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

โปรแกรมทางการ
เดนิทาง 

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

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-ทุง่กังหนัลม-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวหิาร(วัดใหญ่ 
พระพุทธชนิราช) -สวนบัวอมรรัตน-์กรุงเทพ 
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05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย เจา้หนา้ที่ทีมงานคอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ 
06.00 น. พรอ้มออกเดินทางสู่ จ.เพชรบรูณ ์โดยรถตูป้รบัอากาศ พร้อมบริการอาหารเช้า และเคร่ืองดื่มบนรถ (มือ้ที่ 1) ระหว่าง

ทางรับฟังเรื่องราวเก่ียวกับจังหวัด เพชรบูรณ์และสถานที่
ทอ่งเที่ยวที่นา่สนใจจากมคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 2)  
จากนัน้น าทา่นสู ่พระต าหนักเขาค้อ (ค่าเข้าชมไม่รวมในค่า

ทัวร์)เป็นพระต าหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตัง้อยู่บนเขาย่า เมื่อ
ยืนอยู่บริเวณพระต าหนกั จะมองเห็นทศันียภาพสวยงามมาก 
จากนัน้น าท่านสู่ ทุ่งกังหันลม ตัง้อยู่บนความสูงกว่า 1,050 
เมตร บนที่ราบยอดเขาเนือ้ที่กว่า 350 ไร ่มีจ านวน 24 ตน้ เป็น
แหลง่ผลติพลงังานสะอาดที่สวยที่สดุแหง่หนึง่ของไทย และแถว
นีเ้ป็นจุดที่ค  านวนกันมาแลว้ว่ามีลมพดัดีที่สดุตลอดทัง้ปี และ
อากาศบริสทุธ์ิ นอกจากนี ้ยงัเป็น จุดชมวิวแบบพาโนรามา 
360 องศา หากในวนัที่อากาศดี สามารถมองเห็นไดไ้กลถึงวดั
พระธาตุผาซ่อนแก้วอีกดว้ย (ค่าบริการรถรางไม่รวมในค่า

ทัวร์)  จากนัน้ น าท่านสู ่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สถานที่อนั
เป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายลอ้ยดว้ยทิวเขาสงูสลบัซบัซอ้น น า
ท่านชม ความงดงามของเจดีย์ ที่โดดเด่นดว้ยลวดลายการ
ตกแต่งจากถ้วยกระเบือ้งและหินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตา 
รวมทั้งองค์พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค ์
มองเห็นโดดเด่นแต่ไกล อิสระใหท้่านไดก้ราบสกัการะ ขอพร 
พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

18.00 น. บริการอาหารค ่า (มื้อที่ 3) หลงัอาหาร น าท่านเดินทางเขา้สู่
พักที ่The Prince Hotel เขาค้อ  หรือเทียบเท่า 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั...ราตรสีวสัดิ ์

 
 
 
 

วันแรก           กรุงเทพฯ – เขาค้อ – พระต าหนักเขาค้อ – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ทุ่งกังหันลม           (B-L-D) 
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07.00 น.  บริการอาหารเช้า (มือ้ที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเก่ียวกับ

จงัหวดัพิษณุโลกและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจาก
มคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

10.30 น. น าท่านสู ่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร หรือ วดัใหญ่ 
พระพุทธชินราช น าท่านนมัสการ พระพุทธชินราช พระพุทธรูป
คู่บ้านคู่ เมืองของชาวพิษณุ โลก  ได้รับการกล่าวขานว่า เป็น
พระพุทธรูปที่มีพุทธลกัษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย เสน้รอบ
นอกพระวรกายออ่นชอ้ย พระพกัตรค์่อนขา้งกลม พระขนงโก่ง พระ
เกตุมาลาเป็นรูปเปลวเพลิง มีลกัษณะพิเศษเรียกว่าทีฆงคุลี คือที่
ปลายนิว้พระหัตถ์ทั้งสี่นิ ้วยาวเสมอกัน ซุ ้มเรือนแก้วท าด้วย ไม้
แกะสลกัสรา้งในสมัยอยุธยา อิสระใหท้่านได้กราบไหวข้อพรเพื่อ
ความเป็นสิรมิงคล จากนัน้น าท่านสู่ สวนบัวอมรรัตน์ หรือสวนลงุ
ยุทธ เจ้าของสวนบัวอมรรตัน ์ซึ่งได้ใช้ที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์บัว
หลากชนิด และไม่นานมานีก็้ไดเ้ปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แบบผสมผสานแหง่ใหม ่ท่ีก าลงัมาแรง ใครๆ ก็อยากมายืนบนใบบวั ไดภ้าพสวยๆ ใจกลางบงึแหง่นี ้ บัวยกัษช์นิดนี้ คือ บัว
พันธุว์ิคตอเรีย มีขนาดใบกวา้งกวา่ 2 เมตร เป็นใบเรยีบมีขอบขา้ง ลกัษณะคลา้ยกระดง้ หรอืจะเรียกง่ายๆ ตามลกัษณะว่า 
บวักระดง้ก็ได ้น าทา่นเก็บภาพกบัมมุยอดฮิต ยนืบนใบบัว พรอ้มความประทบัใจ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 5) หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร ระหว่างทางแวะซือ้ของฝากติดไมต้ิด
มือไปฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั 

21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้มื 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่อง        วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร (วัดใหญ่พระพุทธชินราช) – สวนบัวอมรรัตน ์ 
                    (บัววิคตอเรีย) – ซือ้ของฝาก - กรุงเทพ                                                                (B-L-X)                              
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อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ จ านวน 9 ทา่น / รถตู้ พักเดีย่ว 

เดอืน พฤศจกิายน  
28-29  

3,999 บาท / ทา่น 1,000 บาท 

เดอืน ธันวาคม 2563 
19-20 / 26-27 

3,999 บาท / ทา่น 1,000 บาท 

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

4,999 บาท /ทา่น 1,000 บาท 

เดอืน มกราคม 
 1-2 / 9-10  

4,999 บาท /ทา่น 1,000 บาท 

เดอืน กุมภาพันธ ์
 27-28 

3,999 บาท / ทา่น 1,000 บาท 

เดอืน เมษายน  
12-13 /13-14 / 14-15 

4,999 บาท /ทา่น 1,000 บาท 

 
 

อัตรานีร้วม 
 คา่ที่พกั 1 คืน (นอนหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 คา่รกัษาพยาบาลระหวา่งการเดนิทาง 500,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 รถตูป้รบัอากาศน าเที่ยว VIP 9 ที่นั่ง / คนั   
 อาหารทกุมือ้ตามที่ระบใุนรายการ 
 คา่มคัคเุทศกใ์นการน าเที่ยวและบรกิาร 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่เครือ่งดืม่และขนมขบเคีย้วบนรถตลอดการเดินทาง 

 

อภนัินทนาการ 
เจลแอลกอฮอล ์ตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษี มลูคา่เพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที่นอกเหนือจากรายการ เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่พิเศษและคา่อาหาร 
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การส ารองทีน่ั่ง 
 วางมดัจ าทา่นละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผา่นบญัชีตามรายละเอียดดา้นลา่ง สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนการเดินทาง 15 วนั พรอ้มสง่

หลกัฐานการโอนเงิน 
 ใบโอนเงินและระบโุปรแกรมทวัร ์แจง้ช่ือ-นามสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์ เพื่อท าประกนัการเดินทาง 
 ในกรณีท าจองภายใน 14 วนั ก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวน 

การช าระเงนิ       
 โอนเงินสด เขา้บญัชี   
 - นายสขุสนัต ์สนิธุส์วุรรณ ธนาคารกสกิรไทย สาขาสทุธิสาร ออมทรพัย ์เลขท่ีบญัชี 069 – 2 – 60120 - 3 
 - นาง ปิยรตัน ์สนิธุส์วุรรณ ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว ออมทรพัย ์เลขท่ีบญัชี 157-2-01717-3 

 
ขั้นตอนการยกเลิกทวัร ์

 ยกเลกิทวัรภ์ายใน 45 วนัท าการก่อนการเดินทาง บรษัิทฯยดึเงินมดัจ าทัง้หมด  **ช่วงเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัหยดุ Long 
Weekend ** 

 ยกเลกิทวัรภ์ายใน 30 – 15 วนัท าการก่อนการเดินทาง  บรษัิทฯ ยดึเงินมดัจ าทัง้หมด  
 ยกเลกิทวัรภ์ายใน 14 วนัท าการก่อนการเดินทาง  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยดึเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 การไม่มาช าระเงนิตามก าหนดนัดหมาย   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิทวัรแ์ละยดึเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

กรณยีกเลกิการเดินทางหลงัจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 
500 บาท หากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่นตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริงทีส่ายการบิน โรงแรม เรียก
เกบ็ และหากมีการเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วนั นับจากวนัจอง หากเกนิก าหนดดังกล่าว 
ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

 

หมายเหตุ 
 กรุณาปฏิบตัิตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพื่อความ

ปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 
 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯก่อนทกุครัง้มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ

ทัง้สิน้ 
 บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการโดยค านงึถึงความสะดวกและความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษัทไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณส์ดุวิสยัที่ไม่อาจแกไ้ขไดห้รือกรณีที่สญูหายหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

มคัคเุทศก ์และเหตกุารณบ์างอยา่ง เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การชมุนมุประทว้ง ฯลฯ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเมื่อท่านเดินทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้ริการใด หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงินคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
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***แฮปป้ี ทริปส ์*** ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกโปรแกรมในกรณีทีม่ีการจองต ่ากว่า 8 ทา่น*** 
 

 


