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1) วันแรกของการเดินทาง                           กรุงเทพฯ – หล่มสัก – เขาค้อ 
 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัท่ี หนา้คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ท่ีชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ เดินทางสู ่จงัหวดัเพชรบูรณ ์
บริการอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา-กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
ชม พุทธอุทยานเพชรบุระ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ ์ท่ีประดิษฐานพระพทุธมหาธรรมราชาเฉลมิพระเกยีรตฯิ ซึง่เป็นพระพทุธ
มหาธรรมราชาจ าลององคใ์หญ่ท่ีสดุในโลก พระพทุธรูปคูบ่า้นคูเ่มืองท่ีชาวเพชรบรูณ ์ใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอย่างมาก 
อาหารกลางวนั 
เดินทางสู ่ อ าเภอหล่มสกั น าชม พิพิธภัณฑ์หล่มศักด์ิ สถานท่ีจดัแสดงวฒันธรรมประเพณีภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถงึวิถี
การด ารงชีวิตท่ีมเีอกลกัษณแ์ละภาษาถ่ินของคนเมืองหลม่    ซึง่นบัวนัสิ่งเหลา่นีก้  าลงัจะถกูกลืนหายไปพรอ้มกบัการเปลี่ยน 
แปลงของโลกในยคุโลกาภิวตัน ์รบัฟังและรบัชมเรื่องราวผ่านสื่ออนัทนัสมยั 
จากนัน้เดินทางสู ่อ าเภอเขาคอ้ ชมวิวแบบ 360 องศาท่ีรูท 12 จดุเช็คอินของใครหลายคน สถานท่ีแห่งนีต้กแตง่แบบสไตล์
อเมริกนัตะวนัตก มีรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของท่ีระลกึตา่งๆ สว่นดา้นหลงัเป็นวิวเทือกเขาคอ้ท่ีมีความเป็น
ธรรมชาติ 
อาหารค ่า 
ท่ีพกั บลูสกายรีสอรท์ ( พกั 2 คืน) 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

 

 @เขาค้อ... บลสูกาย ปลายฝน 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

      วันเดินทาง : 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2563 
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2)  วันที่สองของการเดนิทาง                ผาซอ่นแก้ว  - เขาค้อ  
 

อาหารเชา้ท่ี รีสอรท์ 
เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตูป้รบัอากาศเดินทางลงจากเขาคอ้เพ่ือไปชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นวดัท่ีประดบัตกแตง่ดว้ย
ถว้ยชามเบญจรงคท่ี์สวยงามมาก เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนีย้งัเป็นสถานท่ีปฏิบตัธิรรมส าหรบั
พทุธศาสนิกชนท่ีสนใจอีกดว้ย เดินชมบรรยากาศโดยรอบพรอ้มเก็บภาพท่ีระลกึ จากนัน้ไปจิบกาแฟหรือเครื่องดื่มอ่ืนๆและ
ชมวิวหลกัลา้นท่ี Pino Latte 
สกัการะ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ ซึง่บรรจพุระบรมสารีริกธาตท่ีุอญัเชิญมาจากประเทศศรีลงักา ชาวเพชรบรูณ์
สรา้งเจดียนี์เ้พ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแด่...พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รชักาลที่ 9 เม่ือคราวท่ีพระองคท์รงครองราชยค์รบ  50  ปี 
อาหารกลางวนัท่ี  แทนรักรีสอรท์ 
เดินทางสู ่พระต าหนักเขาค้อ ตัง้อยู่บนยอดเขาสงูสดุ มีสวนสน สวนไมด้อกไมป้ระดบัและชมทิวทศันค์วามงามแห่งขนุเขา 
น าชม ฐานอิทธิ พืน้ท่ีสนบัสนนุในการสูร้บแห่งยทุธภมูิเขาคอ้ ภายในมีพิพิธภณัฑอ์าวธุยทุโปกรณท่ี์ใชใ้นการสูร้บครัง้นัน้  
อาทิ เครื่องบินขบัไล ่ F5 รถสายพานล าเลียงพลปืนใหญ่ ฯลฯ จากนัน้น าท่านชมความสวยงามท่ีสรา้งขึน้โดยน าประโยชน์
จากธรรมชาติมาใชง้านดา้นพลงังานท่ี ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนดม์ารค์ท่ีไมค่วรพลาด 
อาหารค ่าท่ี รีสอรท์  
 

3)  วันที่สามของการเดนิทาง                เขาค้อ – พิษณุโลก 
 

อาหารเชา้ท่ี รีสอรท์ 
น าท่านเลือกซือ้ของฝากท่ี ตลาดม้ง  ซึง่จะมีทัง้ผกัสดๆ ผลไม ้เสือ้ผา้ เครื่องประดบั เป็นตน้  
เดินทางสูจ่งัหวดัพิษณโุลก แวะจิบกาแฟท่ี .... Elephant House Lake View Café…. 

อาหารกลางวนั 
นมสัการ พระพุทธชินราช วดัพระศรีรตันมหาธาตวุรมหาวหิาร เป็นพระพทุธรูปคูบ่า้นคูเ่มืองมาแตโ่บราณกาล  มีพุทธ
ลกัษณะท่ีงดงามท่ีสดุในประเทศไทย หากผ่านเมืองพิษณโุลกทกุครัง้ควรมากราบไหวอ้ย่างย่ิง  นอกจากนีส้ิ่งท่ีขาดไมไ่ดอ้กี
หนึ่งสิ่งคือกลว้ยตากของฝากเมืองพิษณโุลก คงตอ้งซือ้ติดมือกลบัไปฝากคนทางบา้นกนัดว้ย  
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จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อาคารศนูยป์ระวตัิศาสตรแ์ห่งนีเ้กิดขึน้จากความ
รว่มมือของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ไดแ้ก่ กรมศิลปากร มลูนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล  บริษัท ปตท.ส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) และจงัหวดัพิษณโุลก สรา้งขึน้เพ่ือแสดงเรื่องราวเก่ียวกบัเมืองพิษณโุลก และ
เทิดพระเกียรติสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  ชมนิทรรศการภายในอาคารและฟังเรื่องราวของเมืองพิษณโุลกผ่านวิทยากรใน
พืน้ท่ี  
อาหารค ่าท่ี โรงแรม 
ท่ีพกั โรงแรมโยเดยี เฮอริเทจ พิษณโุลก  
 

4)  วันที่สี่ของการเดนิทาง      พิษณุโลก – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ท่ี โรงแรม  
นั่งรถรางท่องเท่ียวชมอาคารบา้นเรือน ชมุชน ตลาดของตวัเมืองพิษณุโลก ก าแพงเมืองเก่า และสกัการะศาลสมเดจ็พระ
นเรศวนมหาราช จากนัน้ไปชิม ก๋วยเตีย๋วห้อยขา ก่อนน าท่านเดินทางสูจ่งัหวดันครสวรรค ์
อาหารกลางวนั 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร แวะซือ้ของฝากท่ีรา้นนอ้งเป้ิล 
19.00 น. ถงึ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ   รถจอดท่ี หนา้คณะครุศาสตร์ จฬุาฯ ริมถนนพญาไท 
 

หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ    16,200.-    บาท 

@ พกัเดี่ยว  เพิ่ม           3,800.-    บาท 

**** สมาชกิ 6 ท่าน / ตู ้หรอื สมาชกิ 18 ท่าน / 1 บสั *** 
 

อัตรานี้รวม 1. รถตู ้/ รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ 
  2. ท่ีพกัตามรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน 
   3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารวา่ง เครื่องดื่มและผลไม ้
   4. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
   5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินคา่รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
   6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานท่ีเขม้แข็งจากชยัทวัร ์  
 

อัตรานี้ไม่รวม 1. คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท ์, คา่มินิบาร ์, คา่ซกัรีด 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกในรถ แอลกอฮอลส์เปรย ์, Face Shield , จดัท่ีนั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

    ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

เงื่อนไขการจอง        ยืนยนัการเดินทางพรอ้มช าระคา่บริการโดยโอนเขา้บญัชี 
บรษิัท ชัยทัวร์ 1984 จ ากัด 

ธ.กรุงเทพ สาขา สาธปุระดษิฐ ์บ/ช ออมทรพัย ์ เลขท่ี 171-429-914-4 
เม่ือโอนแลว้กรุณา สง่ใบ Pay In ผา่นทาง Line @ chaitour  /  โทรสาร. 02 211 0119 

 

ติดต่อ  :  065 635 1997 , 080 571 5551 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th 

 

            จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

 

mailto:domestic@chaitour.co.th

