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เขาคอ้  ภูทบัเบกิ  ภูหนิร่องกลา้  
 

 

 
รถตูV้IP พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  

6 ทา่น สามารถตัง้วนัเดินทางเที่ยวกรุ๊ปสว่นตัวได้ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง     มกรำคม -  พฤษภำคม 2565 

 

 
 
06.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ จดุนดัพบ ....     
06.30น. โดยรถตูป้รบัอากาศ เดินทางสู ่อ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ ์( ระยะทาง 237 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

3.30 ชั่วโมง )  ชม อุทยำนประวัติศำสตรศ์รีเทพ 
โบราณสถานส าคญัแห่งหนึ่งของจงัหวดัเพชรบูรณ ์มีพืน้ที่
ครอบคลมุโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ไดร้บัอิทธิพลทาง
ศิลปวฒันธรรมจากอาณาจกัรขา้งเคียงมาผสมผสาน เช่น 
ศิลปะทวารวดี ศิลปะขอม เป็นตน้ เมืองศรีเทพสรา้งขึน้ในยคุ
ของขอมเรืองอ านาจ ซึ่งคาดว่ามีอายไมุ่ต  ่ากว่า 1,000 ปี  มีเนือ้

วันแรก        1 
                  กรุงเทพฯ –จ.เพชรบูรณ ์– อุทยำนประวัตืศำสตรศ์รีเทพ –เจดียพ์ระธำตุผำซ่อนแก้ว    
                     – ร้ำนกำแฟพิโน่ลำเต้รีสอรท์  
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ที่ประมาณสองพนัไรเ่ศษ มีก าแพงเมืองที่ก่อดว้ยดินลอ้มรอบ และมีคเูมืองนอกก าแพงมีประต ูเมืองทัง้สี่ทิศ
ภายในเมืองมีปรางคส์มยัลพบรุีอยู่สององค ์เรียกว่า ปรางคอ์งคพ์ี่และปรางคอ์งคน์อ้งทางทิศ  เหนือนอก
ก าแพง เมืองออกไปมีสระน า้สองแห่ง ชื่อสระแกว้และสระขวัญ ในสมยัก่อนเมืองศรีเทพตอ้งสง่สว่ยน า้จาก
สระทัง้สองนี ้เพื่อน าไปใชท้ า น า้พิพฒัยสตัยาเพราะถือว่าเป็นน า้ศกัดิส์ิทธิ์ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
เดินทางต่อสู่ อ.เขำค้อ (ระยะทาง 194 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง ) ดินแดนทางประวติัศาสตร์
ทางการทหารของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่ง มีภมูิประเทศที่สวยงาม เป็นที่ราบเชิงเขาและภเูขาสงูสลบัซบัซอ้น
มากมาย อากาศเย็นและเต็มไปดว้ยหมอกขาวแทบทัง้ปี จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็น  "สวิตเซอรแ์ลนด์
เมืองไทย"   
น าท่านสกัการะ       เจดียพ์ระธำตุผำซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีรกิธาต ุ อยู่ที่องคพ์ระเจดีย ์ ซึ่งองคเ์จดียข์องวดันีก้็มี
ลกัษณะแปลกตาไม่เหมือนที่อ่ืน ประดบัไปดว้ยแผ่นแกว้เรืองแสง
หลายรอ้ยชิน้น ามาปะติดปะต่อเขา้ดว้ยกนั เป็นองคเ์จดียท์ี่มีความ
วิจิตรตระการตาอย่างมาก จากนัน้น าท่านแวะ       ร้ำนกำแฟพิโน่
ลำเต้รีสอรท์แอนดค์ำเฟ่ รา้นกาแฟดีไซนเ์ก๋ที่ดดัแปลงมาจากตูค้อน  
เทรนเนอร ์ท่ามกลางวิวภเูขา 180 องศา ของเขาคอ้ ที่รา้นนีน้อกจาก
กาแฟหอมๆ เบเกอรี่หวานๆ แลว้ยงัมีที่พกัสามารถมองเห็นวิวของวดั
พระธาตผุาซ่อนแกว้ไดอ้ย่างชดัเจนไวค้อยบรกิารอีกดว้ย 

ค ่ำ   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัเขาคอ้ โรงแรมอิมพีเรียลภแูกว้ ฮิลล ์รีสอรท์ ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสู ่จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสงู 1,768 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ยอดเขาสงูที่สดุในจงัหวดั 

เพชรบรูณ ์และไรก่ะหล ่าปลีที่ใหญ่ที่สดุในโลก 1 ใน Unseen Natures and Wonders 
 
 
 
 

วันทีส่อง      2  
                เขำค้อ  – ภูทับเบิก – อุทยำนภูหินร่องกล้ำ – Route12 – ทุ่งกังหัน        
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จากนัน้เดินทางสู ่อุทยำนภูหนิร่องกล้ำ  ผำชูธง และ ลำนหนิ
ปุ่ ม ซึ่งเป็นจดุชม       ทิ วทศันท์ี่งดงาม และบนเสน้ทางยงัจะไดพ้บ
กบัความเขียวชอุ่มของ มอ  สที่เขียวสดขึน้ตดักบัแนวพืน้หิน 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางกลบัเขาคอ้ แวะพกัรถที่ Route 12 น าท่านไปนั่งจิบ
กาแฟ พรอ้มด่ืมด ่ากบับรรยากาศ ขนุเขาจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
น าท่านเดินทางยงั  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารค์แห่งเขาคอ้ที่สวยงาม เนื่องจากจดุที่ตัง้ของโครงการทุ่งกงัหนั
ลม อยู่บนเนินเขาสงู บนระดบัความสงูกว่าน า้ทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนือ้ที่ 
350 ไร ่ จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทศันไ์ดก้วา้งไกล 
 
 
 
 
 

ค ่ำ   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัเขาคอ้ โรงแรมอิมพีเรียลภแูกว้ ฮิลล ์รีสอรท์ ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชม น ้ำตกศรีดิษฐ ์  ตัง้อยู่ในเขตหา้มลา่สตัวป่์าเขาคอ้ เป็น
น า้ตกหินชัน้ขนาดใหญ่ ชัน้เดียว สงู 30 เมตร กวา้ง 50 เมตร มีน า้
ไหลตลอดทัง้ปี และในอดีต เมื่อประมาณ พ.ศ 2510-2524 เคยเป็น
ที่สะสมเสบียงและอยู่อาศยัของกลุม่ ผกค. จนกระทั่งเมื่อประมาณ 
ปี 2524 เหลา่นกัรบผูก้ลา้ เขาคอ้ไดเ้ขา้มาปราบปรามกลุม่ ผกค. 
จนตอ้งสญูเสียชีวิตกนัไปหลายคนและหนึ่งในนัน้คือ ส.อ. ประพจน ์
ศรีดิษฐ์ ผูท้ี่สละชีพที่น า้ตกแห่งนีเ้มื่อ วนัที่ 26 มกราคม 2524 จึงตัง้
ชื่อน า้ตก  ศรีดิษฐ์ เพื่อเชิดชเูกียรติ แด่ ส.อ. ประพจน ์ ศรีดิษฐ์ ผู ้ 
สละชีพ ณ สมรภมูิแห่งนีใ้นครัง้นัน้   
ระหว่างทางใหท้่านแวะเติมคาเฟอีนพรอ้มถ่ายรูปสวยๆ ที่ แทนรักทะเลหมอก  

วันทีส่ำม      3 
                 น ้ำตกศรีดิษฐ ์– แทนรักทะเลหมอก– พระบรมธำตุกำญจนำภเิษก– กรุงเทพฯ 
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จากนัน้น าท่านสกัการะ พระบรมธำตุกำญจนำภเิษก  เป็นเจดียท์ี่
มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทัง้แบบสโุขทยั อยธุยา และรตันโกสินทร ์
ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปใหป้ระชาชนไดส้กัการะบูชา ยอด
เจดียบ์รรจพุระบรมสารีริกธาต ุ พระอฐัธาตขุองพระพทุธเจา้ ที่
อญัเชิญมาจากประเทศศรีลงักา โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
รชักาลที่ 9 ทรงพระราชทานใหก้บัประชาชนในพืน้ที่ หลงัจากยุติการสูร้บกบัคอมมิวนิสตใ์น ประเทศไทย 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางกลบักรุงเทพฯ ระยะทาง 400 กม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง ) 

19.00 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 | GRAND TOUR & TRADE CO.,LTD.   T : 02-246-3801| 086-3401100 | 086-3402200 
 

อัตรำค่ำบรกิำร   VAN เพชรบูรณ ์3วัน 
   

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

6ท่ำน 

/ตู้ 

8ท่ำน 

/ตู้ 

พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน 8,800 บำท 7,800บำท 3,500 บำท 

 
ค่ำบริกำรนีร้วม  ค่ารถตูV้IP 9 ที่นั่ง 

  ค่าที่พกัโรงแรม 2 คืน 
  ค่าอาหารตามระบใุนรายการ   
  ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ  
  ค่ามคัคเุทศกน์ าเที่ยวตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    ค่าใชจ้่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกรายการ  เป็นตน้.     
   ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ   
   ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที่ยว   ( ถา้มี ) 
   ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยวส าหรบัชาวต่างชาติ 

เงือ่นไขกำรให้บริกำร 
ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน 

สว่นที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 14 วนั  
หมำยเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต ่าผูใ้หญ่ 6ท่านขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจาก ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทาง
บรษิัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, สญูหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง, ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
3. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4 ขอสงวนสิทธิ์คืนเงิน กรณีใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่าย
ทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหแ้บบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
5. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


