
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 2 ก.ย. 2020 15:28

ทัวร์พิษณโุลก เนินมะปราง เขาค้อ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - พิษณโุลก ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น
ทางไกด์ จะแนะนำร้านอรอ่ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง

กราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช 
ตักบาตรเช้าท่ีพิษณโุลก & เขาค้อ
ชมธรรมชาติท่ีอำเภอเนนิมะปราง
ชมฝูงค้างคาวบินออกหาอาหารนับแสนตัว   
อุทยานแหง่ชาติภูหนิรอ่งกล้า 
ภูทับเบิก แหล่งปลูกกะหล่ำปลีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย



เจดีย์พระธาตุผาแก้ว สถานท่ีประดิษฐานพระบรมสารรีกิธาตุ
อนสุรณ์สถานเขาค้อ 

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

  4  -  5  คน 7,750

 6  -  7  คน 6,500

 8  -  9  คน 5,800

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินพิษณโุลก - อ.เนนิมะปราง - พิษณโุลก

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A
1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B
8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+
(PHS)+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99+Aranyik,+Mueang+Phitsanulok+Dis
trict,+Phitsanulok/Noen+Maprang+District,+Phitsanulok/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0
%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2+%E0%B8%
A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+Sam
o+Khae,+Mueang+Phitsanulok+District,+Phitsanulok/@16.9552444,99.8506014,9.25z/dat
a=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30df9639009aec55:0xf030f308d1476bbd!2m2!1d1
00.2816062!2d16.7716179!1m5!1m1!1s0x31200c7259769c61:0x304fb54b00878a0!2m2!1d
100.6647101!2d16.5898685!1m5!1m1!1s0x30df97e74a6ed84b:0x511c6c828e81a0a!2m2!1
d100.332965!2d16.8050011!3e0?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581+(PHS)+%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599+%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599+Aranyik,+Mueang+Phitsanulok+District,+Phitsanulok/Noen+Maprang+District,+Phitsanulok/%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599+%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2+%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2597+Samo+Khae,+Mueang+Phitsanulok+District,+Phitsanulok/@16.9552444,99.8506014,9.25z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30df9639009aec55:0xf030f308d1476bbd!2m2!1d100.2816062!2d16.7716179!1m5!1m1!1s0x31200c7259769c61:0x304fb54b00878a0!2m2!1d100.6647101!2d16.5898685!1m5!1m1!1s0x30df97e74a6ed84b:0x511c6c828e81a0a!2m2!1d100.332965!2d16.8050011!3e0?hl=en


กำหนดการ
06:20    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
08:20    เหนิฟ้าสู่สนามบินพิษณโุลก เท่ียวบินท่ี FD ...
09:10    ถึงสนามบินเมืองพิษณโุลก
ไกด์ให้การต้อนรับเดินทางสู่ตัวเมืองพิษณโุลก      
09:50    เดินทางสู่วัดพระพุทธชินราช วัดนางพญา วัดราชบูรณะ
11:30    นัง่รถราง  ท่องเท่ียวรอบเมืองพิษณโุลก 
13:30    เดินทางสู่อำเภอเนนิมะปรางค์ชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภอเนนิมะปราง
เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองพิษณโุลก เข้าเช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว พระพุทธชินราช   เป็นพระพุทธรปูสำคัญ และถูกยกย่องว่า

งามท่ีสุดในบรรดาพระพุทธรปูท้ังหลายในเมืองไทย
วัดนางพญา   มีชื่อเสียงในด้านพระเครือ่ง เรยีกว่าพระนางพญา
ซึ่งเล่าลือกันถึงความศักดิ์ สิทธ ิ์  พระนางพญาเป็นสุดยอดพระ หนึง่ในชุดเบญจภาคี
วัดราชบูรณะ   เป็นวัดท่ีพระมหากษัตรย์ิทรงสร้าง
สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
เนือ่งจากทรงประทับอยู่ท่ีเมืองพิษณโุลกถึง 25 ปี
น่ังรถราง  รอบเมืองพิษณโุลก โดยว่ิงผ่านสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์
และสถานท่ีนา่สนใจใช้เวลาประมาณ 45-50 นาที 
ถ้ำผาท่าพล  อำเภอเนนิมะปรางค์ ในอุทยานแหง่นี้ มีถ้ำมากมาย 
ท่ีมีหนิงอกหนิย้อยสวยงาม
ฝูงค้างคาว  บินออกหาอาหารนับแสนตัว เป็นทางยาวนับหลาย กิโลเมตร
หลังอาหารเย็น ให้ท่านได้อิสระเดินช้อปป้ิงท่ีถนนคนเดิน

อาหาร
กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก ทามัน สปา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินพิษณโุลก - อ.เนนิมะปราง - พิษณโุลก

http://www.th.tamansparesort.com/


วันท่ี 2
พิษณโุลก - วัดผาซ่อนแก้ว - เขาค้อ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B
1%E0%B8%99+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0
%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+Samo+Khae,+Mueang+P
hitsanulok+District,+Phitsanulok/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%
E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%
9C%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%
B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7+Khaem+Son,+Khao+Kho+District,+Phetchabun/%E0%
B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD+Nong+Mae+N
a,+Khao+Kho+District,+Phetchabun/The+Imperial+Phukaew+Hill+Resort+99+Moo+14,+P
hitsanulok-
Lomsak+Rd+Thailand+Campson+Khao+Kho+District,+Phetchabun+67280/@16.9552444,
99.8506014,9.25z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30df97e74a6ed84b:0x511c6
c828e81a0a!2m2!1d100.332965!2d16.8050011!1m5!1m1!1s0x31204347c0cca891:0xea28cf
0075b52c82!2m2!1d101.0508933!2d16.7893315!1m5!1m1!1s0x31206a4d6ddb7aad:0xe14
780a5174eb241!2m2!1d100.9375!2d16.6813889!1m5!1m1!1s0x312042c163adcadd:0xada
983b342725097!2m2!1d101.0100208!2d16.7841436!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00   ทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:00    ออกเดนิทางสู่เขาค้อ โดยแวะชมความสวยงามของกวางทีภั่กดฟีาร์ม

11:00    สักการะพระธาตผุาซ่อนแก้ว

13:30    เดนิทางสู่เขาค้อ ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วเช่น น้ำตกศรดีษิฐ์ อนุสรณ์สถานเขาค้อ   ฐานอทิธิ 

16:30    เข้าเช็คอนิทีพั่ก

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599+%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2+%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2597+Samo+Khae,+Mueang+Phitsanulok+District,+Phitsanulok/%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7+Khaem+Son,+Khao+Kho+District,+Phetchabun/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD+Nong+Mae+Na,+Khao+Kho+District,+Phetchabun/The+Imperial+Phukaew+Hill+Resort+99+Moo+14,+Phitsanulok-Lomsak+Rd+Thailand+Campson+Khao+Kho+District,+Phetchabun+67280/@16.9552444,99.8506014,9.25z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30df97e74a6ed84b:0x511c6c828e81a0a!2m2!1d100.332965!2d16.8050011!1m5!1m1!1s0x31204347c0cca891:0xea28cf0075b52c82!2m2!1d101.0508933!2d16.7893315!1m5!1m1!1s0x31206a4d6ddb7aad:0xe14780a5174eb241!2m2!1d100.9375!2d16.6813889!1m5!1m1!1s0x312042c163adcadd:0xada983b342725097!2m2!1d101.0100208!2d16.7841436!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ทำบุญใส่บาตร   ของใส่บาตรน้ันลูกค้าเตรยีมเอง จะใส่หรอืไม่ใส่ก็ได้ข้ึนอยู่กับลูกค้า 

ภักดีฟาร์ม   ฟาร์มกวางท่ีเปิดให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกาตร
ให้นักท่องเท่ียวได้มาพักผ่อน
เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว  เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารรีกิธาตุ
สถานท่ีอันเป็นธรรมภูมิท่ีงดงาม
มีธรรมชาติเป็นภูเขาท่ีสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรยีงรายโอบรอบบรเิวณศาลาปฏิบั
ติธรรม
เขาค้อ   ปัจจุบันนี้ ถือได้ว่าเป็นท่ีพักตากอากาศข้ึนชื่อท่ีกล่าวกันว่า นอนเขาค้อ 1 คืน
อายุยืน 1 ปี 
น้ำตกศรีดิษฐ์   น้ำตกท่ีมีชื่อเสียงของเขาค้อถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึก
พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก   เจดีย์ท่ีสร้างข้ึนด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสุโขทัย
อยุธยาและรัตนโกสินทร์ 
 ฐานอิทธิ  ย้อนอดีตเม่ือคร้ังความไม่สงบในพื้ นท่ี ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจัดแสดง
อนุสรณ์สถานเขาค้อ สถานท่ีรวบรวมรายชื่อทหาร พลเรอืน
ตำรวจท่ีได้ต่อสู้ กับลัทธติ่างความคิด

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก อิมพีเร ียล ภูแก้ว ฮิลล์ ร ีสอร์ท หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
พิษณโุลก - วัดผาซ่อนแก้ว - เขาค้อ

วันท่ี 3
เขาค้อ - ภูทับเบิก - ภูหินรอ่งกล้า - พิษณโุลก - กรงุเทพฯ

http://www.imperialphukaewresort.com/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/The+Imperial+Phukaew+Hill+Resort+99+Moo+14,+P
hitsanulok-
Lomsak+Rd+Thailand+Campson+Khao+Kho+District,+Phetchabun+67280/%E0%B8%A0
%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8
%B4%E0%B8%81+Kok+Sathon,+Dan+Sai+District,+Loei/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0
%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88
%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B8%A0%E0%B
8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E
0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%97%E0%B8%
B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%
B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%
E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82+2331+No
en+Phoem,+%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8
%A2+Phitsanulok/Lan+Hin+Pum,+Noen+Phoem,+Nakhon+Thai+District,+Phitsanulok+65
120/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0
%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82
%E0%B8%A5%E0%B8%81+
(PHS)+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99+Aranyik,+Mueang+Phitsanulok+Dis
trict,+Phitsanulok/@16.9552444,99.8506014,9.25z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!
1s0x312042c163adcadd:0xada983b342725097!2m2!1d101.0100208!2d16.7841436!1m5!1
m1!1s0x312059449637f939:0x5ba84e01a45250b1!2m2!1d101.087222!2d16.906389!1m5!1
m1!1s0x31205961f0f93f95:0x3773e0f5779a473d!2m2!1d100.9942482!2d17.0039133!1m5!
1m1!1s0x3120f55f67abcfd9:0xc1928405cc6fb294!2m2!1d100.9909168!2d16.9939594!1m5!
1m1!1s0x30df9639009aec55:0xf030f308d1476bbd!2m2!1d100.2816062!2d16.7716179!3e0
?hl=en

วันท่ี 3
เขาค้อ - ภูทับเบิก - ภูหินรอ่งกล้า - พิษณโุลก - กรงุเทพฯ

https://www.google.co.th/maps/dir/The+Imperial+Phukaew+Hill+Resort+99+Moo+14,+Phitsanulok-Lomsak+Rd+Thailand+Campson+Khao+Kho+District,+Phetchabun+67280/%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2581+Kok+Sathon,+Dan+Sai+District,+Loei/%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4+%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2+%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259C%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2582+2331+Noen+Phoem,+%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2+Phitsanulok/Lan+Hin+Pum,+Noen+Phoem,+Nakhon+Thai+District,+Phitsanulok+65120/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581+(PHS)+%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599+%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599+Aranyik,+Mueang+Phitsanulok+District,+Phitsanulok/@16.9552444,99.8506014,9.25z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x312042c163adcadd:0xada983b342725097!2m2!1d101.0100208!2d16.7841436!1m5!1m1!1s0x312059449637f939:0x5ba84e01a45250b1!2m2!1d101.087222!2d16.906389!1m5!1m1!1s0x31205961f0f93f95:0x3773e0f5779a473d!2m2!1d100.9942482!2d17.0039133!1m5!1m1!1s0x3120f55f67abcfd9:0xc1928405cc6fb294!2m2!1d100.9909168!2d16.9939594!1m5!1m1!1s0x30df9639009aec55:0xf030f308d1476bbd!2m2!1d100.2816062!2d16.7716179!3e0?hl=en


กำหนดการ
07:00     อาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30     เดนิทางสู่ภูทับเบิก เพ่ือชมความสวยงามของธรรมชาติ

10:00     เดนิทางตอ่ยังอทุยานแห่งชาตภูิหินรอ่งกล้า

14:30     เดนิทางกลกับสู่เมืองพิษณุโลก แวะพักผ่อนทานกาแฟระหวา่งทาง

17:30     เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินเพ่ือทำการเช็คอนิ

19:15     เหินฟ้ากลับยังสนามบินดอนเมืองด้วยเทีย่วบิน FD ...

20:10     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดภิาพ

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ชมวิวสวยๆจากจุดชมวิวท่ี ภูทับเบิก ท่ีมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768

เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภูมิประเทศมีความงดงาม
อากาศบรสิุทธ์ เย็นสบายตลอดปี 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีพื้ นท่ีติดกับ 3 จังหวัดเลย-เพชรบูรณ์-พิษณโุลก
เป็นท่ีมีความสวยงามและแปลก
และเป็นดินแดนแหง่ประวัติศาสตร์แตกแยกทางความคิดของลัทธคิวาเชื่อ
ลานหินปุ่ม-หินแตก ท่ีเกิดการยุบและพองตัวของเปลือกโลก ต่อยังโรงเรยีนการทหาร-
ผาชูธง ท่ีเคยเป็นสถานท่ีปลูกฝังลัทธทิางความคิด
จุดชมวิวบรเิวณผาชูธงถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึก
ระหว่างทางขณะเดินทางกลับสู่สนามบิน หากมีเวลาแวะนัง่ทานกาแฟสด
ท่ีบรเิวณน้ำตกแก่งโสภา

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
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ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 2 คืน (พัก 2 คน / ห้อง)
ค่ารถตู้  วีไอพี ตลอดการเดินทาง



ค่าเข้าสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์บรกิารตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - พิษณโุลก
ค่าอาหารกลางวัน+เย็น
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเครือ่งดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/phitsanulok/1039

https://www.atsiamtour.com/phitsanulok/1039
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