
ชมหมอก ดอกไม้ ปลายฝน @ Blue Sky  |  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) อาทิตย์ที่  10  พฤศจิกายน  2562                   กรุงเทพฯ – เขาค้อ  
 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์ 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสูจ่งัหวดัเพชรบรูณ์ 
บริการอาหารเช้า เคร่ืองดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดกูาล  / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
อาหารกลางวนัที่ .....เพชรบรูณ์ 
น าชม หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2556 เดิมเป็นที่ตัง้ของศาลากลางจงัหวดัเพชรบรูณ์หลงัเกา่ 
เม่ือมีการย้ายศาลากลางจงัหวดัไปอยู่ศนูย์ราชการ ทางเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์จึงขอใช้สถานที่นีเ้พื่อท าเป็นหอโบราณคด ี
โดยจดัแสดงเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีของเพชรบรูณ์ ตัง้แต่ยคุก่อนประวตัิศาสตร์มาจนถึงยุคศรีเทพต่อมา
สมยัสโุขทยั อยธุยา รัตนโกสินทร์ ถึงปัจจบุนั มีลกัษณะการน าเสนอแบ่งเป็นห้องต่างๆ ได้แก่ โรงหนงัไทยเพชรบรูณ์เป็นการ
จ าลองโรงหนงัแห่งแรกของเพชรบรูณ์  ห้องจากเขาคะนาถึงศรีเทพจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ เป็นต้น และที่
น่าสนใจคือห้องที่จดัแสดงเก่ียวกบัแผนการให้จงัหวดัเพชรบรูณ์เป็นเมืองหลวงของไทย  
สมควรแก่เวลาเดินทางสูอ่ าเภอเขาค้อ น าท่านถ่ายรูป เช็คอิน...ตามอธัยาศยั 
อาหารกลางค ่าที่ …… 
ที่พกั บลูสกายรีสอร์ท เขาค้อ (พกั 2 คืน) 
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2)  จนัทรท์ี ่ 11 พฤศจกิายน  2561       ผาซอ่นแกว้  - เขาคอ้  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 
น าท่านชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นวดัส าคญัและสวยงามมากองค์เจดีย์ประดบัตกแต่งด้วยถ้วยชามเบญจรงค์ดู
งดงามยิ่งจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัแห่งหนึ่งต้องไปชมทกุครัง้ที่เดินทางมาเขาค้อ สกัการะพระบรมสารีริกธาตแุละเดิน
ชมบรรยากาศโดยรอบพร้อมเก็บภาพที่ระลกึ จากนัน้ชมวิวแบบ 360 องศา ที่ Pino Latte ก่อนไปเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จาก
ธรรมชาติกนัต่อที่ เขาค้อทะเลภ ูสกัการะ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ ซึง่บรรจพุระบรมสารีริกธาตทุี่อญัเชิญมาจาก
ประเทศศรีลงักา ชาวเพชรบรูณ์สร้างเจดีย์องค์นีเ้พื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ  50  ปี 
อาหารกลางวนัที่ ..... 
น าชม  พระต าหนักเขาย่า ตัง้อยู่บนยอดเขาจดุที่สงูที่สดุชมทิวทศัน์ความงามโอบล้อมด้วยขนุเขามีสวนไม้ดอกไม้ประดบั 
และสวนสนที่สวยงามบรรยากาศราวกบัอยตู่างประเทศ จากนัน้ไปชม ฐานอิทธิ เป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งจดัแสดงอาวธุ ที่
ใช้สู้รบกบัฝ่านคอมมิวนิสต์ในยคุนัน้ อาทิ เคร่ืองบินขบัไล ่ F5 รถสายพานล าเลียงพลปืนใหญ่ เฮลิคอร์ปเตอร์ ฯลฯ เปลีย่น
บรรยากาศไปชมความยิ่งใหญ่ของ ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาด สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าที่พกั พกัผ่อน
ชมความสวยงามรอบๆที่พกัได้ตามอธัยาศยั 
อาหารค ่าที่ รีสอร์ท 
 

3)  อังคารที่  12 พฤศจิกายน  2562                  เขาค้อ – กรุงเทพฯ 

 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท  
น าท่านเลือกซือ้ของฝากที่ ตลาดม้ง ซึง่จะมีทัง้ผกัสดๆ ผลไม้ เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั เป็นต้น จากนัน้เดินทางตามเส้นทาง
หลวงหมายเลข 21 ก่อนถึงแยกวงัชมพู แวะ ไร่ก านันจุล มีของฝากมากมายหลากหลายให้ท่าน ช้อป ชิม ตามอธัยาศยั 
อาหารกลางวนัที่ ....ไก่ย่างวิเชียรบรีุ 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะพกัอิริยาบถหรือแวะซือ้ของฝากตามความเหมาะสม 
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม   
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อัตราค่าบริการ ( 6 – 7 ท่าน / ตู้) 
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  12,000.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ    9.000- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม     4,000.- บาท 

           ( กรณีมีสามชิก 20 ท่านขึ้นไป เปลี่ยนเป็นใช้รถโค้ชเดินทางออกจากกรุงเทพฯ )  
 

อัตรานี้รวม 
 

 1.  รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ    2.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 3.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้  4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท) 

6.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์   7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 

เงื่อนไขการจอง   
  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการ 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง หลงัวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 หกัค่าบริการ 30 % 

   2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบริการ 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              ติดต่อ  :    ตอ๋ม / จูน / เตย้ /  อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

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

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

