 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 25 ก.ค. 2018 16:06

แพค็ เกจทัวร์พิษณโุ ลก เนินมะปราง เขาค้อ 3 วัน 2 คืน โดยเครือ่ งบิน
ตั้ งแต่ 6 คน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ - พิษณโุ ลก
กราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช
ตักบาตรเช้าที่พิษณโุ ลก & เขาค้อ
ชมธรรมชาติที่อำเภอเนนิ มะปราง
ชมฝงู ค้างคาวบินออกหาอาหารนับแสนตัว
อุทยานแหง่ ชาติภูหนิ รอ่ งกล้า
ภูทับเบิก แหล่งปลูกกะหล่ำปลีท่ใี หญ่ท่สี ุดในประเทศไทย
เจดีย์พระธาตุผาแก้ว สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารรี กิ ธาตุ
อนสุ รณ์สถานเขาค้อ


ราคา

จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา/คน

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

7,650.7,100.3,000.-

ราคาตั ๋ วเครือ่ งบิน
ไป-กลับ กรงุ เทพฯ - พิษณโุ ลก
สายการบนิ แอร์เอเซีย
สายการบินนกแอร์

ราคา/คน
(ประมาณ)
1,900.- 3,000.1,900.- 3,000.-

หมายเหตุ :
ราคาจะถกู ลง หรอื แพงขึ้นนั้ นจะอยทู่ ี่เราจอง
ก่อนหน้าการเดินทางนานแค่ใหน
หรอื เจอชว่ ง Promtion


รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินพิษณโุ ลก - อ.เนนิ มะปราง - พิษณโุ ลก
การเดินทาง

ช่วงเช้า
06.00 / 04.30 นัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง เค้าเตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรอื
นกแอร์ เจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour ให้การต้อนรับ
08.10 / 06.30 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินพิษณโุ ลกด้วยสายการบิน แอร์เอเซีย หรอื นกแอร์
09.05 / 07.20 เดนิ ทางถึงสนามบนิ เมอื งพษิ ณโุ ลก
ไกด์ให้การต้อนรับเดินทางสตู่ ั วเมืองพิษณโุ ลก
ช่วงบ่าย
เดินทางยังสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเนนิ มะปราง แล้วกลับมาพักที่เมืองพิษณโุ ลก

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินพิษณโุ ลก - อ.เนนิ มะปราง - พิษณโุ ลก
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
นมัสการ พระพุทธชินราช วัดพระศรรี ั ตนมหาธาตวุ รมหาวิหาร เป็นพระพทุ ธรปู สำคัญ
และถูกยกย่องว่า งามที่สุดในบรรดาพระพุทธรปู ทั้ งหลายในเมืองไทย
เพลิดเลินกับการ นั ่ง รถราง ทอ่ งเที่ยวรอบเมืองพิษณโุ ลก
โดยเส้นทางที่รถรางทอ่ งเที่ยววิ่งผา่ นนั้ นครอบคลุมทั้ งสถานที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร์ เชน่
วัดพระศรรี ั ตนมหาธาตุ (วัดใหญ่ ) พระราชวังจันทน์ เป็นต้น
และสถานที่ท่นี า่ สนใจและมีทัศนยี ภาพสวยงาม โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 45-50 นาที
ด้วยรถพาหนะที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี
ใหว้พระที่ วั ดนางพญา มีชื่อเสียงในด้านพระเครือ่ ง เรยี กวา่ พระนางพญา
ซึ่งเล่าลือกันถึงความศักด์ ิสิทธ์ ิ พระนางพญาเป็นสุดยอดพระ หนึง่ ในชุดเบญจภาคี
วั ดราชบูรณะ เป็นวัดที่พระมหากษัตรยิ ์ ทรงสร้าง
ซึ่งเชื่อวา่ สสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
เนือ่ งจากทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณโุ ลกถึง 25 ปี
ช่วงบ่าย
ชม ถ้ำผาท่าพล อำเภอเนินมะปรางค์ เมื่อเราเข้าไปในอทุ ยานแหง่ นี้ เราจะพบถ้ำมากมาย
ได้แก่ ถ้ำนเรศวร ถ้ำเรอื ที่มีหนิ งอกหนิ ย้อยสวยงาม ถ้ำลอด
ซึ่งสามารถเดินทะลุไปยังอีกด้านหนึง่ ของภูเขาได้
นอกจากนี้ ยังพบซากดึกดำบรรพ์ของหอยและปะการัง
เนือ่ งจากบรเิ วณนี้ เคยเป็นท้องทะเลมากอ่ น
อำเภอที่มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวธรรมชาติที่เต็มไปต้นไม้ สัตว์ป่าและถ้ำมากมาย
ชม ฝูง ค้ างคาว บินออกหาอาหารนับแสนตัว เป็นทางยาวนับหลาย กิโลเมตร

อาหาร

ช่วงค่ำ
หลังอาหารเย็น ให้ท่านได้อิสระเดินช้อปป้ ิงที่ถนนคนเดิน
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย ็น
ร้านอาหาร

ที่พัก

ทามั น สปา รีสอร์ท หรือเทียบเทา่

วันที่ 2

พิษณโุ ลก - วัดผาซอ่ นแก้ว - เขาค้อ
การเดินทาง

ช่วงเช้า - บ่าย
เดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยวอำเภอเขาค้อ เชน่ เจดีย์พระธาตผุ าแก้ว น้ำตกศรดี ิษฐ์
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
เช้าตรทู่ ำบุญใส่บาตรพระตามจำนวนที่ต้องการ (การใส่บาตรนั้ นอาหารลูกค้าเตรยี มเอง
จะใส่หรอื ไม่ใส่ก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้า เราพร้อมให้บรกิ าร)
ชม เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารรี กิ ธาตุ สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม
ซึ่งเรยี กว่าผาซ่อนแก้วนี้
มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรยี งรายโอบรอบบรเิ วณศาลาปฏิบัติธรรม
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ เขาค้อ ปัจจบุ ั นนี้ ถือได้วา่ เป็นที่พักตากอากาศขึ้นชื่อที่กลา่ วกันวา่ นอนเขาค้อ 1 คืน อายยุ ืน 1 ปี
สัมผัสกับบรรยากาศของปลายฝนต้นหนาว
พบกับความชมุ่ ฉำ่ ของ น้ำตกศรีดิษฐ์ น้ำตกที่มีชื่อเสียงของเขาค้อถา่ ยภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
กราบนมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์ กาญจนาภิเษก เจดีย์ท่สี ร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสุโขทัย
อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรปู ให้ประชาชนได้สักการะบูชายอดเจดีย์บรรจุพระบรม
สารรี กิ ธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรลี ั งกา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ั ว
ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่

อาหาร

เดินทางต่อสู่ ฐานอิทธิ ย้อนอดีตเมื่อครั้ งความไม่สงบในพื้ นที่ ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่จัดแสดง
ไกล้ๆกันนำชม อนสุ รณ์สถานเขาค้อ สถานที่รวบรวมรายชื่อทหาร พลเรอื น ตำรวจที่ได้ตอ่ ส้ กู ั บลัทธติ า่ งความคิด
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย ็น
ที่ร้านอาหาร

ที่พัก

วันที่ 3

อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท หรือเทียบเทา่

เขาค้อ - ภูทับเบิก - ภูหินรอ่ งกล้า - พิษณโุ ลก - กรงุ เทพฯ

วันที่ 3

เขาค้อ - ภูทับเบิก - ภูหินรอ่ งกล้า - พิษณโุ ลก - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง

ช่วงเช้า
เดินทางทอ่ งเที่ยวตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวในอำเภดเขาค้อ
ช่วงบ่าย
เดินทางกลับสตู่ ั วเมืองพิษณโุ ลก และเวลาสมควรเดินทางสสู่ นามบินเพื่อทำการเช็คอิน
18.55 / 15.05 เหนิ ฟ้ ากลับยังสนามบินดอนเมือง

19.50 / 15.55 เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
ชมวิวสวยๆจากจดุ ชมวิวที่ ภูทับเบิก ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร
ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์
ภูมิประเทศมีความงดงามเป็นที่กล่าวถึงเป็นความงามของทะเลภูเขาตามธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์
อากาศบรสิ ุทธ์ เย็นสบายตลอดปี ในตอนเช้ามีหมอกและกลมุ่ เมฆ
มองเหน็ เป็นทะเลหมอกตัดกับยอดภูสีเขียว เป็นแหลง่ ปลูกกะหลำ่ ปลีที่ใหญท่ ี่สดุ ในประเทศไทย
เดินชมแปลงปลกู กระหลำ่ ปลี และถา่ ยภาพเก็บไว้เปน็ ที่ระลึก
ช่วงบ่าย
อุทยานแหง่ ชาติภูหนิ รอ่ งกล้า มีพื้นที่ติดกับ 3 จังหวัดเลย-เพชรบูรณ์-พิษณโุ ลก
เป็นที่มีความสวยงามและแปลก
และเป็นดินแดนแหง่ ประวัติศาสตร์แตกแยกทางความคิดของลัทธคิ วาเชื่อ
ลานหินปุ่ม -หินแตก ที่เกิดการยุบและพองตัวของเปลือกโลก ตอ่ ยังโรงเรยี นการทหาร-ผาชูธง
ที่เคยเป็นสถานที่ปลกู ฝังลัทธทิ างความคิด จดุ ชมวิวบรเิ วณผาชธู งถา่ ยภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
อาหาร

ระหวา่ งทางขณะเดินทางกลับสู่สนามบิน หากมีเวลาแวะนั ง่ ทานกาแฟสด ที่บรเิ วณน้ำตกแก่งโสภา
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ร้านอาหาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
ราคานี้ รวม ค่าที่พัก จำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ รถต้ ู วีไอพี ตลอดการเดินทาง

ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์บรกิ ารตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ ไมร่ วม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - พิษณโุ ลก
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครือ่ งดื่ม มีแอลกอฮอลล์
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพ่มิ เติมที่

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

