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โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

บา้นมงุ บา้นร่องกลา้ เขาค้อ ผาซอ่นแก้ว บูลสกายรีสอร์ท 

อังคารที่ 18 – ศุกรท์ี่ 21 มกราคม 2565 (เที่ยวสบายคลายกังวล สมาชิก 4-5 ท่าน / 1 ตู้) 
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1) องัคารที ่18 มกราคม 2565    กรงุเทพฯ - บา้นมงุ - พษิณโุลก 
 

06.00 น. พรอ้มกนัที่ หนา้คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดูนงัต ์
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ( 4-5 ท่าน / ตู)้  
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
เดินทางสูจ่งัหวดัพิจิตรชม วัดโพธ์ิประทับช้าง เป็นวดัเก่าแก่ที่สรา้งขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2242 ในสมยั สมเด็จพระเจา้สรุเิยนทราธิบดี 
(พระเจา้เสือ) แห่งกรุงศรีอยธุยา มีอายกุว่า 300 ปี เพื่อเป็นอนสุรณส์ถานที่ประสตูิของพระองค ์ความโดดเด่นของวดันีค้ือมีพระ
วิหารสงูศิลปะแบบอยธุยาภายในประดิษฐาน หลวงพ่อโต หรอื หลวงพ่อยิม้  มีก าแพงลอ้มรอบสองชัน้ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
โบราณสถานจากกรมศิลปากรอีกดว้ย 
อาหารกลางวนัที่....พิจิตร 
หลงัอาหารน าท่านถ่ายรูปที่ระลกึกบัพญาชาละวนัที่ บงึสีไฟ จากต านานสูส่ญัลกัษณแ์ห่งเมืองพิจิตร ก่อนเดินทางสู ่ บ้านมุง 
อ าเภอเนินมะปราง อ าเภอเล็กๆ ที่เต็มเป่ียมไปดว้ยธรรมชาติลอ้มรอมดว้ยเขาหินปนู และวิถีชีวิตที่สโลวไ์ลฟ์ของชาวบา้น 
เปลี่ยนพาหนะเป็นรถทอ้งถิ่น (รถอีแต๊ก) น าชม บรรยากาศโดยรอบของหมู่บา้น สวนดอกไม ้360 องศา รา้นกาแฟ จดุถา่ยรูป
ต่างๆและปิดทา้ยดว้ยฝงูคา้งคาวที่จะออกหากินในช่วงค ่าจ านวนนบัแสน มองดรูาวควนัสีด าพุ่งขึน้สูท่อ้งฟ้าตดักบัแสงสีทอง
ของพระอาทิตยก์่อนลาลบัขา้มฟ้าสวยงามทีเดียว สมควรแก่เวลาเดินทางเขา้สูอ่  าเภอเมืองพิษณโุลก 
อาหารค ่าที่ เตาใหญ่หมกูระทะ 
ที่พกั โรงแรมโยเดียเฮอรเิทจ  
 

2) พธุที ่19 มกราคม 2565           เจพฟีารม์ บา้นรอ่งกลา้ ภลูมโล    
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าชม ทุ่งดอกมากาเรต็ ดอกซีโลเซีย บานสะพรั่งหลากสีรบัฤดหูนาว ที่ เจพีฟารม์ ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่ของอ าเภอวงัทองบนเนือ้ที่ 
13 ไร ่ โดยแบ่งพืน้ที่ท  าสวนผสมผสานปลกูไมผ้ล ทัง้ทเุรียน ลิน้จี่ ล  าไย ฝรั่งกิมจ ู เงาะโรงเรียน และท าโรงเรือนปลกูเมลอ่นเนือ้
เขียวพนัธุเ์ลดีก้รีนและเนือ้สม้พนัธุแ์สนหวาน แบบออแกนิคปลอดสารเคมีและตอนนีเ้ริ่มทยอยเก็บเก่ียวผลผลิตจ าหน่ายภายใน
ฟารม์ไดแ้ลว้อีกดว้ย จากนัน้ไปเติมความสขุกนักบัเคก้นุ่มๆและเครื่องดื่มหอมละมนุที่ มีสขุแลนด ์ก่อนจะเดินทางขึน้สู ่ อทุยาน
แห่งชาติภหูินรอ่งกลา้  
อาหารกลางวนัที่ .....อทุยานฯ 
หลงัอาหารเดินทางขึน้สู ่บ้านร่องกล้า เปลีย่นพาหนะเป็นรถทอ้งถิ่น ที่ศนูยบ์รกิารนกัท่องเที่ยวเพื่อเดินทางขึน้สู ่ภูลมโล ชม
ความสวยงามของ ดอกซากรุะ ที่จะบานสะพรั่งเปลง่ประกายสีชมพไูปทั่วสรา้งบรรยากาศสดุแสนโรแมนติกเก็บภาพสวยๆใน
มมุต่างๆตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินทางสูอ่  าเภอเขาคอ้  
อาหารค ่าที่ โรงแรม  
ที่พกั บลูสกายรีสอรท์ เขาคอ้ ( 2 คืน) 
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3) พฤหสับดทีี ่20 มกราคม 2565     เขาคอ้ ผาซอ่นแกว้ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
น าชม ทุ่งกังหันลม  ตัง้ตระหง่านอยู่บนเนินเขาสงู บนพืน้ที่ราว 350 ไร ่จากนัน้ชมสวนสนซึ่งปลกูไวโ้ดยรอบของ พระต าหนัก
เขาค้อ สถานที่ประทบัขณะทรงงานของเชือ้พระวงศค์ราเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎร ชมพืน้ที่ซึ่งผ่านการสูร้บกนัมาเม่ือครัง้อดีต
ระหว่างทหารไทยกบักองก าลงัคอมมิวนิสต ์ ฐานอิทธิ ปัจจบุนักลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัของอ าเภอเขาคอ้มีอาวธุ
ยทุโธปกรณซ์ึ่งผ่านการรบมาจดัใหช้มและยงัเป็นที่ชมวิวแบบพาโนราม่า 180 องศาที่สวยงามอีกดว้ย 
อาหารกลางวนัที่ อาราบิกา้ ณ เขาคอ้  
น าท่านชมและสกัการะ พระบรมธาตุเจดียก์าญจนาภเิษก สถาปัตยกรรมผสมผสาน สโุขทยั อยธุยา และรตันโกสินทร ์
ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปไวใ้หป้ระชาชนไดส้กัการะบชูา สว่นบนยอดของเจดียบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตพุระอฐิัธาตขุอง
พระพทุธเจา้ที่อญัเชิญมาจากประเทศศรีลงักา โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 9 ทรงพระราชทานใหก้บัประชาชน
หลงัจากยตุิการสูร้บกบัคอมมิวนิสตใ์นประเทศไทย จากนัน้เปลี่ยนบรรยากาศไปชม Amazing Dinosaur @ เขาค้อ ยอ้นวยัชม
สวนสนกุไดโนเสารพ์ารค์ที่น่าตืน่เตน้ สมจรงิดว้ยไดโนเสารเ์คลื่อนไหวไดร้าวกบัมีชีวิต พบกบัไดโนเสารห์ลากหลายสายพนัธุ์ 
แอบซ่อนตวัอยู่ในพืน้ที่โดยรอบท่ามกลางบรรยากาศรม่รื่น สวยงาม และอากาศเย็นสบาย จากนัน้ชมวิวทิวเขาแบบพาโนราม่าที่ 
Pino Latte กาแฟหลกัรอ้ยวิวหลกัลา้นจรงิๆ ปิดทา้ยความสวยงามของอ าเภอเขาคอ้กนัที่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตัง้อยู่บน
ยอดเนินเขาที่มีชื่อว่าผาซ่อนแกว้ องคพ์ระเจดียม์องเห็นเด่นบนยอดเขาถกูเสรมิเติมแต่งใหวิ้จิตรงดงามยิ่งสว่นภายในบรรจพุระ
บรมสารีรกิธาต ุนอกจากนีย้งัมรูีปหลอ่พระพทุธเจา้หา้พระองคส์ีขาวเรียงซอ้นกนัอย่างสวยงาม  
อาหารค ่าที่ .....เขาคอ้ 
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4) ศกุรท์ี ่21 มกราคม 2565    เขาคอ้ เพชรบรูณ ์กรงุเทพฯ 
 
อาหารเชา้ 
อ าลาดินแดนแห่งขนุเขาเดินทางผ่านอ าเภอเมืองเพชรบรูณ ์แวะซือ้ของฝากที่ ตลาดมง้  
อาหารกลางวนัที่ ไก่ย่างวิเชียรบรุ ี   
เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯแวะพกัอริยิาบถหรือซือ้ของฝากตามความเหมาะสม 
18.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ที่ หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
 

 

  

 

 

 

อัตราค่าบริการ (สมาชิก 4-5 ท่าน / ตู้)   

 ผูใ้หญ่ ท่านละ     20,500.- บาท 

 พกัเด่ียวเพิ่ม          4,000.- บาท 

อัตรานี้รวม  

 1. รถตูป้รบัอากาศ รถทอ้งถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ 2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้ 4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท) 

 6. มคัคเุทศกท์ี่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์

อัตรานี้ไม่รวม   

 1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
 2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร,์ ค่าซกัรีด 
 3. การตรวจหาเชือ้โควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชม. 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ  
 แอลกอฮอลส์เปรย,์ Face Shield, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 
 ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ติดต่อ  :   02 212 8431 , 080 571 5551, 065 635 1997 

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

