
 

ทวัร์ไทย สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย เขาคอ้-ภูทบัเบกิ 2วนั 1คืน โดยรถตูป้รับอากาศ 

สวิสเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย 

เขาคอ้-ภทูบัเบิก 2วนั 1คืน 

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

 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ  

พัก โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภูแกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ 1 คนื 
เดนิทางทุกวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยุดนักขตัฤกษ์ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  
30 พฤศจกิายน – 01 ธันวาคม 2562  4,888.- 
07-08,14-15,21-22 ธันวาคม 2562 4,888.- 
28-29  ธันวาคม , 31 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2653 (เทศกาลปีใหม่) 5,400.- 
04-05,11-12,18-19,25-26 มกราคม 2563 4,888.- 
01-02,08-09,15-16,22-23  กมุภาพันธ ์, 29 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 4,888.- 
07-08,14-15,21-22,28-29  มนีาคม 2563  4,888.- 
04-05,05-06(วันจักร)ี,12-13,13-14,14-15 (เทศกาลสงกรานต)์ เมษายน 2563 5,400.- 
18-19 ,25-26  เมษายน 2563 4,888.- 
วันแรกของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-เขาคอ้-พระต าหนักเขาคอ้-ฐานอทิธ-ิทุง่กังหันลม-พระธาตุผาซอ่นแกว้ 

05.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวดี ตดิกับสนามกฬีา

กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคุเทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับท่านและคอยอ านวยความสะดวก 

05.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์ โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง เชญิท่านพกัผ่อน
ตามอสิระบนรถ  บรกิารอาหารกล่อง(1) ขนมปัง น ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ ระหว่างทาง 

11.00 น. เดนิทางถงึเขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์   ดนิแดนทางประวัตศิาสตรท์างการทหารของเมอืงไทยอกีแห่งหนึง่ มภีมู ิ
ประเทศทีส่วยงาม เป็นที่ราบเชงิเขาและภูเขาสูงสลับซับซอ้นมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปดว้ยหมอก
ขาวแทบทัง้ปี จนไดร้ับการขนานนามว่าเป็น  "สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย" 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(2) ทีร่า้นอาหาร   
13.00 น. จากนัน้น าท่านชม พระต าหนักเขาคอ้ ซึง่เคยเป็นทีป่ระทับของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ตัวอาคารเป็น

ลักษณะครึง่วงกลมบรเิวณโดยรอบประดับดว้ยไมด้อกไมป้ระดับนานาชนิด  จากนั้นน าท่านเขา้ชม ฐาน

อทิธ ิ(พพิธิภัณฑอ์าวุธ) เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทวิทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นฐานส าคัญทางยุทธศาสตรใ์น 
อดตี ปัจจุบันจัดเป็นพพิธิภัณฑอ์าวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธทีใ่ชสู้ร้บกันบนเขาคอ้  จากนัน้
ชม ทุ่งกังหัน มีเสากังหันลมตน้มหมึาบนยอดเขา กังหันที่มีความสูงกว่า 100 เมตร จ านวน 24 ตน้  จุด

ที่ตัง้ของโครงการทุ่งกังหันลมอยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน ้าทะเลประมาณ 1,050 เมตร จงึ
สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ไดก้วา้งไกลไปถงึวัดผาซอ่นแกว้  เดนิทางสู ่ต.แคม้ป์สน  หลังจากนัน้น าท่าน
ชม วัดพระธาตุผาซอ่นแกว้ ในบรรยากาศยามเย็น  เป็นวัดทีส่รา้งขึน้ใหม่และก าลังกอ่สรา้งเพิม่เตมิ  ตัง้อยู่

ในหมู่บา้นทางแดง ต.แคมป์สน บนเชงิเขาผาซอ่นแกว้ ไดข้ึน้ชือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามสวยงามวจิติรตระการ
ตา เน่ืองจากน าศลิปะหลายแขนงมาผนวกเขา้กับการกอ่สรา้งในเชงิพระพุทธศาสนา และมทีีตั่ง้อยู่บนเชงิ
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เขาสูง ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบดา้นได ้360 องศา กลายเป็นความสวยงามทีร่วมเขา้ไวด้ว้ยกัน
ทัง้ในทางธรรม และในทางธรรมชาต ิ

17.00 น. น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก...โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภูแกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า 

เย็น บรกิารอาหารค ่า(3) ทีร่า้นอาหาร  

ทีพ่ัก โรงแรม ด ิอมิพเีรยีล ภูแกว้ ฮลิล ์รสีอรท์ หรอืเทยีบเท่า 

วันทีส่องของการเดนิทาง    ภูทับเบกิ-แปลงปลูกกะหล ่าปล-ีวัดป่าภูทับเบกิ-ไร่ก านัลจุล-กรุงเทพฯ 
05.00 น. ตืน่รับอรุณวันใหม่  
06.30 น. Check Out ออกจากที่พัก  ออกเดนิทางสู่ภูทับเบกิสัมผัสบรรยากาศยามเชา้ที่ภูทับเบิก น าท่านขึน้ชม

ทัศนียภาพ ณ จุดสงูสดุของเพชรบูรณ์ที ่ภูทับเบกิ ภูเขาทีส่งูทีส่ดุของเพชรบูรณ์ 1768 เมตร ซึง่มชีาวเขา
เผ่ามง้อาศัยอยู่ อากาศทีบ่รสิทุธิเ์ย็นสบาย สามารถมองเห็นทวิเขาสลับซับซอ้นไดส้วยงาม   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้(4) ทีร่า้นอาหาร(ขา้วตม้, ชา, กาแฟ) 

09.00 น. น าท่านชม แปลงปลูกกะหล ่าปล ีทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ 

10.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ วัดป่าภูทับเบกิ ภายในวัดมีพระมหาเจดีย์โพธปัิกขยิธรรม(เจดีย์เพชร 37 ยอด) ซึง่

ภายในบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ บรเิวณวัดจะถูกปกคลุมดว้ยป่าไมต่้างๆ จงึท าใหบ้รรยากาศมคีวามหนาว
เย็นตลอดทัง้ปี  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(5) ทีร่า้นอาหาร  เมนูขนมจนี...อาหารพืน้เมอืงหล่มเกา่ 

15.00 น. น าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซือ้ของฝากที่ ไร่ก านันจุล เลือกซือ้สนิคา้โอทอป อาทิ
ปลาสม้, ผลไมแ้ปรรูปต่างๆ, น ้าผลไมต่้างๆ, ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางกลับ  
บรกิารอาหารค ่า(6) แบบกล่อง เมนูไกย่่างวเิชยีรบุรสีตูรตน้ต ารับ 

15.30 น. น าท่านเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
20.00 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ ราคา
ท่านละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไม่
เกนิ 12 
ปี พักกับ
ผูใ้หญ่ 2 
ท่าน (ไม่
มเีตยีง

เสรมิ) 

ผูใ้หญ่ พัก
หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ท่านละ) 

30 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 2562 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 

07-08  ธนัวาคม 2562 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 

14-15  ธนัวาคม 2562 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 

21-22  ธนัวาคม 2562 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 

28-29  ธนัวาคม  2562  5,400.- 5,400.- 5,000.- 4,900.- 1,600.- 

31 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2653 (เทศกาลปีใหม)่ 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 กมุภาพันธ ์2563   4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 

08-09  กมุภาพันธ ์2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 

15-16  กมุภาพันธ ์ 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 

22-23  กมุภาพันธ ์ 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 

29 กมุภาพนัธ ์-01 มนีาคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 

07-08 มนีาคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 

14-15 มนีาคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 

21-22 มนีาคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 

28-29 มนีาคม 2563 4,888.- 4,888.- 4,488.- 4,388.- 1,500.- 
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04-05เมษายน 2563 (วันจักร)ี   5,400.- 5,400.- 5,000.- 4,900.- 1,600.- 

05-06เมษายน 2563 (วันจักร)ี   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.- 

หมายเหตุ   เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง 
 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตัว,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถ่ายรูป, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสือ้กันหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวท่าน อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีต่างๆ(ส าหรับรายการทัวรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ท่องเทีย่วตามรายการ  

2.ค่าโรงแรมทีพ่ัก 1 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

2.ค่าอาหาร 6 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

3.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร์ 

4.ค่าพาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทัวร ์

5.ค่าเครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

6.ค่ามัคคุเทศก ์ทีค่อยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

   (ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหตุ วงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบุ อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.ค่าอาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),ค่าโทรศัพทแ์ละค่าเครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.ค่าใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว ส าหรับชาวต่างชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.ค่าทปิมัคคุเทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่น่ังเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิค่ามัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ต๋ัวเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่ามัดจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บค่าใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทัวร ์

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทัวรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัวรท์ัง้หมด  



 

ทวัร์ไทย สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย เขาคอ้-ภูทบัเบกิ 2วนั 1คืน โดยรถตูป้รับอากาศ 

หมายเหตุ กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทางไม่ถึง

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมกีารปรับ   

ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้น้ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของที่มีค่า อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรอืช าระค่าทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 

 

 


