กำหนดกำรเดินทำง : สิงหำคม – ธันวำคม 63
(กำรันตี 6 คน สำมำรถออกเดินทำงได้ !!)
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วันแรก

กรุงเทพฯ-ภูทบั เบิก จ.เพชรบูรณ์

ช

20.30 น.
21.00 น.

พร้ อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ มปตท. ดินแดง-วิภำวดี โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้ งให้ ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)
ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ VIP

วันที่สอง

ภูทบั เบิก - เขำค้อ - พระบรมธำตุกำญจนำภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - พิโน
ลำเต้ รีสอร์ท แอนด์ คำเฟ่ – พระธำตุผำซ่อนแก้ว – ไร่บเี อ็น – ที่พกั เขำค้อ

05.30 น.

เดิน ทางถึง ภู ทับเบิก เป็ นชื่ อของหมู่ บ้านที่ช่ ือ หมู่ บำ้ นม้งทับเบิ ก โดยเป็ น หมู่ บ้านชาวเขา
เผ่าม้ ง เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุด ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมี ความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ
1,768 เมตร บนภูเขาสูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในตาบลวังบาล อาเภอหล่มเก่า และห่ างจาก
ตัวอาเภอประมาณ 40 กม. และห่ างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 100 กม. และจังหวัด
เพชรบูรณ์ 1 ใน UNSEEN NATURES AND WONDERS

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ (1) Set Box

09.00 น.

จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางไปยั ง อ.เขำค้อ จ.เพชรบู รณ์ น าท่ านแวะสัก การะ พระบรมธำตุ
กำญจนำภิเษก เป็ นเจดีย์ท่ีมีสถาปั ตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์
ภายในประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ให้ ประชาชนได้ สั ก การะบู ช า ยอดเจดี ย์ บ รรจุ พ ระบรม
สารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้ า จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง แทนรัก ทะเลหมอก
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หรือชื่อเป็ นที่รูจ้ ักกัน คือ บ้ำนสีสม้ ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สวยแห่ งหนึ่งของเขาค้ อ แทนรัก ทะเล
หมอก (บ้ านสีส้ม) เป็ นสถานที่ท่ใี ห้ คุณได้ สมั ผัส บรรยากาศทุกอย่างทุกอารมณ์ ตลอดทั้งวัน
ได้ อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีอาหารไว้ บริการ รสชาติอร่ อยถูกใจนักท่องเที่ยวและมีมุมสวยๆ ให้
เก็บภาพความประทับใจจากจุดชมวิวนี้อีกด้ วย
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (2)
จากนั้นนาท่านแวะร้ านกาแฟ พิโน่ ลำเต้ รีสอร์ท แอนด์
คำเฟ่ จุ ด ชมวิ ว ที่ ง ดงามและน่ า ประทั บ ใจของเขาค้ อ
เพราะสามารถมองเห็ น วั ด ผาซ่ อ นแก้ วได้ อ ย่ า งชั ด เจน
พร้ อมมุ ม สาหรับถ่ายรู ปอี กนั บไม่ ถ้วน อี กทั้งมุ ม ถ่ายรู ป
สวนดอกไม้ สวยๆ แหงนมองฟ้ าก็แสนสดใส บอกเลยว่ า
คุ ณ จะต้ องประทั บ ใจจนต้ องปั ก หมุ ด ไว้ ว่ า ถ้ า มาเที่ ย ว
เพชรบูรณ์ครั้งต่ อไปจะต้ องแวะแน่ นอน จากนั้นนาท่าน
สักการะเจดีย์ พระธำตุผำซ่ อนแก้ว หรือ วัดพระธำตุผำ
แก้ว นี้ต้ังอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่ บ้านทางแดง เขาค้ อ จ.
เพชรบูรณ์ ค่ะ ซึ่งที่เรียกกันว่า "ผาซ่อนแก้ ว" นั้นเนื่องจาก
มีภูเขาสูงใหญ่ ซ้อนกันเป็ นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณ
ศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขา มีถ้าอยู่บนปลายยอด
เขา มีชาวบ้ านทางแดงหลายคน ได้ เห็นลูกแก้ วลอยเหนือฟากฟ้ า และลับหายเข้ าไปในถา้ บน
ยอดผา ชาวบ้ านเชื่อว่าเป็ นพระบรมสารีริกธาตุ เสด็จมา และต่ างถือว่าเป็ นสถานที่มงคล มี
ความศักดิ์สทิ ธิ์ นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะขอพร และถ่ายรูปวิวหมอกสวยๆ

บ่าย

จากนั้นนาท่านแวะไปถ่ายรูป ไร่บีเอ็น ท่านจะได้ พบกับทุ่งดอกไม้ เมืองหนาวหลากหลายพันธุ์
เช่น คาร์เนชั่น แกลดิโอลัส แอสเตอร์ เบิร์ดออฟ พาราไดซ์ ดาหลา ตระกูลเฮลิโกเนีย และ
ไฮไลท์เด็ด คือ “ทุ่งคอสมอส” ดอกเล็กใหญ่ ทั้งสีขาว เหลือง ชมพู ซึ่งจะทยอยกันบาน
สะพรั่งทั่วเนินเขากว่า 4 ไร่ อิสระให้ ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความงดงามของไร่บีเอ็น
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เย็น

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร (3) จากนั้นนาท่าน เข้าทีพ่ กั เขาค้อ ระดับ3-4 ดาว
หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

วันที่สำม

ชมทะเลหมอก ณ อุทยำนแห่งชำติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง
วัดศรีคุณเมือง – วัดพระบำทภูควำยเงิน – แก่งคุดคู ้ – พำท่ำนล่องเรือเลียบฝัง่
แม่น้ ำโขงพร้อมชมพระอำทิตย์ตก - ช้อปปิ้ งถนนคนเดินเชียงคำน

04.00 น.
05.30 น.

จากนั้นนาท่าน Check out ออกจากที่พัก
เดินทางถึง อุทยำนแห่งชำติภูเรือ จ.เลย นาท่านชมพระอาทิตย์ข้ นึ และทะเลหมอกยามเช้ าบน
จุดชมวิว “อุทยำนแห่งชำติภูเรือ” จากนั้นนาท่านไปนมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรที่พกั (4)
นาท่านเดินทางไป วัดสมเด็จภู เรือมิ่งเมือง โบสถ์ไม้ สักท่ามกลางขุนเขา จ. เลย สาหรับวัด
สมเด็จภูเรือมิ่งเมืองมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารที่มีสถาปั ตยกรรม
ศิลปกรรม และงานประติมากรรมที่มีละเอียดเป็ นอย่างมาก โดยตัวโบสถ์วิหารถูกสร้ างด้ วยไม้
สักที่ถูกนามาแกะสลักไว้ อย่างวิจิตรบรรจงทั้งหลัง..ซึ่งสร้ างความประทับใจให้ กับนักท่องเที่ยวที่
ได้ ข้ นึ ไปสักการะเป็ นอย่างมาก พระนอน พระวิหาร นาคหัวบันได ก็ถูกแกะสลักมาจากหินหยก
แม่นา้ โขง งดงามมากๆ

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (5)

บ่าย

ถึงเชียงคาน น าท่ านชม วัด ศรีคุ ณเมื อง เป็ น วัดเก่าแก่ท่ีอยู่คู่ บ้านคู่เมื องเชีย งคานมาอย่ าง
ยาวนาน ภายในวัดมี พระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมื องเป็ น พระพุ ทธปฏิมาประทับ
ขัดสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี ในวัดเป็ นกาแพงแก้ วล้ อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้ถูก
ขนานนามว่าเป็ นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้ านนาและล้ านช้ า ง
จากนั้นนาท่าน Check in เข้าทีพ่ กั ระดับ3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

15.00 น.

นาท่านเดินทางไป วัดพระบำทภูควำยเงิน เป็ นวัดที่อยู่บนภูเขาสูงถือว่าเป็ นโบราณสถาน
เก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง นาท่าน สักกำระรอยพระพุทธบำท ที่ขนาดประมาณ
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1.20 เมตร กว้ าง 80 เซนติเมตร ซึ่งได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถานแล้ วเป็ นรอยพระ
พุทธบาทที่ ประชาชนให้ ความเคารพนับถือ และชมความน่ารักของกระต่ายป่ าที่วัดแห่งนี้
จากนั้นเดินทางไป แก่งคุดคู ้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ จากนั้นแวะซื้อของฝาก
ขึ้นชื่ออย่าง “มะพร้ าวแก้ ว” แสนอร่ อย ที่ทามาจากมะพร้ าวกะทิเนื้อหนานุ่ม หรือมะพร้ าว
นา้ หอมรสละมุนเคี่ยวกับนา้ ตาล สูตรเฉพาะ จากนั้นนาท่าน ล่องเรือเลียบฝัง่ แม่น้ ำโขง
พร้อมชมพระอำทิตย์ตกดิน ชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดิน

เย็น

อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินเชียงคำน เรียกว่าเป็ นสีสนั ยามเย็นของเชียงคานเลยทีเดียว
ถนนคนเดินทอดยาวทั้งสองข้ างทาง มีอาหารขึ้นชื่อ อาทิ ข้ าวเปี ยกเส้ น ข้ าวจี่ กุ้งฝอยย่าง
เครื่องดื่ม ของทานเล่นอื่นๆอีกมากมาย สองข้ างทางให้ ท่านเลือกซื้อ อีกทั้งของฝากพื้นเมือง
และของที่ระลึกไว้ ซ้ ือฝากคนที่บ้านอีกด้ วย

วันที่สี่

ตักบำตรข้ำวเหนียว – ชมทะเลหมอกภูทอก – เดินเล่นตลำดเช้ำเชียงคำน
จิ บกำแฟ ณ Crystal Box Coffee - สวนหินผำงำม

05.30 น.

นาท่านเดินทางไปร่วม ตักบำตรข้ำวเหนียว อันเป็ นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของภาคอีสาน ทั้งอิ่ม
บุญ อิ่มบรรยากาศ และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนเชียงคาน
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จากนั้นนาท่านเดินทางไปชมทะเลหมอกที่ “ภูทอก” จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ นึ ของ
เมืองเชียงคาน อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพความประทับใจ

จากนั้นนาท่าน Check out ออกจากที่พัก มุ่งหน้ าสู่ อ.เมืองเลย จากนั้นนาท่านไป ร้ำนกำแฟ
Crystal Box Coffee ร้ านกาแฟที่ร่มรื่นไปด้ วยต้ นไม้ เขียวๆ มีบ่อน้าเล็กด้ านนอก ทาให้ ผ่อน
คลาย ด้ านในเป็ นห้ องแอร์ สามารถสั่ง ขนมหวานและเครื่องดื่ม เมนู ของหวาน แนะนาก็คือ
Greentea Honey Toasts สูต รเฉพาะของร้ า น ด้ วยชาเขี ย วหอมๆ+น้าผึ้ งแท้ 100 %+เนย
เสริฟร้ อนๆ กับไอศรีมทานคู่ผลไม้ สดเคลือบนา้ ผึ้ง จากนั้นออกเดินทางสู่ กิ่ง อ.หนองหิน
12.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (6)
นาท่านชม สวนหินผำงำม ความงามแปลกตาแห่งเมืองเลย มหัศจรรย์ธรรมชาติสรรค์สร้ างจน
ได้ รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้ พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

จากนั้นนาท่านเดินทางกลับยังกรุงเทพฯ ด้ วยรถตู้ VIP …………..
00.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ

** เงื่อนไขกำรสำรองที่นงกรุ
ั ่ ณำอ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำกำรจองหำกท่ำนชำระเงินแล้วจะถือ
ว่ำท่ำนยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำวทั้งหมดและไม่สำมำรถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**
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อัตรำค่ำบริกำร : สิงหำคม – ธันวำคม 2563
1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่

ห้องละ 2-3 ท่ำน

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

เด็กไม่มีเตียง

วันที่ 14 - 17 สิงหำคม 63

5,790

5,790

5,000

1,200

วันที่ 21 - 24 สิงหำคม 63
วันที่ 28 - 31 สิงหำคม 63
วันที่ 04 – 07 กันยำยน 63
วันที่ 11 - 14 กันยำยน 63
วันที่ 18 - 21 กันยำยน 63
วันที่ 25 - 28 กันยำยน 63
วันที่ 02 – 05 ตุลำคม 63
วันที่ 09 - 12 ตุลำคม 63
วันที่ 16 - 19 ตุลำคม 63
วันที่ 23 - 26 ตุลำคม 63
วันที่ 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 63
วันที่ 06 – 09 พฤศจิ กำยน
วันที่ 13 - 16 พฤศจิกำยน
วันที่ 20 – 23 พฤศจิ กำยน
วันที่ 27 - 30 พฤศจิกำยน
วันที่ 04 – 07 ธันวำคม 63
วันที่ 11 – 14 ธันวำคม 63
วันที่ 18 - 21 ธันวำคม 63
วันที่ 25 - 28 ธันวำคม 63
วันที่ 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
6,200
6,200
6,200
6,500
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,900
6,900
6,900
7,900
8,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
6,200
6,200
6,200
6,500
6,200
6,200
6,200
6,200
6,200
6,900
6,900
6,900
7,900
8,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,000
6,000
6,000
7,000
8,000

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,500
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,500
1,500
1,500

กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่

ส.ค. – ธ.ค. 63
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วันที่ 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64
วันที่ 01 – 04 มกรำคม 64

8,900
8,900

8,900
8,900

8,000
8,000

1,500
1,500

**รำคำดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำทิปไกด์ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ**
อัตรำนี้ รวม
✓ ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
✓ ค่าที่พัก 1 คืน สาหรับ 2-3 ท่าน / ห้ อง
✓ ค่าอาหาร ( 6 มื้อ ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาหรับชาวไทย
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำนี้ ไม่รวม
✓ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
✓ ค่าใช้ จ่ายรถให้ ออกนอกเส้ นทาง
✓ ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
✓ ค่า Upgrade ห้ องพัก ในกรณีท่ที ่านเลือกห้ องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)

เงื่อนไขในกำรจองและกำรยกเลิก
1. กรุ๊ป การันตี ออกที่ 6 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผ้ ู เดินทางไม่ ถึง 6 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้
บริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทำง ก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หักค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจารถ
บัสปรับอากาศ , รถตู้ VIP, ค่ าโรงแรมที่พัก ,ค่ าอาหาร , ค่ าธรรมเนี ยมเข้ าชมสถานที่ท่ องเที่ยว ,
ค่าบริการ
3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดิ นทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ยึดเงินค่ ำทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
อาทิ ค่ า มั ด จ าตั๋ วเครื่องบิ น , รถตู้ VIP, รถบั ส , ค่ าวีซ่า , ค่ าโรงแรมที่พั ก , ค่ าธรรมเนี ย มเข้ าชม
สถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
4. การไม่ชาระค่าใช้ จ่ายตามกาหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจา
5. เลื่อนกำรเดินทำง ต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ก่อนกำรเดินทำง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน
การเดินทางได้
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

หน้า 8 จาก 9

รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำรชำระเงิน
1.
2.
3.
4.

วางเงินมัดจาภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาทัวร์
ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วันก่อนการเดินทาง
หากจองก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ชาระเต็มจานวน 100%
หากไม่ชาระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้ องค่ามัดจาคืนได้

หมายเหตุ
 กรุ ณาตรงต่ อ เวลา !! มาตามเวลานั ด หมาย หากท่ านมาช้ากว่ าเวลาที่รถออกเดิ น ทาง ทาให้ท่ าน
ตกทริปท่องเทีย่ ว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 รายการท่ องเที่ย วและรายการอาหารที่ ระบุ ไว้ อาจมี การเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามสถานการณ์ ตามความ
เหมาะสมของหน้ างาน
 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีก าร
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะ
ไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับบริษัทฯ เป็ น
การชาระเหมาจ่ายแล้ ว
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้บริษัทฯดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงาน
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่ท้งั นี้ท้งั นั้นจะไม่การคืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษทั เป็ นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ”
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