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แพค็เกจทัวร์พิษณโุลก เนินมะปราง เขาค้อ 3 วัน 2 คืน โดยเครือ่งบิน
ต้ังแต่ 6 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - พิษณโุลก

กราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช 
ตักบาตรเช้าท่ีพิษณโุลก & เขาค้อ
ชมธรรมชาติท่ีอำเภอเนนิมะปราง
ชมฝูงค้างคาวบินออกหาอาหารนับแสนตัว   
อุทยานแหง่ชาติภูหนิรอ่งกล้า 
ภูทับเบิก แหล่งปลูกกะหล่ำปลีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย
เจดีย์พระธาตุผาแก้ว สถานท่ีประดิษฐานพระบรมสารรีกิธาตุ
อนสุรณ์สถานเขาค้อ 

 ราคา



จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน

เดินทาง 6 - 7 คน 7,650.-

เดินทาง 8 คน 7,100.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-

ราคาต๋ัวเครือ่งบิน
ไป-กลับ กรงุเทพฯ - พิษณโุลก

ราคา/คน
(ประมาณ)

สายการบินแอร์เอเซีย 1,900.- 3,000.-

สายการบินนกแอร์ 1,900.- 3,000.-

หมายเหตุ : 
ราคาจะถูกลง หรอืแพงข้ึนน้ันจะอยู่ท่ีเราจอง
ก่อนหน้าการเดินทางนานแค่ใหน
หรอืเจอช่วง Promtion

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินพิษณโุลก - อ.เนนิมะปราง - พิษณโุลก

การเดินทาง ช่วงเช้า   
06.00 / 04.30  นัดพบกันท่ีสนามบินดอนเมือง เค้าเตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรอื
นกแอร์ เจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour ให้การต้อนรับ

08.10 / 06.30  เหนิฟ้าสู่สนามบินพิษณโุลกด้วยสายการบิน แอร์เอเซีย หรอืนกแอร์

09.05 / 07.20  เดินทางถึงสนามบินเมืองพิษณโุลก
ไกด์ให้การต้อนรับเดินทางสู่ตัวเมืองพิษณโุลก

ช่วงบ่าย
เดินทางยังสถานท่ีท่องเท่ียวอำเภอเนนิมะปราง แล้วกลับมาพักท่ีเมืองพิษณโุลก



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
นมัสการ พระพุทธชินราช วัดพระศรรัีตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรปูสำคัญ
และถูกยกย่องว่า งามท่ีสุดในบรรดาพระพุทธรปูท้ังหลายในเมืองไทย

เพลิดเลินกับการ นั่งรถราง ท่องเท่ียวรอบเมืองพิษณโุลก
โดยเส้นทางท่ีรถรางท่องเท่ียวว่ิงผ่านน้ันครอบคลุมท้ังสถานท่ีสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ เช่น
วัดพระศรรัีตนมหาธาตุ (วัดใหญ่ ) พระราชวังจันทน์ เป็นต้น
และสถานท่ีท่ีนา่สนใจและมีทัศนยีภาพสวยงาม โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 45-50 นาที
ด้วยรถพาหนะท่ีมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี

ใหว้พระท่ี วัดนางพญา มีชื่อเสียงในด้านพระเครือ่ง เรยีกว่าพระนางพญา
ซึ่งเล่าลือกันถึงความศักดิ์ สิทธ ิ์  พระนางพญาเป็นสุดยอดพระ หนึง่ในชุดเบญจภาคี

วัดราชบูรณะ เป็นวัดท่ีพระมหากษัตรย์ิทรงสร้าง
ซึ่งเชื่อว่าสสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
เนือ่งจากทรงประทับอยู่ท่ีเมืองพิษณโุลกถึง 25 ปี

ช่วงบ่าย     
ชม ถ้ำผาท่าพล อำเภอเนินมะปรางค์ เม่ือเราเข้าไปในอุทยานแหง่นี้ เราจะพบถ้ำมากมาย
ได้แก่ ถ้ำนเรศวร ถ้ำเรอื ท่ีมีหนิงอกหนิย้อยสวยงาม ถ้ำลอด
ซึ่งสามารถเดินทะลุไปยังอีกด้านหนึง่ของภูเขาได้
นอกจากนี้ ยังพบซากดึกดำบรรพ์ของหอยและปะการัง
เนือ่งจากบรเิวณนี้ เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน
อำเภอท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีเต็มไปต้นไม้ สัตว์ป่าและถ้ำมากมาย

ชม ฝูงค้างคาว บินออกหาอาหารนับแสนตัว เป็นทางยาวนับหลาย กิโลเมตร

ช่วงค่ำ
หลังอาหารเย็น ให้ท่านได้อิสระเดินช้อปป้ิงท่ีถนนคนเดิน

อาหาร มื้ อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น          
ร้านอาหาร

ท่ีพัก ทามัน สปา รสีอร์ท หรือเทยีบเทา่

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินพิษณโุลก - อ.เนนิมะปราง - พิษณโุลก

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


วันท่ี 2
พิษณโุลก - วัดผาซ่อนแก้ว - เขาค้อ

การเดินทาง ช่วงเช้า - บ่าย  
เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอำเภอเขาค้อ เช่น เจดีย์พระธาตุผาแก้ว น้ำตกศรดีิษฐ์ 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
เช้าตรูท่ำบุญใส่บาตรพระตามจำนวนท่ีต้องการ (การใส่บาตรน้ันอาหารลูกค้าเตรยีมเอง
จะใส่หรอืไม่ใส่ก็ได้ข้ึนอยู่กับลูกค้า เราพร้อมให้บรกิาร)

ชม เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารรีกิธาตุ สถานท่ีอันเป็นธรรมภูมิท่ีงดงาม
ซึ่งเรยีกว่าผาซ่อนแก้วนี้
มีธรรมชาติเป็นภูเขาท่ีสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรยีงรายโอบรอบบรเิวณศาลาปฏิบัติธรรม

ช่วงบ่าย  
เดินทางสู่ เขาค้อ ปัจจุบันนี้ ถือได้ว่าเป็นท่ีพักตากอากาศข้ึนชื่อท่ีกล่าวกันว่า นอนเขาค้อ 1 คืน อายุยืน 1 ปี
สัมผัสกับบรรยากาศของปลายฝนต้นหนาว 

พบกับความชุ่มฉ่ำของ น้ำตกศรีดิษฐ์ น้ำตกท่ีมีชื่อเสียงของเขาค้อถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึก

กราบนมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เจดีย์ท่ีสร้างข้ึนด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสุโขทัย
อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรปูให้ประชาชนได้สักการะบูชายอดเจดีย์บรรจุพระบรม
สารรีกิธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า ท่ีอัญเชิญมาจากประเทศศรลัีงกา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้ นท่ี

เดินทางต่อสู่ ฐานอิทธิ ย้อนอดีตเม่ือคร้ังความไม่สงบในพื้ นท่ี ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจัดแสดง
ไกล้ๆกันนำชม อนสุรณ์สถานเขาค้อ สถานท่ีรวบรวมรายชื่อทหาร พลเรอืน ตำรวจท่ีได้ต่อสู้ กับลัทธติ่างความคิด

อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น          
ท่ีร้านอาหาร

ท่ีพัก อมิพีเรยีล ภูแก้ว ฮิลล์ รสีอร์ท หรือเทยีบเทา่

วันท่ี 3
เขาค้อ - ภูทับเบิก - ภูหินรอ่งกล้า - พิษณโุลก - กรงุเทพฯ

http://www.imperialphukaewresort.com/


การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภดเขาค้อ

ช่วงบ่าย    
เดินทางกลับสู่ตัวเมืองพิษณโุลก และเวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน

18.55 / 15.05  เหนิฟ้ากลับยังสนามบินดอนเมือง

19.50 / 15.55  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
ชมวิวสวยๆจากจุดชมวิวท่ี ภูทับเบิก ท่ีมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร
ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์
ภูมิประเทศมีความงดงามเป็นท่ีกล่าวถึงเป็นความงามของทะเลภูเขาตามธรรมชาติป่าไม้อุดมสมบูรณ์
อากาศบรสิุทธ์ เย็นสบายตลอดปี ในตอนเช้ามีหมอกและกลุ่มเมฆ
มองเหน็เป็นทะเลหมอกตัดกับยอดภูสีเขียว เป็นแหล่งปลูกกะหล่ำปลีท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย
เดินชมแปลงปลูกกระหล่ำปลี และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึก

ช่วงบ่าย   
อุทยานแหง่ชาติภูหนิรอ่งกล้า มีพื้ นท่ีติดกับ 3 จังหวัดเลย-เพชรบูรณ์-พิษณโุลก
เป็นท่ีมีความสวยงามและแปลก
และเป็นดินแดนแหง่ประวัติศาสตร์แตกแยกทางความคิดของลัทธคิวาเชื่อ

ลานหินปุ่ม-หินแตก ท่ีเกิดการยุบและพองตัวของเปลือกโลก ต่อยังโรงเรยีนการทหาร-ผาชูธง
ท่ีเคยเป็นสถานท่ีปลูกฝังลัทธทิางความคิด จุดชมวิวบรเิวณผาชูธงถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึก

ระหว่างทางขณะเดินทางกลับสู่สนามบิน หากมีเวลาแวะนัง่ทานกาแฟสด ท่ีบรเิวณน้ำตกแก่งโสภา

อาหาร มื้ อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน   
ร้านอาหาร

วันท่ี 3
เขาค้อ - ภูทับเบิก - ภูหินรอ่งกล้า - พิษณโุลก - กรงุเทพฯ

(เง ื่อนไข)
ราคานี้ รวม

ราคานี้ รวม ค่าท่ีพัก จำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถตู้  วีไอพี ตลอดการเดินทาง



ค่าเข้าสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์บรกิารตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - พิษณโุลก
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครือ่งดื่ม มีแอลกอฮอลล์

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northern/888

https://www.atsiamtour.com/northern/888
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