วันแรก

กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ - ไฮเดรนเยีย คาเฟ เขาคอ - พระธาตุผาซอนแกว - PINO LATTE RESORT & CAFÉ

06.00 น.

พรอมกัน ณ ปมน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขาม ม.หอการคาไทย) ** พรอมบริการอาหารเชา เมนู ขาวเหนียวหมู
** จากนั้นนำทานออกเดินทางสู จังหวัดเพชรบูรณ (ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที) แหลงที่เที่ยวทาง
ธรรมชาติ ไมวาจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม หรือชมสายหมอก เปนเมืองที่เหมาะกับการพักผอนอยางเงียบสงบ ที่จะทำ
ใหคุณไดใกลชิดธรรมชาติที่แทจริง และยังสามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป
บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
นำทานเดินทางไปยัง ไฮเดรนเยีย คาเฟ เขาคอ เปนคาเฟที่อยูทามกลางสวนดอกไฮเดรนเยียดอกไฮเดรนเยียและดอกมากา
เร็ต มองเห็นวิวภูเขาแบบ 360 องศามี ถายรูปมุมไหนก็เริ่ดก็ปงเพราะที่คาเฟมีแตมุมสวยๆใหเลือกถายมากมาย นอกจากนี้ใน
สวนของกาแฟก็อรอยเริ่ด เคกนารัก แนะนำโดยเฉพาะเเครอทเคกที่มีรสชาติหวานแตไมเลี่ยน ทานกับคูคาปูชิโน ยิ่งทำใหทุก
อย า งลงตั ว มากยิ่ ง ขึ้ น ** ในแต ล ะช ว งเดื อ นจะสามารถชมดอกไม แ ตกต า งกั น ออกไป อาทิ เช น ทุ ง ดอกไฮเดรนเยี ย
(ประมาณ ธํนวาคม - มีนาคม), ทุงดอกมากาเร็ต (ประมาณกันยายน – มีนาคม) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ นอกจากนี้
ยังมีดอกเบญจมาศ ดอกดาวเรือง ทุงหญาหลากสีอีกมากมาย ซึ่งสามารถเที่ยวชมความงามกันไดตอลอดทั้งปเลยทีเดียว

กลางวัน
บ่าย

จากนั้นนำทานสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ วัดพระธาตุผาซอนแกว พุทธสถานที่ตั้งตระหงานโอบลอมดวยขุนเขามากมาย
ไดกลายเปน “แลนดมารค” ของเขาคอ มีความวิจิตรอลังการจากการนำกระเบื้องสี ถวยชามเบญจรงค มุก ลูกปด พลอย แกว
แหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับประดาตกแตงเปนลวดลายที่สวยงาม ตั้งแตเสา ผนัง พื้น บันได เมื่อยาม
ต อ งแสงแดดทั่ ว บริ เวณจะสะท อ นประกายงดงามราวกั บ วั ด บนสรวงสวรรค และมหาวิ ห ารพระพุ ท ธเจ า ๕ พระองค
พระพุทธรูปสีขาวซอนกัน 5 องค ใหญโตโออา สถานที่สำคัญภายในวัด ไดแก เจดียพระธาตุผาแกว บริเวณใตฐานพระเจดียใช
เปนที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเปนที่เจริญสติภาวนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ค่ำ
พักที่

นำทานเดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ทองเที่ยวที่เปนทั้งคาเฟและรีสอรทยอดนิยม โดยเฉพาะฤดู
ฝนและฤดูหนาวที่นักทองเที่ยวนิยมขึ้นมาชมวิวทะเลหมอกเปนจำนวนมาก นักทองเที่ยวที่มาพักจะไดชมวิว ทิวทัศนภูเขา
ชมดาวบนทองฟา รีสอรทบนเขาสูงใกลเชิงผาซอนแกวที่มีวิวสวยในมุมมอง 360 องศา และจุดขายสำคัญสามารถมองเห็นวัด
พระธาตุผาซอนแกวไดอยางชัดเจน บางวันที่มีฝนตกยามเชาจะมีทะเลหมอกเออลนขึ้นมาเหมือนฟองนมในกาแฟลาเต แถมมี
รานกาแฟดีไซนเทใหคุณไดนั่งจิบกาแฟหอมๆ ไอศกรีม และเบเกอรี่โฮมเมด เคลาบรรยากาศสวยๆ
บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก เมนู ชุดหมูกระทะ
ละมุนดี เขาคอ (พักแบบกระโจม) หรือระดับเทียบเทาเดียวกัน ** เนื่องจากที่พักเปนแบบกระโจม ทำใหหองน้ำที่
ใหบริการเปนแบบหองน้ำรวม ซึ่งอยูไมหางจากกระโจม **

วันที่สอง

จุดชมวิวเขาตะเคียนโงะ - จุดชมวิวไปรษณียเขาคอ - อนุสรณสถานผูเสียสละเขาคอ - พระตำหนักเขาคอ - ทุงกังหันลม
เขาคอ - ไร GB

เชา

บริการอาหารเชา ณ ที่พัก
นำทานเดินทางสู จุดชมวิวเขาตะเคียนโงะ ตั้งอยูที่ตำบลหนองแมนา อำเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งจุดชมวิวแหงรี้ถือวา
เปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแหงหนึ่งบนเขาเขาคอที่สามารถชมวิวไดแบบ 360 องศา จากจุดชมวิวเขาตะเคียนโงะสามารถ
มองเห็นวิวทิวเขาอันสวยงามที่อยูเบื้องหนาเปนเขาปู เขายา ที่มีรูปทรงคลายภูเขาไฟฟูจิ

จากนั้นนำทานเดินทางตอไปยัง จุดชมวิวไปรษณียเขาคอ ถือวาเปนอีกหนึ่งจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามมากๆอีกนึ่งจุด ตั้งอยู
ริมเสนทางสาย 2196 ซึ่งหากในวันที่อากาศเปนใจทุกทานจะไดเห็นทะเลหมอกสุดอลังกาลแบบ 180 องศานำทานเยี่ยมชม
อนุสรณสถานผูเสียสละเขาคอ เนื่องจากสมัยกอนเขาคอ เคยไดช่ือวาเปนดินแหงคอมมิวนิสต เปนพื้นที่สีแดงที่คุกรุนไปดวย
ควันไฟของการสูรบจากผูที่มีแนวคิดทางการเมืองที่แตกตางกัน นำทานแวะชม พระตำหนักเขาคอ เปนจุดสูงสุดของเขาคอ สูง
กวาระดับน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร เมื่อยืนอยูบริเวณพระตำหนักจะสามารถมองเห็นวิวทัศนียภาพที่สวยงามมาก
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
จากนั้นนำทานเดินทางไปยัง จุดชมวิวทุงกังหันลมเขาคอ ชมความสวยงามของทุงดอกไม และกังหันลมยักษใหญที่ตั้งเรียงราย
อยูบนเนินเขาสูง เปนโครงการผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญจำนวน 24 ตน ที่ระดับความสูงจากน้ำ
ทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนไดกวางไกลไปถึงวัดผาซอนแกว ซึ่งอยูหางออกไปเกือบ 20 กม. ไดเลย เปดเปน
แหลงทองเที่ยวใหเราเขาไปเก็บภาพสวยๆ มีจุดชมวิวสองจุดดวยกันคือ จุดชมวิวชางดอย และ จุดชมวิวระเบียงกังหันลม ทั้ง
ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ใหเลน อยางการนั่งรถลอเลื่อน “ฟอรมูลามง” ไถลลงเนินมาเรื่อยๆ สรางความตื่นเตนเราใจเปนที่สุด หรือ
จะนั่งชิงชาชาวเขาสุดหวาดเสียว มีทั้งชิงชาไมหมุนและแบบเชือกเสนเดียว และชิมสตรอเบอรรี่สดๆ จากไรสตรอเบอรี่บีจี เปน
ตน
จากนั้นแวะถายรูป ทุงดอกเวอรบีนา แหงไร GB ไรดอกไมเมืองหนาวที่ตั้งอยูบริเวณทุงกังหันลมเขาคอนั่นเอง ตั้งอยูในสวน
หนาของ “ทุงกังหันลม” ซึ่งภายในมีทุงดอกไมหลายแปลง ดอกเวอรบีนาสีมวงสดที่กำลังบานสะพรั่งออกดอกอยางสวยงามใน
ขณะนี้ ถือเปนอีกจุดหนึ่งที่พลาดไมไดเหมาะแกการเซลฟเปนที่สุด นอกจากดอกเวอรบีนาแลว ยังมีดอกผักเสี้ยนฝรั่ง และ
ดอกไมตามฤดูกาลที่จะผลัดปลียนหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งป ** ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในเดือนนั้น เนื่องจากในแตละ
เดือนดอกไมจะบานแตกตางกันออกไป **

ค่ำ
พักที่

บริการอาหารค่ำ ณ รานอาหาร
เดอะอิมพีเรียล ภูแกวฮิลล รีสอรท หรือระดับเทียบเทาเดียวกัน

วันที่สาม

ภูแกวพีค คาเฟ - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นำทุกทานเดินทางตอไปยัง ภูแกวพีค คาเฟ รานกาแฟและจุดชมวิวที่ตั้งอยูภายใน ภูแกวรีสอรท & แอดเวนเจอร ปารค เขา
คอ ซึ่งจุดชมวิวตั้งอยูบนจุดที่สูงที่สุดของรีสอรท สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเขาคอไดแบบพาโนรามา เปนจุดชมอาทิตยตก
ดินที่สวยมาก บริเวณลานชมวิวมีพื้นที่กวางขวาง และจุดถายภาพที่สวยงามหลายจุด ทั้งจุดชมวิวอุงมือยักษที่เปนทางเดิน
แบบยกสูงลอยฟา ลานและระเบียงชมวิวตางๆ รังนกบาหลี แปลชิงชา นำทุกทานอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือก
ซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่ไดตามอัธยาศัย (พิเศษ!! เครื่องดื่ม ทานละ 1 แกว)

10.00 น.
14.30 น.
18.30 น.

นำทานออกเดินทางจาก เพชรบูรณ
นำทาน แวะซื้อของฝาก ระหวางทาง
เดินทางถึง ปมน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขาม ม.หอการคาไทย) โดยสวัสดิภาพ
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ**

อัตราคาบริการ
กำหนดการเดินทาง

ประเภทพาหนะ

ราคาทานละ

11 – 13 มีนาคม 2563
18 – 20 มีนาคม 2563
25 – 27 มีนาคม 2563
03 – 05 มิถุนายน 2565
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ)
10 – 12 มิถุนายน 2565
17 – 19 มิถุนายน 2565
24 – 26 มิถุนายน 2565
01 – 03 กรกฎาคม 2565
08 – 10 กรกฎาคม 2565
15 – 17 กรกฎาคม 2565
22 – 24 กรกฎาคม 2565
29 – 31 กรกฎาคม 2565
05 – 07 สิงหาคม 2565
12 – 14 สิงหาคม 2565
(วันแมแหงชาติ)
19 – 21 สิงหาคม 2565
26 – 28 สิงหาคม 2565
02 - 04 กันยายน 2565
09 – 11 กันยายน 2565
16 – 18 กันยายน 2565
23 – 25 กันยายน 2565
30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565
07 – 09 ตุลาคม 2565
13 – 15 ตุลาคม 2565
(วันคลายวันสวรรคต ร.9)
14 – 16 ตุลาคม 2565
21 – 23 ตุลาคม 2565
(วันปยะมหาราช)
22 – 24 ตุลาคม 2565
(วันปยะมหาราช)
28 – 30 ตุลาคม 2565

รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP

5,999
5,999
5,999

รถตู VIP

6,999

รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP

5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999

รถตู VIP

6,999

รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP
รถตู VIP

5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999
5,999

รถตู VIP

6,999

รถตู VIP

6,999

รถตู VIP

6,999

รถตู VIP

6,999

รถตู VIP

5,999

6,999
5,999

*** คาบริการขางตน ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนำเทีย่ ว ทานละ 400 บาท ***
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจำนวน 6 ทาน และไมเกิน 8 ทาน ตอ 1 คันรถตู ถาผูโดยสารไมครบจำนวนดังกลาว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
เนื่องดวยสถานที่ทอ งเที่ยว หรือรานคาบางแหงอาจจะยังไมสามารถเปดใหบริการได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลง หรืองด
สถานที่ดังกลาว อันมาจากเหตุสุดวิสัย
อัตราคาบริการนี้รวม
 คารถตู VIP นำเที่ยวตามรายการ
 คาที่พัก หองละ 2 ทาน พรอมอาหารเชา ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
หองพัก
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศก และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ 3% ออกใบเสร็จในนามบริษัท
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 ค า ใชจ า ยส วนตั วนอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เชน ค าโทรศั พ ท คา โทรศั พ ท ท างไกล คา อิ น เตอรเน็ ต ค าอาหารและเครื่อ งดื่ ม ที่ สั่ งเพิ่ ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาใชจายที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ
ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
 คาทิปคนขับรถ และไกดนำเที่ยว ทานละ 400 บาท
เงื่อนไขการชำระคาบริการ
1.
2.

3.

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชำระเงินมัดจำคาทัวร เปนจำนวน 3,000 บาทตอทาน พรอมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชำระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่
ไมชำระเงิน หรือชำระเงินไมครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

2.

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนำเงินเขาให
ครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินคาทัวรเต็มจำนวน ของคาทัวรที่ชำระแลว และหักคาใชจายที่จายจริง ไดแก คา
ยานพาหนะ รานอาหาร โรงแรมที่พัก คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ทองเที่ยว คาบริการ หรือคาใชจายที่จำเปนอื่นๆ
** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน **
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินคาทัวร 50% และหักคาใชจายที่จายจริง ไดแก คายานพาหนะ รานอาหาร โรงแรมที่
พัก คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ทองเที่ยว คาบริการ หรือคาใชจายที่จำเปนอื่นๆ
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไมคืนเงินคาทัวรที่ชำระแลวทั้งหมด**
เงื่อนไขและขอกำหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สำหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสำคัญ
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
5. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอำนาจในการใหคำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอำนาจ
ของบริษัทกำกับเทานั้น

บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

