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1) วันแรกของการเดินทาง              กรุงเทพฯ – เขาค้อ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
06.00 น  สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่ หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต์ 

 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น   เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่ เมืองมะขามหวาน อุทยานน  าหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ 
นครพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 
อาหารเช้าที่ ร้านปราสาททอง 

 เดินทางสู่อ าเภอเขาค้อ 
อาหารกลางวันที่ ...... 
 

  

          ซากุระ @ ภูลมโล-ภูเรือ 

 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

   วันเดินทาง : 10 – 13  และ   17 – 20 มกราคม 2562   (รับจ านวนจ ากัด 12 ท่าน / ทริป) 
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หลังอาหารจิบกาแฟพร้อมชมวิวชิลล์ชิลล์ที่ Story Cup ไม่ได้ขายแค่ความสวยงามของสถานที่แต่ยังเป็นหนึ่งเรื่องรสชาติที่
อร่อยถูกปากคอกาแฟของแท้อีกด้วย จากนั นชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั งอยู่บนยอดเนินเขาที่มีชื่อว่าผาซ่อนแก้ว เป็นที่ 
ซึ่งมีภูมิทัศน์สวยงามเงียบสงบ องค์พระเจดีย์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถูกเสริมเติมแต่งให้วิจิตรงดงามดูโดดเด่นยิ่ง 
จากนั นน าชม ทุ่งกังหนัลม  แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดบนเขาค้อที่ ตั งอยู่ที่หมู่บ้านเพชรด าเม่ือเลี ยวเข้าในเขตบริเวณแคมป์สน
จะสามารถมองเห็นกังหันลมโดดเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเนนิเขาสูงพื นที่ราว 350 ไร่ มองเห็นทิวเขากว้างไกล 
อาหารค่ า 
ที่พัก …….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  วันที่สองของการเดินทาง             ภูลมโล – ภูเรือ 

 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางขึ นสู่ ภลูมโล พื นที่สว่นหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหนิร่องกล้า น าท่านเปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่นที่ศูนยบ์ริการ
นักท่องเที่ยวบ้านร่องกล้า เดินทางขึ นไปชม ดอกนางพญาเสอืโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) ที่จะบานสะพรั่งเปล่งประกายสีชมพู
ไปทั่วสร้างบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ชมทิวทัศน์เก็บภาพสวยๆตามอัธยาศัย  
อาหารกลางวันที่… 
น าท่านชมจุดยุทธศาสตร์ส าคญัในอดีตภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อาทิ ผาชูธง ลานหินปุ่ม โรงเรียนการเมือง
การทหาร ฯลฯ สถานที่ตั งของกลุ่มคอมมิวนิสต์ ซึ่งใช้พื นทีบ่รเิวณภูหินร่องกล้าในการพักอาศัยซ่องสุมก าลังพลในการสูร้บ
กับรัฐบาลไทย (ก่อนการเดินทางคงต้องฟิตร่างกายกันสักหนอ่ยด้วยพื้นที่กว้างใช้เวลาในการเดินชมประมาณ 2 – 3 ชม.
เลยทีเดียว) สมควรแก่เวลาเดินทางสู่อ าเภอภูเรือ 
อาหารค่ าที่ ... 
ที่พัก ...  
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3) วันที่สามของการเดินทาง      ภูเรือ – เพชรบูรณ์ 
 

05.00 น.  น าท่านสัมผัสอากาศหนาวเย็นและชมพระอาทิตย์ขึ นยามเช้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าชม วัดป่าห้วยลาด เดิมคือ ส านักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั งขึ นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซึ่งท่านได้มาพ านักและอบรมสั่งสอน
ชาวบ้านห้วยลาดและหมู่บ้านใกล้เคียงระยะหนึ่งก่อนจะเดินทางจาริกธุดงค์ต่อยังสถานที่อื่นๆ จนเม่ือพระอาจารย์อุทัย 
ฌานุตตโม (อ.ติ๊ก) ได้มาจ าพรรษาจึงได้เป็นผูน้ าพาชาวบ้านพัฒนาส านักสงฆ์ห้วยลาดและปัจจุบันวัดป่าห้วยลาดจัดเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอภูเรือที่ไม่ควรพลาด  จากนั นชมและเลือกซื อต้นไม้ที่ สวนลุงวุฒิ 
อาหารกลางวันที่ .... 
ชมความสวยงามของพันธุ์ไม้เมืองหนาวต่างๆที่ สวนพันธุ์ไม้ทีเอสเอ จากนั นชมความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการท่วมกลาง
ขุนเขาของจังหวัดเลย วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง ภาพความงดงามของขุนเขาที่ขึ นสลับซับซ้อนกนัไปมาในอ าเภอภูเรือนั นคง 
อยู่ในภาพฝันของใครหลายคนสถานที่แห่งนี ให้ท่านได้ และนอกจากทิวทัศน์งดงามแล้วโบสถ์ไม้สักหลังใหญ่ก็วิจิตรงดงาม
อลังการเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธเจ้าไภสชัยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย์ หรือ พระกริ่งปวเรศ   
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อาหารค่ าที่  
ที่พัก… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4) วันที่สี่ของการเดินทาง           เพชรบูรณ์ – มวกเหล็ก - กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเลือกซื อของฝากที่  ไร่ก านัลจุล แยกวังชมพู จากนั นเดินทางถึงอ าเภอศรีเทพ 
อาหารกลางวันที่ ... 
น าชม สวนดอกเบญจมาศบิ๊กเต ้ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งท่านจะได้ชมสวนดอกเบญจมาศหลายสายพันธุ์ หลาก
สีสันอวดโฉมเบ่งบานละลานตาในโรงเรือนสีขาวท่ามกลางหุบเขาบนพื นที่กว่าร้อยไร่  
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ   
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ   ริมถนนพญาไท 

 กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ (สมาชิก 6 - 7 ท่าน / 1 ตู้) 

 

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  14,500.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  10,900.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พักเด่ียว  เพิ่ม    2,900.- บาท 

 

อัตรานี้รวม   

1.  รถตูป้รับอากาศ รถท้องถิ่นท่องเที่ยวตามรายการ  
    2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
    3.  อาหารจัดเลี ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
    4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
    5.  ทุนประกันอุบัติเหตุอายุ 6 เดือน – 75 ปี ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
         -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  
             -  ผู้เอาประกันภัย อายุ 76 ปีขึ นไป ความคุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย 

    6.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
    7.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

     1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
    2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 
 

เงื่อนไขการจอง  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 5 ธันวาคม 2561 

การยกเลิก  1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวนัที่ 10 ธันวาคม 2561 หักค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวันเดินทางน้อยกว่า 7 วัน หักค่าบริการ 100 % 
 
 
 
 
 
 

 

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / เชาว์ / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

