บริษัท ชัยทัวร์ จากัด
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ซากุระ ภูลมโล & บ้านมุง เนินมะปราง
11 - 13 / 12 - 14 / 13 - 15 มกราคม 2564
(รับจำนวน 6 ท่ำน / ทริ ป / ตู ้ )

1) วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ เขาค้อ

06.00 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู งั ต์
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.30 น.
ออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ
บริการอาหารเช้า... หลังอาหารเดินทางสูอ่ าเภอเมืองเพชรบูรณ์
อาหารกลางวันที่ ....
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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เดินทางสูอ่ าเภอเขาค้อ ชมวิวทิวเขาแบบพาโนราม่าที่ Pino Latte จากนัน้ ชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตัง้ อยู่บนยอดเนินเขาที่มี
ชื่อว่าผาซ่อนแก้ว เป็ นที่ซง่ึ มีภมู ิทศั น์สวยงามเงียบสงบ องค์พระเจดียม์ องเห็นเด่นบนยอดเขาถูกเสริมเติมแต่งให้วิจิตรงดงามยิ่ง
ส่วนภายในบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ นาชม ทุ่งกังหันลม แลนด์มาร์คใหม่ลา่ สุดบนเขาค้อ ตัง้ อยู่ท่ีหมูบ่ า้ นเพชรดาเมื่อเลีย้ วเข้า
ในเขตบริเวณแคมป์ สนจะสามารถมองเห็นกังหันลมโดดเด่นเป็ นตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง พืน้ ที่ราว 350 ไร่ มองเห็นทิวเขา
กว้างไกล
ที่พกั แทนรักรีสอร์ท เขาค้อ
อาหารค่าที่ รีสอร์ท

2) วันที่สองของการเดินทาง

ภูลมโล เนินมะปราง พิษณุโลก

อาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางขึน้ สูบ่ า้ นร่องกล้าตัง้ อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติภหู ินร่องกล้า เปลีย่ นพาหนะเป็ นรถท้องถิ่นที่ศนู ย์บริการนักท่องเที่ยว
เพื่อเดินทางขึน้ สู่ ภูลมโล ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่จะบานสะพรั่งเปล่งประกายสีชมพูไปทั่วสร้างบรรยากาศสุดแสน
โรแมนติกเก็บภาพสวยๆในมุมต่างๆตามอัธยาศัย
อาหารกลางวันที่ ร้านรังทอง
หลังอาหารเดินทางสูจ่ งั หวัดพิษณุโลก แวะพักชิลล์ๆที่ มีสขุ แลนด์ “The Land of Happiness” ร้านกาแฟของคุณไก่ มีสขุ อดีต
ผูป้ ระกาศสาวสวย ในบรรยากาศบ้านสวนที่ดอู บอุน่ จากนัน้ เดินทางสู่ บ้านมุง อาเภอเนินมะปราง เป็ นหมูบ่ า้ นที่เก่าแก่มีอายุ
ประมาณ 40 กว่าปี สมญานามของที่น่ีคือ “กุย้ หลินแห่งภาคเหนือ” หมูบ่ า้ นนีซ้ ุกซ่อนอยู่ในหุบเขาเป็ นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน
ที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตา หากไม่ตงั้ ใจไปเราก็จะไม่พบกับความสวยงามเหล่านัน้ และอีกหนึ่ง Unseen ของที่น่ีก็คือในเวลา
ประมาณ 18.00 น. ทุกๆวันจะมีฝงู ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กจมูกปุ่ มนับล้านๆตัว ออกหาอาหารทาให้ทอ้ งฟ้ามีสีดาเป็ นทางยาว
หลายกิโลเลยทีเดียว สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเข้าสูอ่ าเภอเมืองพิษณุโลก
อาหารค่าที่ โรงแรมอาหารตะวันตก
ที่พกั โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ พิษณุโลก
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3) วันที่สามของการเดินทาง

พิษณุโลก กรุงเทพฯ

06.00 น.
เชิญชวนสมาชิกร่วมใส่บาตรยามเช้าตามอัธยาศัย และนาท่านเข้าสักการะองค์พระพุทธชินราช
อาหารเช้าที่โรงแรม
ชมและถ่ายรู ปสวยๆที่ สวนบัวอมรรัตน์ แหล่งปลูกบัวกระด้งยักษ์เป็ นบัว สกุลวิคตอเรีย ใบเป็ นใบเดี่ยวขนาดประมาณ 6 ฟุต
ลอยบนผิวนา้ ขอบใบยกขึน้ ตัง้ ตรง ออกดอกเป็ นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่จะบานเวลาใกล้ค่าหรือกลางคืนกลิ่นหอม และจะหุบใน
ตอนสายของวันรุ ง่ ขึน้ นับเป็ นจุดเช็กอินอีกหนึ่งสถานที่ของพิษณุโลกที่ไม่ควรพลาดอีกแห่งหนึ่ง จากนัน้ นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์
พืน้ บ้าน จ่าทวี ตัง้ ขึน้ จากความตัง้ ใจของ จ่าสิบเอก ดร.ทวี บูรณเขตต์ ช่างหล่อพระแห่งเมืองพิษณุโลก ที่หลงใหลและชื่นชอบ
การสะสมของเก่า ทัง้ เครื่องมือทามาหากินภูมิปัญญาชาวบ้าน เงินตราหรือธนบัตรเก่า เครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน ภาพถ่าย
ต่างๆ มากมาย ที่เป็ นภาพชีวิตของผูค้ นในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครสรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กาแพงเพชร
เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์
อาหารกลางวันที่ เกษนรีคาเฟ่ ชิม ชม ช้อป พร้อมกันในที่เดียว
เดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯแวะพักอิริยาบถหรือซือ้ ของฝากตามความเหมาะสม
19.00 น.
ถึง กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ

กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ ( 6 – 7 ท่าน / ตู้ ) ***กรณีเปิดคันที่ 2 ห้องพักจะได้เป็นห้องเตียง Double***
@
@
@

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็ก
ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่ม

14,700.- บาท
9,700.- บาท (พักเสริมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
2,500.- บาท

อัตรานี้รวม

1. รถตูป้ รับอากาศ รถท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุท่านละ 500,000 บาท)
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
7. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
8. เข้าร่วมโครงการ “เทีย่ วไทยวัยเก๋า”
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
3. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

สิ่งอานวยความสะดวกในรถ

เงื่อนไขการจอง

แอลกอฮอล์สเปรย์ , จัดที่น่ งั โดยเว้นระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด

โปรดสอบถาม

ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997
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