
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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) แหลงท่ีเท่ียวทาง

ธรรมชาติ ไมวาจะชมสายลม ชมขุนเขา ชมดอกไม หรือชมสายหมอก เปนเมืองท่ีเหมาะกับการพักผอนอยางเงียบสงบ ท่ีจะทำ

ใหคุณไดใกลชิดธรรมชาติท่ีแทจริง และยังสามารถเท่ียวไดตลอดท้ังป  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

บา่ย นำทานเดินทางไปยัง ไฮเดรนเยีย คาเฟ เขาคอ เปนคาเฟท่ีอยูทามกลางสวนดอกไฮเดรนเยียดอกไฮเดรนเยียและดอกมากา

เร็ต มองเห็นวิวภูเขาแบบ 360 องศามี ถายรูปมุมไหนก็เริ่ดก็ปงเพราะท่ีคาเฟมีแตมุมสวยๆใหเลือกถายมากมาย นอกจากนี้ใน

สวนของกาแฟก็อรอยเริ่ด เคกนารัก แนะนำโดยเฉพาะเเครอทเคกท่ีมีรสชาติหวานแตไมเลี่ยน ทานกับคูคาปูชิโน ย่ิงทำใหทุก

อยางลงตัวมากย่ิงข้ึน ** ในแตละชวงเดือนจะสามารถชมดอกไมแตกตางกันออกไป อาทิเชน ทุงดอกไฮเดรนเยีย 

(ประมาณ ธํนวาคม - มีนาคม), ทุงดอกมากาเร็ต (ประมาณกันยายน – มีนาคม) ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ นอกจากนี้

ยังมีดอกเบญจมาศ ดอกดาวเรือง ทุงหญาหลากสีอีกมากมาย ซ่ึงสามารถเที่ยวชมความงามกันไดตอลอดทั้งปเลยทีเดียว  

 

 

 

 
 

 

จากนั้นนำทานสักการะพระบรมสารีริกธาตุท่ี วัดพระธาตุผาซอนแกว พุทธสถานท่ีต้ังตระหงานโอบลอมดวยขุนเขามากมาย

ไดกลายเปน “แลนดมารค” ของเขาคอ มีความวิจิตรอลังการจากการนำกระเบื้องสี ถวยชามเบญจรงค มุก ลูกปด พลอย แกว

แหวน หินสี ตลอดจนเซรามิคหลากสีสัน มาประดับประดาตกแตงเปนลวดลายท่ีสวยงาม ต้ังแตเสา ผนัง พ้ืน บันได เม่ือยาม

ตองแสงแดดท่ัวบริเวณจะสะทอนประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค และมหาวิหารพระพุทธเจา ๕ พระองค 

พระพุทธรูปสีขาวซอนกัน 5 องค ใหญโตโออา สถานท่ีสำคัญภายในวัด ไดแก เจดียพระธาตุผาแกว บริเวณใตฐานพระเจดียใช

เปนท่ีเก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเปนท่ีเจริญสติภาวนาสำหรับพุทธศาสนิกชนท่ัวไป  
 



 
 

 
 

นำทานเดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนท้ังคาเฟและรีสอรทยอดนิยม โดยเฉพาะฤดู

ฝนและฤดูหนาวท่ีนักทองเท่ียวนิยมขึ้นมาชมวิวทะเลหมอกเปนจำนวนมาก นักทองเท่ียวท่ีมาพักจะไดชมวิว ทิวทัศนภูเขา 

ชมดาวบนทองฟา รีสอรทบนเขาสูงใกลเชิงผาซอนแกวท่ีมีวิวสวยในมุมมอง 360 องศา และจุดขายสำคัญสามารถมองเห็นวัด

พระธาตุผาซอนแกวไดอยางชัดเจน บางวันท่ีมีฝนตกยามเชาจะมีทะเลหมอกเออลนข้ึนมาเหมือนฟองนมในกาแฟลาเต แถมมี

รานกาแฟดีไซนเทใหคุณไดนั่งจิบกาแฟหอมๆ ไอศกรีม และเบเกอรี่โฮมเมด เคลาบรรยากาศสวยๆ  

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก เมนู ชุดหมูกระทะ 

พักที่ ละมุนดี เขาคอ (พักแบบกระโจม) หรือระดับเทียบเทาเดียวกัน ** เนื่องจากที่พักเปนแบบกระโจม ทำใหหองน้ำที่

ใหบริการเปนแบบหองน้ำรวม ซ่ึงอยูไมหางจากกระโจม ** 

 



 
 
 

วันที่สอง จุดชมวิวเขาตะเคียนโงะ - จุดชมวิวไปรษณียเขาคอ - อนุสรณสถานผูเสียสละเขาคอ - พระตำหนักเขาคอ - ทุงกังหันลม

เขาคอ  - ไร GB 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ ที่พัก 

นำทานเดินทางสู จุดชมวิวเขาตะเคียนโงะ ต้ังอยูท่ีตำบลหนองแมนา อำเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงจุดชมวิวแหงร้ีถือวา

เปนจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดอีกแหงหนึ่งบนเขาเขาคอท่ีสามารถชมวิวไดแบบ 360 องศา จากจุดชมวิวเขาตะเคียนโงะสามารถ

มองเห็นวิวทิวเขาอันสวยงามท่ีอยูเบื้องหนาเปนเขาปู เขายา ท่ีมีรูปทรงคลายภูเขาไฟฟูจิ  

 

 
จากนั้นนำทานเดินทางตอไปยัง จุดชมวิวไปรษณียเขาคอ ถือวาเปนอีกหนึ่งจุดชมทะเลหมอกท่ีสวยงามมากๆอีกนึ่งจุด ต้ังอยู

ริมเสนทางสาย 2196 ซ่ึงหากในวันท่ีอากาศเปนใจทุกทานจะไดเห็นทะเลหมอกสุดอลังกาลแบบ 180 องศานำทานเย่ียมชม 

อนุสรณสถานผูเสียสละเขาคอ เนื่องจากสมัยกอนเขาคอ เคยไดชื่อวาเปนดินแหงคอมมิวนิสต เปนพ้ืนท่ีสีแดงท่ีคุกรุนไปดวย

ควันไฟของการสูรบจากผูท่ีมีแนวคิดทางการเมืองท่ีแตกตางกัน นำทานแวะชม พระตำหนักเขาคอ เปนจุดสูงสุดของเขาคอ สูง

กวาระดับน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร เม่ือยืนอยูบริเวณพระตำหนักจะสามารถมองเห็นวิวทัศนียภาพท่ีสวยงามมาก 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

จากนั้นนำทานเดินทางไปยัง จุดชมวิวทุงกังหันลมเขาคอ ชมความสวยงามของทุงดอกไม และกังหันลมยักษใหญท่ีตั้งเรียงราย

อยูบนเนินเขาสูง เปนโครงการผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญจำนวน 24 ตน ท่ีระดับความสูงจากน้ำ

ทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนไดกวางไกลไปถึงวัดผาซอนแกว ซ่ึงอยูหางออกไปเกือบ 20 กม. ไดเลย เปดเปน

แหลงทองเท่ียวใหเราเขาไปเก็บภาพสวยๆ มีจุดชมวิวสองจุดดวยกันคือ จุดชมวิวชางดอย และ จุดชมวิวระเบียงกังหันลม ท้ัง

ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ใหเลน อยางการนั่งรถลอเลื่อน “ฟอรมูลามง” ไถลลงเนินมาเร่ือยๆ สรางความต่ืนเตนเราใจเปนท่ีสุด หรือ

จะนั่งชิงชาชาวเขาสุดหวาดเสียว มีท้ังชิงชาไมหมุนและแบบเชือกเสนเดียว และชิมสตรอเบอรร่ีสดๆ จากไรสตรอเบอร่ีบีจี เปน

ตน  

 

จากนั้นแวะถายรูป ทุงดอกเวอรบีนา แหงไร GB ไรดอกไมเมืองหนาวท่ีต้ังอยูบริเวณทุงกังหันลมเขาคอนั่นเอง ต้ังอยูในสวน

หนาของ “ทุงกังหันลม” ซ่ึงภายในมีทุงดอกไมหลายแปลง ดอกเวอรบีนาสีมวงสดท่ีกำลังบานสะพร่ังออกดอกอยางสวยงามใน

ขณะนี้ ถือเปนอีกจุดหนึ่งท่ีพลาดไมไดเหมาะแกการเซลฟเปนท่ีสุด นอกจากดอกเวอรบีนาแลว ยังมีดอกผักเสี้ยนฝร่ัง และ

ดอกไมตามฤดูกาลท่ีจะผลัดปลียนหมุนเวียนกันไปตลอดท้ังป ** ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในเดือนนั้น เนื่องจากในแตละ

เดือนดอกไมจะบานแตกตางกันออกไป ** 
 



 
 

 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ รานอาหาร 

พักที่ เดอะอิมพีเรียล ภูแกวฮิลล รีสอรท หรือระดับเทียบเทาเดียวกัน 

วันที่สาม ภูแกวพีค คาเฟ - แวะซ้ือของฝาก -  กรุงเทพฯ 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทุกทานเดินทางตอไปยัง ภูแกวพีค คาเฟ รานกาแฟและจุดชมวิวท่ีต้ังอยูภายใน ภูแกวรีสอรท & แอดเวนเจอร ปารค เขา

คอ ซ่ึงจุดชมวิวตั้งอยูบนจุดท่ีสูงท่ีสุดของรีสอรท สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเขาคอไดแบบพาโนรามา เปนจุดชมอาทิตยตก

ดินท่ีสวยมาก บริเวณลานชมวิวมีพ้ืนท่ีกวางขวาง และจุดถายภาพท่ีสวยงามหลายจุด ท้ังจุดชมวิวอุงมือยักษท่ีเปนทางเดิน

แบบยกสูงลอยฟา ลานและระเบียงชมวิวตางๆ รังนกบาหลี แปลชิงชา นำทุกทานอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือก

ซ้ือเครื่องดื่มและเบเกอรี่ไดตามอัธยาศัย (พิเศษ!! เครื่องด่ืม ทานละ 1 แกว) 
 

 
 
10.00 น. นำทานออกเดินทางจาก เพชรบูรณ 

14.30 น. นำทาน แวะซ้ือของฝาก ระหวางทาง 

18.30 น. เดินทางถึง ปมน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขาม ม.หอการคาไทย) โดยสวัสดิภาพ 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ** 



 
 

อัตราคาบรกิาร 

กำหนดการเดินทาง ประเภทพาหนะ ราคาทานละ 

11 – 13 มีนาคม 2563 รถตู VIP 5,999 

18 – 20 มีนาคม 2563 รถตู VIP 5,999 

25 – 27 มีนาคม 2563 รถตู VIP 5,999 

03 – 05 มิถุนายน 2565 
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ) 

รถตู VIP 6,999 

10 – 12 มิถุนายน 2565 รถตู VIP 5,999 

17 – 19 มิถุนายน 2565 รถตู VIP 5,999 

24 – 26 มิถุนายน 2565 รถตู VIP 5,999 

01 – 03 กรกฎาคม 2565 รถตู VIP 5,999 

08 – 10 กรกฎาคม 2565 รถตู VIP 5,999 

15 – 17 กรกฎาคม 2565 รถตู VIP 5,999 

22 – 24 กรกฎาคม 2565 รถตู VIP 5,999 

29 – 31 กรกฎาคม 2565 รถตู VIP 6,999 

05 – 07 สิงหาคม 2565 รถตู VIP 5,999 

12 – 14 สิงหาคม 2565 
(วันแมแหงชาติ) 

รถตู VIP 6,999 

19 – 21 สิงหาคม 2565 รถตู VIP 5,999 

26 – 28 สิงหาคม 2565 รถตู VIP 5,999 

02 - 04 กันยายน 2565 รถตู VIP 5,999 

09 – 11 กันยายน 2565 รถตู VIP 5,999 

16 – 18 กันยายน 2565 รถตู VIP 5,999 

23 – 25 กันยายน 2565 รถตู VIP 5,999 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 รถตู VIP 5,999 

07 – 09 ตุลาคม 2565 รถตู VIP 5,999 

13 – 15 ตุลาคม 2565 
(วันคลายวันสวรรคต ร.9) 

รถตู VIP 6,999 

14 – 16 ตุลาคม 2565 รถตู VIP 6,999 

21 – 23 ตุลาคม 2565 
(วันปยะมหาราช) 

รถตู VIP 6,999 

22 – 24 ตุลาคม 2565 
(วันปยะมหาราช) 

รถตู VIP 6,999 

28 – 30 ตุลาคม 2565 รถตู VIP 5,999 



 
 

 

*** คาบริการขางตน ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนำเทีย่ว ทานละ 400 บาท *** 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจำนวน 6 ทาน และไมเกิน 8 ทาน ตอ 1 คันรถตู ถาผูโดยสารไมครบจำนวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  
 
เน่ืองดวยสถานที่ทองเที่ยว หรือรานคาบางแหงอาจจะยงัไมสามารถเปดใหบริการได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลีย่นแปลง หรืองด 
สถานที่ดังกลาว อันมาจากเหตุสุดวิสัย 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 

  คารถตู VIP นำเท่ียวตามรายการ 

  คาท่ีพัก หองละ 2 ทาน พรอมอาหารเชา ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน ท้ังนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

หองพัก  

  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  

  คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

  คาจางมัคคุเทศก และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง  

  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ 3% ออกใบเสร็จในนามบริษัท 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 

  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม

นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

  คาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

  คาทิปคนขับรถ และไกดนำเที่ยว ทานละ 400 บาท 

 

เงื่อนไขการชำระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชำระเงินมัดจำคาทัวร เปนจำนวน 3,000 บาทตอทาน พรอมสำเนาบัตรประชาชน เพ่ือสำรองที่นั่ง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชำระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

ไมชำระเงิน หรือชำระเงินไมครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเท่ียวสละ

สิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปนั้นๆ

ถือวาเปนวันหยุดทำการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย

ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือทำเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ



 
 

พรอมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนำเงินเขาให

ครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินคาทัวรเต็มจำนวน ของคาทัวรท่ีชำระแลว และหักคาใชจายท่ีจายจริง ไดแก คา

ยานพาหนะ รานอาหาร โรงแรมท่ีพัก คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีทองเท่ียว คาบริการ หรือคาใชจายท่ีจำเปนอ่ืนๆ  

** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ** 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินคาทัวร 50% และหักคาใชจายท่ีจายจริง ไดแก คายานพาหนะ รานอาหาร โรงแรมท่ี

พัก คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีทองเท่ียว คาบริการ หรือคาใชจายท่ีจำเปนอ่ืนๆ  

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไมคืนเงินคาทัวรท่ีชำระแลวท้ังหมด** 

 

เงื่อนไขและขอกำหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สำหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสำคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทาง

บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

5. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอำนาจในการใหคำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอำนาจ

ของบริษัทกำกับเทานั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


