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นอนบนภทูบัเบกิ 1 คนื “กลางคนืดดูาว ตืน่เชา้ดหูมอก” 

สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์วดัป่าภทูบัเบกิ “วดัทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย” 

เดนิเลน่ “ทุง่กงัหนัลม” และ “ทุง่ดอกเวอรบ์นีา่” จดุเช็คอนิยอดฮติของเขาคอ้ 

ชมความงดงามของ “วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้” ทีส่งา่งามทา่มกลางขนุเขา 

 

แจกฟร!ี!  ❖หมวก+ถงุผา้ 
 

 เดนิทางโดยรถตู ้VIP  

 
เดนิทาง มกราคม – มนีาคม 2564 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ - เพชรบรูณ์ - ทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ - ทุง่ดอกไมเ้ขาคอ้ - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - พระ

ธาตผุาซอ่นแกว้ - ภูทบัเบกิ  

 

06.00 น. พรอ้มกัน ณ จดุนดัพบ ** พรอ้มบรกิาร S&P BOX SET ** จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัเพชรบรูณ์ (ใช ้

ระยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที) แหล่งที่เที่ยวทางธรรมชาต ิไม่ว่าจะชมสายลม ชมขุนเขา ชม

ดอกไม ้หรอืชมสายหมอก เป็นเมอืงทีเ่หมาะกับการพักผ่อนอย่างเงยีบสงบ ทีจ่ะท าใหคุ้ณไดใ้กลช้ดิธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิ 

และยังสามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี  

  

  กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง จุดชมววิทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม ้และกังหันลมยักษ์ใหญ่

ที่ตัง้เรียงรายอยู่บนเนินเขาสูง เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จ านวน 24 ตน้ ที่

ระดับความสงูจากน ้าทะเล 1,050 เมตร สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ไดก้วา้งไกลไปถงึวัดผาซอ่นแกว้ ซึง่อยูห่า่งออกไป

เกอืบ 20 กม. ไดเ้ลย เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหเ้ราเขา้ไปเก็บภาพสวยๆ มีจุดชมววิสองจุดดว้ยกันคอื จุดชมววิชา้ง

ดอย และ จุดชมววิระเบยีงกังหันลม ทัง้ยังมกีจิกรรมสนุกๆ ใหเ้ลน่ อยา่งการน่ังรถลอ้เลือ่น “ฟอรม์ลูา่มง้” ไหลลงเนนิมา

เรื่อยๆ สรา้งความตืน่เตน้เรา้ใจเป็นที่สุด หรือจะน่ังชงิชา้ชาวเขาสุดหวาดเสยีว มีทัง้ชงิชา้ไมห้มุนและแบบเชอืกเสน้

เดยีว และชมิสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่สตรอเบอรี่ เป็นตน้ หรือสามารถเลอืกใชบ้รกิารรถรางของทางโครงการ โดยม ี  

ค่าบรกิารโดยประมาณ ท่านละ 40 บาท (ใชเ้วลาประมาณไม่เกนิ 30 นาทตี่อรอบ) ทัง้นี้หากท่านใดสนใจสามารถแจง้

ไกดน์ าเทีย่วเพือ่ตรวจสอบรอบหรอืราคาทีแ่น่นอนอกีครัง้ และในแตล่ะวันบางครัง้อาจมหีรอืไมม่ใีหบ้รกิารขึน้อยู่กับทาง

โครงการเป็นผูก้ าหนด 

 

จากนัน้แวะถ่ายรูป ทุง่ดอกไมเ้ขาคอ้ ไร่ดอกไมเ้มอืงหนาวทีต่ัง้อยู่บรเิวณทุ่งกังหันลมเขาคอ้น่ันเอง ตัง้อยู่ในสว่นหนา้

ของ “ทุง่กังหันลม” ซึง่ภายในมทีุง่ดอกไมห้ลายแปลง ดอกเวอรบ์นี่าสมีว่งสดทีก่ าลังบานสะพรั่งออกดอกอย่างสวยงาม

ในขณะนี้ ถือเป็นอกีจุดหนึ่งที่พลาดไม่ไดเ้หมาะแก่การเซลฟ่ีเป็นที่สุด นอกจากดอกเวอร์บนี่าแลว้ ยังมีดอกผักเสีย้น

ฝรั่ง และดอกไมต้ามฤดกูาลทีจ่ะผลัดปลยีนหมนุเวยีนกันไปตลอดทัง้ปี **ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ*น า

ท่านเดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ท่องเที่ยวที่เ ป็นทั้งคาเฟ่และรีสอร์ทยอดนิยม 

http://www.riothaitravel.com/
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โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดหูนาวทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมขึน้มาชมววิทะเลหมอกเป็นจ านวนมาก นักทอ่งเทีย่วทีม่าพักจะไดช้ม

ววิ ทวิทัศน์ภูเขา ชมดาวบนทอ้งฟ้า รสีอรท์บนเขาสงูใกลเ้ชงิผาซ่อนแกว้ที่มวีวิสวยในมุมมอง 360 องศา เป็นจุดขาย

ส าคัญ สามารถมองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแกว้ไดอ้ย่างชัดเจน บางวันทีม่ฝีนตกยามเชา้จะมีทะเลหมอกเอ่อลน้ขึน้มา

เหมอืนฟองนมในกาแฟลาเต ้แถมมรีา้นกาแฟดไีซนเ์ท่ใหค้ณุไดน่ั้งจบิกาแฟหอมๆ ไอศกรมี และเบเกอรีโ่ฮมเมด เคลา้

บรรยากาศสวย ๆ มาเขาคอ้ตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด น าทุกท่านอสิระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลอืกซือ้เครื่องดืม่

และเบเกอรีไ่ดต้ามอัธยาศัย 

 

 

จากนัน้น าท่านสักการะพระบรมสารรีกิธาตุที ่วดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ พุทธสถานทีต่ัง้ตระหง่านโอบลอ้มดว้ย

ขุนเขามากมายไดก้ลายเป็น “แลนดม์ารค์” ของเขาคอ้ มคีวามวจิติรอลังการจากการน ากระเบือ้งส ีถว้ยชามเบญจรงค ์

มุก ลูกปัด พลอย แกว้แหวน หนิส ีตลอดจนเซรามคิหลากสสีัน มาประดับประดาตกแต่งเป็นลวดลายทีส่วยงาม ตัง้แต่

เสา ผนัง พืน้ บันได เมือ่ยามตอ้งแสงแดดท่ัวบรเิวณจะสะทอ้นประกายงดงามราวกับวัดบนสรวงสวรรค์ และมหาวหิาร

พระพุทธเจา้ ๕ พระองค ์พระพุทธรูปสขีาวซอ้นกัน 5 องค ์ใหญ่โตโอ่อ่า สถานทีส่ าคัญภายในวัด ไดแ้ก ่เจดยีพ์ระธาตุ

ผาแกว้ บรเิวณใตฐ้านพระเจดีย์ใชเ้ป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมค าสอน ภาพปรศินาธรรม และเป็นที่เจรญิสตภิาวนา

ส าหรับพุทธศาสนกิชนท่ัวไป  

จากนัน้น าท่านไตร่ะดับความสงูขึน้สู ่ภูทบัเบกิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของหมู่บา้นมง้ทับเบกิของชาวเขาเผ่ามง้ เป็นยอด

เขาทีส่งูทีส่ดุในจังหวัดเพชรบรูณ์ ซึง่มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,768 เมตร ชาวมง้ทีน่ี่มอีาชพีท าการเกษตร

เป็นหลัก พชืผักทีม่กีารปลกูมากทีส่ดุคอืกะหล ่าปล ีซึง่มกีารจัดสรรทีด่นิท ากนิส าหรับการปลูกกะหล ่าปลหีลายพันไร่บน

ยอดเขาสงู ท าใหใ้นชว่งฤดูฝนมกีะหล ่าปลผีุดขึน้ละลานตาเต็มภูเขา โดยในเฉพาะในชว่งเดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม 

และชว่งเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน ของทุกปี สว่นในชว่งหนา้หนาวจะมดีอกนางพญาเสอืโคร่งบานเต็มภูทับเบกิใหไ้ด ้

ถา่ยรูปกัน**ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ*  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ทีพ่กั เมนู ชุดหมกูระทะ 

พกัที ่ ไรรุ่ง่อรณุ ภูทบัเบกิ หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่อง            จดุชมววิภูทบัเบกิ - แปลงปลูกกะหล า่ปล ี- วดัป่าภูทบัเบกิ – กรงุเทพ ฯ 

 

06.00 น. ตืน่เชา้ ชมพระอาทติยข์ ึน้ รายลอ้มไปดว้ยทะเลหมอกสดุฟินเหมอืนดั่งสวรรคบ์นดนิ (ทะเลหมอกในแต่ล่ะวันจะมมีาก

หรอืนอ้ย ขึน้อยูกั่บสภพาอากาศ)  

 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านแวะถ่ายภาพที่ จุดชมววิภูทบัเบกิ ที่มีความสูง 1,667 เมตร จากระดับน ้าทะเล สูงที่สุดในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders และชมววิแปลงกะหล ่าปลทีี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มวีวิทวิเขา

นอ้ยใหญโ่อบลอ้มกับป่าไมพ้ชืพรรณเขยีวขจ ีและสภาพอากาศทีเ่ย็นสบาย  
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จากนัน้น าไปยังวัดทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย วดัป่าภูทบัเบกิ เป็นสถานปฏบัิตธิรรมสายธรรมยตุนิกิาย มเีนื้อที ่

50 ไร่เศษ บรเิวณวัดจะถูกปกคลุมดว้ยป่าไมต้่างๆ จงึท าใหบ้รรยากาศมคีวามหนาวเย็นตลอดทัง้ปี และเป็นสถานทีท่ีม่ี

ความส าคัญ โดยเป็นสถานทีร่ับน ้าฟ้ากลางหาวเพื่อน าขึน้ทูลเกลา้ถวายองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที ่9 

ภายในวัดม ี“พระมหาธาตเุจดยีโ์พธปิักขยิธรรม” ซึง่เป็นเจดยีเ์พชร 37 ยอด มขีนาดความสงู 80.90 เมตร เพือ่เป็น

พุทธสถานและเป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ ภายในแต่ละชัน้จะประดษิฐานพระประจ าวันทัง้ 4 ทศิ ในสว่นองค์

พระมหาธาตุเจดยีจ์ะประดับดว้ยกระเบือ้งโมเสค ทัง้ภายนอกและภายใน ซึง่จะลอ้มดว้ยก าแพงพญานาคเงนิ พญานาค

ทอง 9 เศยีร โดยงบประมาณในการด าเนนิงานในการกอ่สรา้งมูลค่า 250 ลา้นบาท ซึง่ปัจจุบันยังคงเหลอืงบประมาณ 

50 ลา้นบาท ที่จะสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และจัดประกอบพธิีอัญเชญิพระอัฐธิาตุพระอัครสาวก 36 พระองค ์บรรจุในผอบ

ทองค าที่มีขนาดความสูง 33 ซม. พรอ้มฉัตรทองค ามีขนาดความสูง 536 ซม. น าขึน้ประดษิฐาน ณ ยอดเล็กพระ

มหาธาตเุจดยี ์36 ยอด 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. หลังรับประทานอาหารน าทา่นออกเดนิทางจาก เพชรบรูณ์ 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

20.30 น. เดนิทางถงึทีห่มายโดยสวัสดภิาพ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ประเภทพาหนะ ราคาทา่นละ ราคา 4 ทา่น ราคา 5-6 ทา่น ราคา 7-8 ทา่น 

9 – 10 มกราคม 2564 รถตู ้VIP 6,900 6,900 5,900 4,900 

16 – 17 มกราคม 2564 รถตู ้VIP 5,900 5,900 4,900 3,900 

23 – 24 มกราคม 2564 รถตู ้VIP 5,900 5,900 4,900 3,900 

30 – 31 มกราคม 2564 รถตู ้VIP 5,900 5,900 4,900 3,900 

6 – 7 กมุภาพนัธ ์2564 รถตู ้VIP 5,900 5,900 4,900 3,900 

13 – 14 กมุภาพนัธ ์2564 รถตู ้VIP 5,900 5,900 4,900 3,900 

20 – 21 กมุภาพนัธ ์2564 รถตู ้VIP 5,900 5,900 4,900 3,900 

26 – 27 กมุภาพนัธ ์2564 รถตู ้VIP 6,900 6,900 5,900 4,900 

27 – 28 กมุภาพนัธ ์2564 รถตู ้VIP 5,900 5,900 4,900 3,900 

http://www.riothaitravel.com/


 

   

 ใบอนุญาตเลขที ่11/04307 

บรษิทั รโิอไทย ทราเวล จ ากดั 
29/44  ซ.หทยัราษฎร ์39  ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
โทร. 0-2915-5291 , 0-2915-5296   Email: sales@riothai.co.th   เวป๊ไซต:์  www.riothaitravel.com        

6 – 7 มนีาคม 2564 รถตู ้VIP 5,900 5,900 4,900 3,900 

13 – 14 มนีาคม 2564 รถตู ้VIP 5,900 5,900 4,900 3,900 

20 – 21 มนีาคม 2564 รถตู ้VIP 5,900 5,900 4,900 3,900 

27 – 28 มนีาคม 2564 รถตู ้VIP 5,900 5,900 4,900 3,900 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

* พกัเดีย่วคดิเพิม่ 1,000 บาท * 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 4 - 8 ทา่น ตอ่ 1 คนัรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ** ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไมถ่งึ 6 ทา่น และประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง 
ลูกคา้จะตอ้งช าระคา่สว่นตา่งเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ ** 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าพาหนะ (รถตู)้ ตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคญั 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีพกั 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) 
 ค่าไกดน์ าเท่ียวคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพ
กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร 
เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยว ท่านละ 200 บาท  
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. ผู้เดินทางต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือส ารองที่นั่ง 
2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงเสาร์ เวลา 8.00 

น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 8.00 น. – 15.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทั

ไม่รับยกเลิกผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคืนเงินมีเง่ือนไขดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์เตม็จ านวน โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกไปแลว้ 
ค่าท่ีพกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้น  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 - 29 วนั คืนเงินค่าทวัร์ 50% ของค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระแลว้ โดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกไปแลว้ ค่าท่ีพกั ค่าร้านอาหาร ค่ายานพาหนะ หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้น  

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 0 - 14 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา 

ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 

4. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ
ของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
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