
 
 
 
 

 

เดนิทางโดยรถตู้ปรับอากาศ รหสัโปรแกรม : HT-VAN21-BKKPNB 
รหสัโปรแกรม : HT-VAN21-BKKPNB 

ก าหนดวันเดนิทาง : เดอืนพฤศจกิายน 2563 วันที่  28-29 
    เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 5-6 / 10-11/ 12-13 / 19-20 / 26-27/ 30-31 / 31 ธ.ค.– 1 ม.ค. 2564 

โปรแกรมทางการ
เดนิทาง 

เขาค้อ-พษิณุโลก 2 วนั 1 คืน 
กรุงเทพ-เขาค้อ-พระต าหนักเขาค้อ- 

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-ทุ่งกังหนัลม-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวหิาร(วัดใหญ่ 
พระพุทธชนิราช) -สวนบัวอมรรัตน์-กรุงเทพ 



 
 
 
 

 
 
 
 
    เดือนมกราคม 2564 วันที่ 1-2 / 9-10 
    เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 27-28 
     เดือนเมษายน 2564 วันที่ 12-14 / 13-15  
 
 
 

 

05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าที่ทีมงานคอยให้การต้อนรับ พร้อมอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระ 
06.00 น. พร้อมออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อม

บริการอาหารเช้า และเคร่ืองดื่มบนรถ (มือ้ที่  1) ระหว่าง
ทางรับฟังเ ร่ืองราวเก่ียวกับจังหวัด เพชรบูรณ์และสถานที่
ทอ่งเที่ยวที่นา่สนใจจากมคัคเุทศก์ประจํารถ 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 2)  
จากนัน้นําทา่นสู ่พระต าหนักเขาค้อ (ค่าเข้าชมไม่รวมในค่า

ทัวร์) เป็นพระตําหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตัง้อยู่บนเขาย่า เมื่อ
ยืนอยู่บริเวณพระตําหนกั จะมองเห็นทศันียภาพสวยงามมาก 
จากนัน้นําท่านสู่ ทุ่งกังหันลม ตัง้อยู่บนความสูงกว่า 1,050 
เมตร บนที่ราบยอดเขาเนือ้ที่กว่า 350 ไร่ มีจํานวน 24 ต้น เป็น
แหลง่ผลติพลงังานสะอาดที่สวยที่สดุแหง่หนึง่ของไทย และแถว
นีเ้ป็นจุดที่คํานวนกันมาแล้วว่ามีลมพดัดีที่สดุตลอดทัง้ปี และ
อากาศบริสทุธ์ิ นอกจากนี ้ ยงัเป็น จุดชมวิวแบบพาโนรามา 
360 องศา หากในวนัที่อากาศดี สามารถมองเห็นได้ไกลถึงวดั
พระธาตุผาซ่อนแก้วอีกด้วย (ค่าบริการรถรางไม่รวมในค่า

ทัวร์)  จากนัน้ นําท่านสู ่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สถานที่อนั
เป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อยด้วยทิวเขาสูงสลบัซบัซ้อน นํา
ท่านชม ความงดงามของเจดีย์ ที่โดดเด่นด้วยลวดลายการ
ตกแต่งจากถ้วยกระเบือ้งและหินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตา 
รวมทัง้องค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์ 

วันแรก           กรุงเทพฯ – เขาค้อ – พระต าหนักเขาค้อ – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ทุ่งกังหันลม           (B-L-D) 



 
 
 
 

มองเห็นโดดเดน่แตไ่กล อิสระให้ทา่นได้กราบสกัการะ ขอพร พร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

18.00 น. บริการอาหารค ่า (มือ้ที่ 3) หลงัอาหาร นําทา่นเดินทางเข้าสูพั่กที่ The Prince Hotel เขาค้อ  หรือเทียบเท่า 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั...ราตรีสวสัดิ์ 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก ระหว่างทางรับฟังเร่ืองราวเก่ียวกับ

จงัหวดัพิษณุโลกและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจาก
มคัคเุทศก์ประจํารถ 

10.30 น. นําทา่นสู ่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร หรือ วดัใหญ่ 
พระพุทธชินราช นําท่านนมัสการ พระพุทธชินราช พระพุทธรูป
คู่ บ้านคู่ เมืองของชาวพิษณุโลก  ได้ รับการกล่าวขานว่า เ ป็น

พระพุทธรูปที่มีพุทธลกัษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย เส้นรอบ
นอกพระวรกายอ่อนช้อย พระพกัตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระ
เกตุมาลาเป็นรูปเปลวเพลิง มีลกัษณะพิเศษเรียกว่าทีฆงคุลี คือที่
ปลายนิว้พระหัตถ์ทัง้สี่นิว้ยาวเสมอกัน ซุ้ มเรือนแก้วทําด้วย ไม้
แกะสลกัสร้างในสมัยอยุธยา อิสระให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรเพื่อ
ความเป็นสริิมงคล จากนัน้นําท่านสู่ สวนบัวอมรรัตน์ หรือสวนลงุ
ยุทธ เจ้าของสวนบัวอมรรัตน์ ซึ่งได้ใช้ที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์บัว
หลากชนิด และไม่นานมานีก็้ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แบบผสมผสานแหง่ใหม ่ท่ีกําลงัมาแรง ใครๆ ก็อยากมายืนบนใบบวั ได้ภาพสวยๆ ใจกลางบงึแหง่นี ้ บัวยกัษ์ชนิดนี ้คือ บัว
พันธ์ุวิคตอเรีย มีขนาดใบกว้างกวา่ 2 เมตร เป็นใบเรียบมีขอบข้าง ลกัษณะคล้ายกระด้ง หรือจะเรียกง่ายๆ ตามลกัษณะว่า 
บวักระด้งก็ได้ นําทา่นเก็บภาพกบัมมุยอดฮิต ยนืบนใบบัว พร้อมความประทบัใจ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 5) หลงัอาหาร นําทา่นเดินทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร ระหว่างทางแวะซือ้ของฝากติดไม้ติด
มือไปฝากคนทางบ้านตามอธัยาศยั 

21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลมื 
 

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

 
 
 
 
 
 

วันท่ีสอง        วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร (วัดใหญ่พระพุทธชินราช) – สวนบัวอมรรัตน์  
                    (บัววิคตอเรีย) – ซือ้ของฝาก - กรุงเทพ                                                                (B-L-X)                              



 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ จ านวน 9 ท่าน / รถตู้ พักเดี่ยว 

เดือน พฤศจกิายน  
28-29  

3,999 บาท / ท่าน 1,000 บาท 

เดือน ธันวาคม 2563 
19-20 / 26-27 

3,999 บาท / ท่าน 1,000 บาท 

เดือน ธันวาคม  
5-6 / 10-11/ 12-13 / 30-31 /  
31 ธ.ค.– 1 ม.ค. 2564 

4,999 บาท /ท่าน 1,000 บาท 

เดือน มกราคม 
 1-2 / 9-10  

4,999 บาท /ท่าน 1,000 บาท 

เดือน กุมภาพันธ์ 
 27-28 

3,999 บาท / ท่าน 1,000 บาท 

เดือน เมษายน  
12-13 /13-14 / 14-15 

4,999 บาท /ท่าน 1,000 บาท 

 

อัตรานีร้วม 
 คา่ที่พกั 1 คืน (นอนห้องละ 2-3 ทา่น) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 คา่รักษาพยาบาลระหวา่งการเดนิทาง 500,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 รถตู้ปรับอากาศนาํเที่ยว VIP 9 ที่นัง่ / คนั   
 อาหารทกุมือ้ตามที่ระบใุนรายการ 
 คา่มคัคเุทศก์ในการนําเที่ยวและบริการ 
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่เคร่ืองดืม่และขนมขบเคีย้วบนรถตลอดการเดินทาง 

 

อภนัินทนาการ 
เจลแอลกอฮอล์ ตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษี มลูคา่เพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัที่นอกเหนือจากรายการ เช่น คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด คา่เคร่ืองดืม่พิเศษและคา่อาหาร 

 

การส ารองที่น่ัง 
 วางมดัจําทา่นละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผา่นบญัชีตามรายละเอียดด้านลา่ง สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนการเดินทาง 15 วนั พร้อมสง่

หลกัฐานการโอนเงิน 
 ใบโอนเงินและระบโุปรแกรมทวัร์ แจ้งช่ือ-นามสกลุ เบอร์โทรศพัท์  เพื่อทําประกนัการเดินทาง 
 ในกรณีทําจองภายใน 14 วนั ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บริการทวัร์เต็มจํานวน 



 
 
 
 

การช าระเงนิ       
 โอนเงินสด เข้าบญัชี   
 - นายสขุสนัต์ สนิธุ์สวุรรณ ธนาคารกสกิรไทย สาขาสทุธิสาร ออมทรัพย์ เลขท่ีบญัชี 069 – 2 – 60120 - 3 
 - นาง ปิยรัตน์ สนิธุ์สวุรรณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขท่ีบญัชี 157-2-01717-3 

 
ขัน้ตอนการยกเลิกทวัร์ 

 ยกเลกิทวัร์ภายใน 45 วนัทําการก่อนการเดินทาง บริษัทฯยดึเงินมดัจําทัง้หมด  **ช่วงเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัหยดุ Long 
Weekend ** 

 ยกเลกิทวัร์ภายใน 30 – 15 วนัทําการก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ยดึเงินมดัจําทัง้หมด  
 ยกเลกิทวัร์ภายใน 14 วนัทําการก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยดึเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 การไม่มาช าระเงนิตามก าหนดนัดหมาย   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิทวัร์และยดึเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 

กรณยีกเลกิการเดินทางหลงัจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 
500 บาท หากมีค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ เช่นตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริงทีส่ายการบิน โรงแรม เรียก
เกบ็ และหากมีการเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วนั นับจากวนัจอง หากเกนิกาํหนดดังกล่าว 
ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

 

หมายเหตุ 
 กรุณาปฏิบตัิตามที่เจ้าหน้าที่แนะนํา เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัด้านสขุอนามยั) และเพื่อความ

ปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 
 ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทกุครัง้มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ

ทัง้สิน้ 
 บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการโดยคํานงึถึงความสะดวกและความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 
 บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตกุารณ์สดุวิสยัที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สญูหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

มคัคเุทศก์ และเหตกุารณ์บางอยา่ง เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การชมุนมุประท้วง ฯลฯ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกร้องคา่บริการ และเงินคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

 

***แฮปป้ี ทริปส์ *** ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต ่ากว่า 8 ท่าน*** 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 


