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เขาคอ้  ภูทับเบิก  ภูหินรอ่งกล้า  
 

 

 
รถตูV้IP พักโรงแรมระดับ 4 ดาว |  6 ท่านการันตีเดินทาง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง     2564 

 

 
 
06.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี จุดนดัพบ ....     
06.30น. โดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู ่อ.ศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ( ระยะทาง 237 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3.30 ชัว่โมง )   
ชม อุทยำนประวัติศำสตร์ศรีเทพ โบราณสถานส าคญัแหง่หนึง่ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีพืน้ท่ีครอบคลมุ
โบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ได้รับอิทธิพลทาง
ศิลปวฒันธรรมจากอาณาจกัรข้างเคียงมาผสมผสาน เช่น 
ศิลปะทวารวดี ศิลปะขอม เป็นต้น เมืองศรีเทพสร้างขึน้ในยคุ
ของขอมเรืองอ านาจ ซึง่คาดวา่มีอายไมุ่ต ่ากวา่ 1,000 ปี  มีเนือ้
ท่ีประมาณสองพนัไร่เศษ มีก าแพงเมืองท่ีก่อด้วยดินล้อมรอบ 
และมีคเูมืองนอกก าแพงมีประต ูเมืองทัง้สีทิ่ศภายในเมืองมี

เพชรบรูณ์ 3วนั 2คืน 

วันแรก        1 
                  กรุงเทพฯ –จ.เพชรบูรณ์ – อทุยำนประวัตืศำสตร์ศรีเทพ –เจดีย์พระธำตผุำซ่อนแก้ว    
                     – ร้ำนกำแฟพิโน่ลำเต้รีสอร์ท  
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ปรางค์สมยัลพบุรีอยูส่ององค์ เรียกวา่ ปรางค์องค์พี่และปรางค์องค์น้องทางทิศ  เหนือนอกก าแพง เมือง
ออกไปมีสระน า้สองแหง่ ช่ือสระแก้วและสระขวญั ในสมยัก่อนเมืองศรีเทพต้องสง่สว่ยน า้จากสระทัง้สองนี ้
เพ่ือน าไปใช้ท า น า้พิพฒัยสตัยาเพราะถือวา่เป็นน า้ศกัด์ิสิทธ์ิ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
เดินทางตอ่สู ่อ.เขำค้อ (ระยะทาง 194 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง ) ดินแดนทางประวติัศาสตร์
ทางการทหารของเมืองไทยอีกแหง่หนึง่ มีภมิูประเทศท่ีสวยงาม เป็นท่ีราบเชิงเขาและภเูขาสงูสลบัซบัซ้อน
มากมาย อากาศเย็นและเต็มไปด้วยหมอกขาวแทบทัง้ปี จนได้รับการขนานนามวา่เป็น  "สวิตเซอร์แลนด์
เมืองไทย"   
น าทา่นสกัการะ       เจดีย์พระธำตุผำซ่อนแก้ว ซึง่เป็นท่ีประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาต ุ อยูท่ี่องค์พระเจดีย์ ซึง่องค์เจดีย์ของวดันีก็้มี
ลกัษณะแปลกตาไม่เหมือนท่ีอ่ืน ประดบัไปด้วยแผน่แก้วเรืองแสง
หลายร้อยชิน้น ามาปะติดปะตอ่เข้าด้วยกนั เป็นองค์เจดีย์ท่ีมีความ
วิจิตรตระการตาอยา่งมาก จากนัน้น าทา่นแวะ       ร้ำนกำแฟพิโน่
ลำเต้รีสอร์ทแอนด์คำเฟ่ ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ท่ีดดัแปลงมาจากตู้คอน  
เทรนเนอร์ ทา่มกลางวิวภเูขา 180 องศา ของเขาค้อ ท่ีร้านนีน้อกจาก
กาแฟหอมๆ เบเกอร่ีหวานๆ แล้วยงัมีท่ีพกัสามารถมองเห็นวิวของวดั
พระธาตผุาซอ่นแก้วได้อยา่งชดัเจนไว้คอยบริการอีกด้วย 

ค ่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัเขาค้อ โรงแรมอิมพีเรียลภแูก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าทา่นสู ่จุดชมวิวภทูับเบิก ท่ีมีความสงู 1,768 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ยอดเขาสงูท่ีสดุในจงัหวดั 

เพชรบูรณ์ และไร่กะหล า่ปลท่ีีใหญ่ท่ีสดุในโลก 1 ใน Unseen Natures and Wonders 
 
 
 
 

วันที่สอง      2  
                เขำค้อ  – ภทูับเบิก – อุทยำนภูหินร่องกล้ำ – Route12 – ทุ่งกังหัน        



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

จากนัน้เดินทางสู ่อุทยำนภหูินร่องกล้ำ  ผำชูธง และ ลำนหนิ
ปุ่ ม ซึง่เป็นจุดชม       ทิ วทศัน์ท่ีงดงาม และบนเส้นทางยงัจะได้พบ
กบัความเขียวชอุ่มของ มอ  สท่ีเขียวสดขึน้ตดักับแนวพืน้หิน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเดินทางกลบัเขาค้อ แวะพกัรถท่ี Route 12 น าทา่นไปนัง่จิบ
กาแฟ พร้อมด่ืมด ่ากบับรรยากาศ ขนุเขาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
น าทา่นเดินทางยงั  ซึง่เป็นอีกหนึง่แลนด์มาร์คแหง่เขาค้อท่ีสวยงาม เน่ืองจากจุดท่ีตัง้ของโครงการทุง่กงัหนั
ลม อยูบ่นเนินเขาสงู บนระดบัความสงูกวา่น า้ทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหงา่นบนท่ีราบยอดเขาเนือ้ท่ี 
350 ไร่  จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ได้กว้างไกล 
 
 
 
 
 

ค ่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัเขาค้อ โรงแรมอิมพีเรียลภแูก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นชม น ำ้ตกศรีดิษฐ์  ตัง้อยูใ่นเขตห้ามลา่สตัว์ป่าเขาค้อ เป็น
น า้ตกหินชัน้ขนาดใหญ่ ชัน้เดียว สงู 30 เมตร กว้าง 50 เมตร มีน า้
ไหลตลอดทัง้ปี และในอดีต เม่ือประมาณ พ.ศ 2510-2524 เคยเป็น
ท่ีสะสมเสบียงและอยูอ่าศยัของกลุม่ ผกค. จนกระทัง่เม่ือประมาณ 
ปี 2524 เหลา่นกัรบผู้กล้า เขาค้อได้เข้ามาปราบปรามกลุม่ ผกค. 
จนต้องสญูเสยีชีวิตกนัไปหลายคนและหนึง่ในนัน้คือ ส.อ. ประพจน์ 
ศรีดิษฐ์ ผู้ ท่ีสละชีพท่ีน า้ตกแหง่นีเ้ม่ือ วนัท่ี 26 มกราคม 2524 จึงตัง้
ช่ือน า้ตก  ศรีดิษฐ์ เพื่อเชิดชูเกียรติ แด ่ส.อ. ประพจน์ ศรีดิษฐ์ ผู้   สละ
ชีพ ณ สมรภมิูแหง่นีใ้นครัง้นัน้   
ระหวา่งทางให้ทา่นแวะเติมคาเฟอีนพร้อมถ่ายรูปสวยๆ ท่ี แทนรักทะเลหมอก  

วันที่สำม      3 
                 น ำ้ตกศรีดษิฐ์ – แทนรักทะเลหมอก– พระบรมธำตุกำญจนำภเิษก– กรุงเทพฯ 
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จากนัน้น าทา่นสกัการะ พระบรมธำตุกำญจนำภเิษก  เป็นเจดีย์ท่ี
มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทัง้แบบสโุขทยั อยธุยา และรัตนโกสนิทร์ 
ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปให้ประชาชนได้สกัการะบูชา ยอด
เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาต ุ พระอฐัธาตขุองพระพทุธเจ้า ท่ี
อญัเชิญมาจากประเทศศรีลงักา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
รัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชทานให้กบัประชาชนในพืน้ท่ี หลงัจากยติุการสู้รบกบัคอมมิวนิสต์ใน ประเทศไทย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
ได้เวลาอนัสมควร เดินทางกลบักรุงเทพฯ ระยะทาง 400 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ) 

19.00 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อัตรำค่ำบริกำร   VAN เพชรบูรณ์ 3วัน 
   

ก ำหนดกำรเดินทำง 

2564 

6ท่ำน 

/ตู้ 

8ท่ำน 

/ตู้ 

พักเดี่ยว 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน 7,900 บำท 6,900บำท 2,800 บำท 

 
ค่ำบริกำรนีร้วม  คา่รถตู้VIP 9 ท่ีนัง่ 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม 2 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  
  คา่มคัคเุทศก์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง  
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถ  450 บาท/ทา่น           
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 14 วนั  
หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 6ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, สญูหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

3. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4 ขอสงวนสทิธ์ิคืนเงิน กรณีใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่าย
ทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้แบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
5. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 


