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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด

@เขาค้อ... บลูสกาย ปลายฝน
วันเดินทาง : 23 – 26 กันยายน 2563

1) วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – หล่มสัก – เขาค้อ

06.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู งั ต์
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.30 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา-กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง
ชม พุทธอุทยานเพชรบุระ อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็ นพระพุทธ
มหาธรรมราชาจาลององค์ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก พระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมืองที่ชาวเพชรบูรณ์ ให้ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก
อาหารกลางวัน
เดินทางสู่ อาเภอหล่มสัก นาชม พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ สถานที่จดั แสดงวัฒนธรรมประเพณีภมู ิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงวิถีการ
ดารงชีวิตที่มเี อกลักษณ์และภาษาถิ่นของคนเมืองหล่ม ซึ่งนับวันสิ่งเหล่านีก้ าลังจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับการเปลี่ยน
แปลงของโลกในยุคโลกาภิวตั น์ รับฟั งและรับชมเรื่องราวผ่านสื่ออันทันสมัย
จากนัน้ เดินทางสู่ อาเภอเขาค้อ ชมวิวแบบ 360 องศาที่รูท 12 จุดเช็คอินของใครหลายคน สถานที่แห่งนีต้ กแต่งแบบสไตล์
อเมริกนั ตะวันตก มีรา้ นค้า ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของที่ระลึกต่างๆ ส่วนด้านหลังเป็ นวิวเทือกเขาค้อที่มีความเป็ น
ธรรมชาติ
อาหารค่า
ที่พกั บลูสกายรีสอร์ท ( พัก 2 คืน)
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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ผาซ่อนแก้ว - เขาค้อ

อาหารเช้าที่ รีสอร์ท
เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถตูป้ รับอากาศเดินทางลงจากเขาค้อเพื่อไปชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ ว เป็ นวัดที่ประดับตกแต่งด้วย
ถ้วยชามเบญจรงค์ท่สี วยงามมาก เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนีย้ งั เป็ นสถานที่ปฏิบตั ธิ รรมสาหรับ
พุทธศาสนิกชนที่สนใจอีกด้วย เดินชมบรรยากาศโดยรอบพร้อมเก็บภาพที่ระลึก จากนัน้ ไปจิบกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆและ
ชมวิวหลักล้านที่ Pino Latte
สักการะ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้ อ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุท่อี ญ
ั เชิญมาจากประเทศศรีลงั กา ชาวเพชรบูรณ์
สร้างเจดียน์ เี ้ พื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่...พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อคราวที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี
อาหารกลางวันที่ แทนรักรีสอร์ท
เดินทางสู่ พระตาหนักเขาค้ อ ตัง้ อยู่บนยอดเขาสูงสุด มีสวนสน สวนไม้ดอกไม้ประดับและชมทิวทัศน์ความงามแห่งขุนเขา
นาชม ฐานอิทธิ พืน้ ที่สนับสนุนในการสูร้ บแห่งยุทธภูมิเขาค้อ ภายในมีพิพิธภัณฑ์อาวุธยุทโปกรณ์ท่ใี ช้ในการสูร้ บครัง้ นัน้
อาทิ เครื่องบินขับไล่ F5 รถสายพานลาเลียงพลปื นใหญ่ ฯลฯ จากนัน้ นาท่านชมความสวยงามที่สร้างขึน้ โดยนาประโยชน์
จากธรรมชาติมาใช้งานด้านพลังงานที่ ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด
อาหารค่าที่ รีสอร์ท
3) วันที่สามของการเดินทาง

เขาค้อ – พิษณุโลก

อาหารเช้าที่ รีสอร์ท
นาท่านเลือกซือ้ ของฝากที่ ตลาดม้ ง ซึ่งจะมีทงั้ ผักสดๆ ผลไม้ เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ เป็ นต้น
เดินทางสูจ่ งั หวัดพิษณุโลก แวะจิบกาแฟที่ .... Elephant House Lake View Café….
อาหารกลางวัน
นมัสการ พระพุทธชินราช วัดพระศรีรตั นมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็ นพระพุทธรูปคู่บา้ นคูเ่ มืองมาแต่โบราณกาล มีพุทธ
ลักษณะที่งดงามที่สดุ ในประเทศไทย หากผ่านเมืองพิษณุโลกทุกครัง้ ควรมากราบไหว้อย่างยิ่ง นอกจากนีส้ ิ่งที่ขาดไม่ได้อกี
หนึ่งสิ่งคือกล้วยตากของฝากเมืองพิษณุโลก คงต้องซือ้ ติดมือกลับไปฝากคนทางบ้านกันด้วย
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จากนัน้ นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อาคารศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งนีเ้ กิดขึน้ จากความ
ร่วมมือของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กรมศิลปากร มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล บริษัท ปตท.สารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และจังหวัดพิษณุโลก สร้างขึน้ เพื่อแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองพิษณุโลก และ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมนิทรรศการภายในอาคารและฟั งเรื่องราวของเมืองพิษณุโลกผ่านวิทยากรใน
พืน้ ที่
อาหารค่าที่ โรงแรม
ที่พกั โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ พิษณุโลก
4) วันที่สี่ของการเดินทาง

พิษณุโลก – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่ โรงแรม
นั่งรถรางท่องเที่ยวชมอาคารบ้านเรือน ชุมชน ตลาดของตัวเมืองพิษณุโลก กาแพงเมืองเก่า และสักการะศาลสมเด็จพระ
นเรศวนมหาราช จากนัน้ ไปชิม ก๋วยเตีย๋ วห้ อยขา ก่อนนาท่านเดินทางสูจ่ งั หวัดนครสวรรค์
อาหารกลางวัน
หลังอาหารเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร แวะซือ้ ของฝากที่รา้ นน้องเปิ ้ล
19.00 น.
ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
หมายเหตุ

กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่ ท่านละ 15,600.- บาท
@ พักเดี่ยว เพิ่ม
3,500.- บาท
**** สมาชิก 6 ท่าน / ตู ้ หรือ สมาชิก 18 ท่าน / 1 บัส ***
@

อัตรานี้รวม

1. รถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พกั ตามรายการพักห้องละ 2 ท่าน
3. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์

อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ แอลกอฮอล์สเปรย์ , Face Shield , จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)

ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด
เงื่อนไขการจอง

ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการโดยโอนเข้าบัญชี
นายศุภชัย ตันพันธุ์

ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 800-9-77446-9
เมื่อโอนแล้วกรุณา ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour / โทรสาร. 02 211 0119

ติดต่อ : 065 635 1997 , 080 571 5551

Line ID : @chaitour / E-mail : domestic@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

