินทาง 

วันที่ 1 

วันที่ 2  

 

กรงุเทพฯ –  เขาคอ้ – Pino Latte – วัดผาซ่อนแกว้ 

ภลูมโล – ภหิูนร่องกลา้ – แวะซ้ือของฝากและสินคา้ที่ระลึก – กรงุเทพ  

 

แดนสวิตเซอรแ์ลนดเ์มืองไทย 

เขาคอ้ ภลูมโล ภหิูนรอ่งกลา้ 2 วนั 1 คืน 



 
 
 
 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

  - 

เพชรบรูณ ์
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ –เขาคอ้ – อนสุาวรียผ์ ูเ้สียสละ – Pino Latte – วดัผาซ่อนแกว้ 

05.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพรา้ว ฝั่งเซเว่น) 

โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้ง

มือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัเพชรบรูณ ์โดยรถตูป้รับอากาศ  

10.30 น. น าท่านเดินทางขึ้นสู่ เขาคอ้ ชมภเูขา สลับซับซอ้นสวยงาม น าท่านชมอนุสาวรีย์ผูเ้สียสละอนสุรณ์

สถานที่เป็นสถานที่ร าลึกเหตกุารณร์บกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์ หลังจากนัน้น า

ท่านชมพิพิธภัณฑอ์าวธุ (ฐานอิทธิ) ซ่ึงบริเวณนีเ้คยเป็นฐานปืนใหญ่ ยิงสนบัสนนุการสูร้บ ปัจจบุันจัด

ให ้เป็นพิพิธภัณฑก์ลางแจง้ มีอาวธุยทุโธปกรณ์ ที่ใชใ้นการสูร้บตั้งอยู่มากมาย เช่น เครื่องบินขบัไล่

เอฟ 5 รถสายพานล าเลียงพลปืนใหญ่ ปืนใหญ่ขนาด 105 มม. จ านวน 2 กระบอก ปืนใหญ่ ขนาด 

155 มม. ยิงได ้ไกล 11 กิโลเมตร 1 กระบอก ฯลฯ ภายในอาคารมีห้องบรรยายสรปุเกี่ยวกับ

เหตกุารณ์ในยทุธภมูิเลือดเขาคอ้ มีหอ้งจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับอปุกรณ์ เครื่องใช ้เสื้อผา้ อาวธุของ

คอมมิวนิสต ์ส่วนดา้นนอกอาคารยังมีฐานอาวธุ จัดแสดงอาวธุยทุโธปากรณ์ เชน่ ซากปืนใหญ่ รถถัง 

รถแทรกเตอร ์บังเกอรห์ลบภยั แตล่ะจดุมีป้ายประวัติพรอ้มค าอธิบายประกอบ 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ Pino Latte ซ่ึงเป็นทั้งจดุชมวิวและรา้นอาหารใหท้่านไดส้ัมผัส

บรรยากาศโดยรอบ 

13.00 น. น าท่านเที่ยวพระธาตผุาซ่อนแกว้ เที่ยวชมพระต าหนกัเขาคอ้โดยตั้งอยู่บนเขาย่า สงูจากระดับน า้ทะเล 

1,100 เมตร พาทกุท่านนมัสการพระบรมสารีริกธาต ุน าท่านเดินทางต่อสู่ พทุธอทุยานเพชบรุะ เพื่อ

สักการะ พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงเป็นพระพทุธมหาธรรมราชาจ าลององค์

ใหญ่ที่สดุในโลก พระพทุธรปูคู่บา้นคู่เมืองที่ชาวเพชรบูรณ์ ใหค้วามเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เนื้อ

โลหะหล่อดว้ยทองเหลืองบริสทุธ์ิ องคพ์ระหนา้ตกั 11.984 เมตร สงู 16.5899 เมตร สงูจากพื้นดิน 

35 เมตร หนกักว่า 45 ตนั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่บา้นร่องกลา้ ภลูมโล 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (1) ณ รา้นอาหารในหมูบ่า้น  

19.00 น. เขา้ที่พกั พกัผอ่นตามอัธยาศัย 

 



 
 
 
 

Day 

2 
 

 
 

 พิษณโุลก 

       - 

  กรงุเทพฯ 
 

วนัท่ี 2 ภลูมโล – อทุยานแห่งชาติภหิูนรอ่งกลา้ – แวะซ้ือของฝากและสินคา้ท่ีระลึก – 

กรงุเทพ 

05.30 น. น าท่านขึ้นรถทอ้งถ่ินเพื่อขึ้นชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ จดุชมวิวภลูมโล ตั้งอยู่ในอทุยานแห่งชาติภหิูนร่อง

กลา้ เป็นภเูขาที่ตั้งอยู่บนรอยต่อ 3 จังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์และเลย จากนั้นน าท่านชมดอก

นางพญาเสือโคร่งในพื้นที่กว่า 1000 ไร่ มี 3 แปลงใหญ่คือ แปลงภลูมโล แปลงภขูี้เถา้ แปลงกอ้นหิน

ใหญ่ แต่ละจดุจะบานไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละช่วง อิสระให้ท่านไดถ่้ายรปูตาม

อัธยาศัย เมื่อลงจากดอยแวะซ้ือสินคา้พื้นเมืองที่ตลาดเด็กดอย ก่อนกลบัที่พกั 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบพื้นบา้น (2) ณ ที่พกั (ขา้วตม้ ชา กาแฟ) 

สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติภหิูนร่องกลา้ พื้นที่สีแดงดินแดนแห่งสมรภมูิ

แห่งการสูร้บระหว่าง พรรคคอมมิวนิสตแ์ละฝ่ายความมัน่คง ที่ไม่ปรากฎการแพ้-ชนะ และหันกลับมา

พฒันาประเทศร่วมกนัแทน ภายในอทุยานมี โรงเรียนการเมืองทหาร ลานหินปุ่ม ลานหินแตก ผาชธูง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ รา้นอาหาร 

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

น า้มัลเบอรร์ี่ กนุเชียง ขา้วเกรียบปลารสชาติตา่งๆ ผลิตภณัฑแ์ปรรปูจากผลไม ้น า้พริกประเภทต่างๆ 

อาหารส าเร็จรปู ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอัธยาศัย 

ค ่า  เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

*************************************************************************************** 

 

อตัราค่าบริการ (ออกเดินทางขัน้ต ่า 8 ท่าน) 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ (เฉพาะสญัชาติไทย) 

26-27 ธนัวาคม 2563 

3,990 
09-10/16-17/23-24 มกราคม 2564 

พกัเด่ียว เพ่ิม 950 บาท / ท่าน 

 
 
 



 
 
 
 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยว

ปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 14 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 8 ท่านโดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และ

สภาพภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่

ก าหนด 

 

อัตราค่าบริการทวัรน์ีร้วม 

1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าท่ีพกั 1 คืน ตามรายการหรือเทียบเท่า เนือ่งจากเป็นชว่งเทศกาลอาจจะปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

4. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 
5. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง 
วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่าน

ละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบริการทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยาน
แห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน  200 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี

เท่านัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

6. ค่าอาหารกลางวัน ท่ี Pino Latte 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองที่นัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับ

เงนิของท่าน 

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการ

โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 



 
 
 
 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการ

เดินทาง 7 วัน เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทัวรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   
เงือ่นไขและขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นค่าใชจ้่ายทัง้หมด ในทกุ

กรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรับการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการเดินทาง 

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่าน

กรอกแลว้กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ด่ืม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด 

6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 


