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DE086 : ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ภูลมโล 3 วัน 1 คืน (Van)

โปรแกรมท่องเที่ยว จ.เพชรบูรณ์ ทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก ภูลมโล ภูหินร่องกล้า | เขาค้อ : สวิสแลนด์เมืองไทย | ภูทับเบิก : ยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ |
ภูหินร่องกล้า : ดินแดนอนุสรณ์สถานแห่งสมรภูมิรบทางการเมืองของคนเดือนตุลาคม
เดือน

กำหนดการ

ธันวาคม 2561

28-30 ธ.ค. 61 , 29-31 ธ.ค. 61 , 30 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62

มกราคม 2562

04-06 ม.ค. 62 , 11-13 ม.ค. 62 , 18-20 ม.ค. 62 , 25-27 ม.ค. 62

กุมภาพันธ์ 2562

01-03 ก.พ. 62 , 08-10 ก.พ. 62 , 15-17 ก.พ. 62

www.doubleenjoy.com

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์

21.30 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.
เพชรบูรณ์

22.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2

ภูทับเบิก - หออุณหภูมิ / อาคารหอดูดาว - ภูลมโล - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

05.00 น.

เดินทางถึง จ.เพชรบูรณ์ นำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ภูทับเบิก
ระหว่างทางชื่นชมทะเลหมอกพร้อมชมความงามทางธรรมชาติ
และความสวยงามของแปลงกระหล่ำปลีบนภูทับเบิกตลอดระหว่างการเดินทาง

06.30 น.

นำทุกท่านชมวิว พร้อมเก็บภาพสวยๆ ของ ภูทับเบิก ไว้เป็นที่ระลึก ณ อาคารหอดูดาวภูทับเบิก และ
จุดวัดอุณหภูมิภูทับเบิก คือจุดศูนย์กลางของภูทับเบิก
ถ้าอยากจะมองเห็นทิวทัศน์ของภูทับเบิกอย่างเต็มตาก็ต้องมายังอาคารหอดูดาว จะเห็นทะเลหมอกอย่างหนาแน่น
และทิวทัศน์ที่สวยงามได้โดยรอบ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารบนภูทับเบิก

09.00 น.

นำทุกท่านเดินทางเที่ยวชมความงามของ ดอกพญาเสือโคร่ง หรือ ดอกซากุระเมืองไทย ซึ่งเป็นจุดสำคัญของ
ภูลมโล จะบานให้ได้ชมในช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์
หมายเหตุ : การเดินทางไปยัง ภูลมโล เดินทางโดยรถท้องถิ่น เป็นรถกระบะ เปิดโล่ง ไม่มีหลังคา
และเส้นทางที่ใช้เดินทางเป็นเส้นทางธรรมชาติ / ลูกรัง ซึ่งคณะเดินทางต้องเตรียม แมส (หน้ากากอนามัย)
สำหรับปิดจมูกและปาก ผ้าคลุมหมวก และเสื้อแขนยาว เพื่อป้องกันฝุ่น และแสงแดด

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารรังทอง

14.00 น.

นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 191,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2527 เป็นพื้นที่ที่
มีธรรมชาติแปลก และสวยงาม ทั้งยังเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์เป็นยุทธ์ภูมิที่สำคัญ
นำท่านเดินเท้าไปยัง ผาชูธง และ ลานหินปุ่ม ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม
และบนเส้นทางยังจะได้พบกับความเขียวชอุ่มของมอส ที่เขียวสดขึ้นตัดกับแนวพื้นหิน
นำท่านเข้าชม โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า
ในเขตอุทยานภูหินร่องกล้า ก่อนถึงโรงเรียนทหารการเมืองและบ้านร่องกล้า
ชมภูมิทัศน์ของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า
อยู่ท่ามกลางภูเขาที่เขียวขจีและมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี วัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า
เพาะชำกล้าไม้ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในด้านการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม
ไฮไลท์ของการมาเที่ยวคือ การได้ยืนชมวิวตามผาต่างๆทั้ง 5 ผา ได้แก่ ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก
และผาไททานิค ซึ่งตั้งอยู่เรียงรายกัน รวมถึงชม ทุ่งดอกกระดาษ ที่จะบานอยู่ริมผาอย่างงดงามในช่วงกลางเดือนมกราคม
จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน Check in เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
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19.00 น.

วันที่ 3

รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านส่งเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
พิโน่ ลาเต้ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ทุ่งกังหันลม - พระธาตุกาญจนา - พระตำหนักเขาค้อ - ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านแวะร้านกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่
พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ ที่ดัดแปลงมาจากตู้คอนเทรนเนอร์ ท่ามกลางวิวภูเขา 180 องศา
ของเขาค้อ ที่ร้านนี้นอกจากกาแฟหอมๆ เบเกอรี่หวานๆแล้ว
ยังมีที่พักสามารถมองเห็นวิวของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจนไว้คอยบริการอีกด้วย
หลังจากได้คาเฟอีนกันแล้ว นำท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
และเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท
นำท่านเที่ยวชม ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดแห่งเขาค้อที่สวยงาม เมื่อเดินทางเข้ามาในบริเวณแคมป์สน
เพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเห็นกำหันลมโดดเด่น เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลม
อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่
จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล
และนำท่านสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางไป พระตำหนักเขาค้อ บนยอด เขาย่า ชมแมกไม้นานาพันธุ์ และเป็นจุดสูงสุดของเขาค้อ
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝาก ณ ไร่กำนัลจุล

22.00 น.

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

28 - 30 ธันวาคม 2561
29 - 31 ธันวาคม 2561
30 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562
04 - 06 มกราคม 2562
11 - 13 มกราคม 2562
18 - 20 มกราคม 2562
25 - 27 มกราคม 2562
01 - 03 กุมภาพันธ์ 2562
08 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

5,500
5,500
5,500
5,500
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200

เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน หรือ 2 ท่าน
(มีเตียง) ราคาท่านละ
5,200
5,200
5,200
5,200
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
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เด็กอายุ 04-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่มีเตียง)
ราคาท่านละ
4,500
4,500
4,500
4,500
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
1,500
1,500
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
• ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน)
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าอาหารทุกมื้อ อิสระตามใจชอบ แต่เราจะแนะนำให้
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
การจองและสำรองที่นั่ง
• วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
• ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
• หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
• หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
• โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร
และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ
และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
การยกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
การเลื่อนการเดินทาง
• ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
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• รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
• รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
• รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
• ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
• รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
• ของใช้ส่วนตัว
• ยาประจำตัว
• กล้องถ่ายรูป
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