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1) อังคารที่ 18 มกราคม 2565

กรุงเทพฯ - บ้านมุง - พิษณุโลก

06.00 น.
พร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนงั ต์
06.30 น.
ออกเดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ( 4-5 ท่าน / ตู)้
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง
เดินทางสูจ่ งั หวัดพิจิตรชม วัดโพธิ์ประทับช้าง เป็ นวัดเก่าแก่ท่สี ร้างขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2242 ในสมัย สมเด็จพระเจ้าสุรเิ ยนทราธิบดี
(พระเจ้าเสือ) แห่งกรุงศรีอยุธยา มีอายุกว่า 300 ปี เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานที่ประสูติของพระองค์ ความโดดเด่นของวัดนีค้ ือมีพระ
วิหารสูงศิลปะแบบอยุธยาภายในประดิษฐาน หลวงพ่อโต หรือ หลวงพ่อยิม้ มีกาแพงล้อมรอบสองชัน้ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
โบราณสถานจากกรมศิลปากรอีกด้วย
อาหารกลางวันที่....พิจิตร
หลังอาหารนาท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับพญาชาละวันที่ บึงสีไฟ จากตานานสูส่ ญ
ั ลักษณ์แห่งเมืองพิจิตร ก่อนเดินทางสู่ บ้านมุง
อาเภอเนินมะปราง อาเภอเล็กๆ ที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยธรรมชาติลอ้ มรอมด้วยเขาหินปูน และวิถีชีวิตที่สโลว์ไลฟ์ ของชาวบ้าน
เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถท้องถิ่น (รถอีแต๊ก) นาชม บรรยากาศโดยรอบของหมู่บา้ น สวนดอกไม้ 360 องศา ร้านกาแฟ จุดถ่ายรูป
ต่างๆและปิ ดท้ายด้วยฝูงค้างคาวที่จะออกหากินในช่วงค่าจานวนนับแสน มองดูราวควันสีดาพุ่งขึน้ สูท่ อ้ งฟ้าตัดกับแสงสีทอง
ของพระอาทิตย์ก่อนลาลับข้ามฟ้าสวยงามทีเดียว สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสูอ่ าเภอเมืองพิษณุโลก
อาหารค่าที่ เตาใหญ่หมูกระทะ
ที่พกั โรงแรมโยเดียเฮอริเทจ
2) พุธที่ 19 มกราคม 2565

เจพีฟาร์ม บ้านร่องกล้า ภูลมโล

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาชม ทุ่งดอกมากาเร็ต ดอกซีโลเซีย บานสะพรั่งหลากสีรบั ฤดูหนาว ที่ เจพีฟาร์ม ตัง้ อยู่ในเขตพืน้ ที่ของอาเภอวังทองบนเนือ้ ที่
13 ไร่ โดยแบ่งพืน้ ที่ทาสวนผสมผสานปลูกไม้ผล ทัง้ ทุเรียน ลิน้ จี่ ลาไย ฝรั่งกิมจู เงาะโรงเรียน และทาโรงเรือนปลูกเมล่อนเนือ้
เขียวพันธุเ์ ลดีก้ รีนและเนือ้ ส้มพันธุแ์ สนหวาน แบบออแกนิคปลอดสารเคมีและตอนนีเ้ ริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตจาหน่ายภายใน
ฟาร์มได้แล้วอีกด้วย จากนัน้ ไปเติมความสุขกันกับเค้กนุ่มๆและเครื่องดื่มหอมละมุนที่ มีสขุ แลนด์ ก่อนจะเดินทางขึน้ สู่ อุทยาน
แห่งชาติภหู ินร่องกล้า
อาหารกลางวันที่ .....อุทยานฯ
หลังอาหารเดินทางขึน้ สู่ บ้านร่องกล้า เปลีย่ นพาหนะเป็ นรถท้องถิ่น ที่ศนู ย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางขึน้ สู่ ภูลมโล ชม
ความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่จะบานสะพรั่งเปล่งประกายสีชมพูไปทั่วสร้างบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกเก็บภาพสวยๆใน
มุมต่างๆตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสูอ่ าเภอเขาค้อ
อาหารค่าที่ โรงแรม
ที่พกั บูลสกายรีสอร์ท เขาค้อ ( 2 คืน)
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3) พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

เขาค้อ ผาซ่อนแก้ว

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาชม ทุ่งกังหันลม ตัง้ ตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง บนพืน้ ที่ราว 350 ไร่ จากนัน้ ชมสวนสนซึ่งปลูกไว้โดยรอบของ พระตาหนัก
เขาค้อ สถานที่ประทับขณะทรงงานของเชือ้ พระวงศ์คราเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎร ชมพืน้ ที่ซ่งึ ผ่านการสูร้ บกันมาเมื่อครัง้ อดีต
ระหว่างทหารไทยกับกองกาลังคอมมิวนิสต์ ฐานอิทธิ ปั จจุบนั กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของอาเภอเขาค้อมีอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ซ่งึ ผ่านการรบมาจัดให้ชมและยังเป็ นที่ชมวิวแบบพาโนราม่า 180 องศาที่สวยงามอีกด้วย
อาหารกลางวันที่ อาราบิกา้ ณ เขาค้อ
นาท่านชมและสักการะ พระบรมธาตุเจดียก์ าญจนาภิเษก สถาปั ตยกรรมผสมผสาน สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ให้ประชาชนได้สกั การะบูชา ส่วนบนยอดของเจดียบ์ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุพระอัฐิธาตุของ
พระพุทธเจ้าที่อญ
ั เชิญมาจากประเทศศรีลงั กา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้กบั ประชาชน
หลังจากยุติการสูร้ บกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย จากนัน้ เปลี่ยนบรรยากาศไปชม Amazing Dinosaur @ เขาค้อ ย้อนวัยชม
สวนสนุกไดโนเสาร์พาร์คที่น่าตืน่ เต้น สมจริงด้วยไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ราวกับมีชีวิต พบกับไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์
แอบซ่อนตัวอยู่ในพืน้ ที่โดยรอบท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม และอากาศเย็นสบาย จากนัน้ ชมวิวทิวเขาแบบพาโนราม่าที่
Pino Latte กาแฟหลักร้อยวิวหลักล้านจริงๆ ปิ ดท้ายความสวยงามของอาเภอเขาค้อกันที่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตัง้ อยู่บน
ยอดเนินเขาที่มีช่อื ว่าผาซ่อนแก้ว องค์พระเจดียม์ องเห็นเด่นบนยอดเขาถูกเสริมเติมแต่งให้วิจิตรงดงามยิ่งส่วนภายในบรรจุพระ
บรมสารีรกิ ธาตุ นอกจากนีย้ งั มีรูปหล่อพระพุทธเจ้าห้าพระองค์สีขาวเรียงซ้อนกันอย่างสวยงาม
อาหารค่าที่ .....เขาค้อ
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4) ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

เขาค้อ เพชรบูรณ์ กรุงเทพฯ

อาหารเช้า
อาลาดินแดนแห่งขุนเขาเดินทางผ่านอาเภอเมืองเพชรบูรณ์ แวะซือ้ ของฝากที่ ตลาดม้ง
อาหารกลางวันที่ ไก่ย่างวิเชียรบุรี
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯแวะพักอิรยิ าบถหรือซือ้ ของฝากตามความเหมาะสม
18.30 น.
ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ
กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ (สมาชิก 4-5 ท่าน / ตู้)

ผูใ้ หญ่ ท่านละ 20,500.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม

4,000.- บาท

อัตรานี้รวม

1. รถตูป้ รับอากาศ รถท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท)
6. มัคคุเทศก์ท่เี ข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. การตรวจหาเชือ้ โควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชม.
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ

แอลกอฮอล์สเปรย์, Face Shield, จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด
ติดต่อ :

02 212 8431 , 080 571 5551, 065 635 1997

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

www.chaitour.co.th

