
ฟินครบรสแบบคูณสอง ไหว้พระ ชมวิว
ขุนเขา สายหมอก ดอกไม้ และวิถีชุมชนแบบสโลว์ไลฟ์
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สถานที่ : เพชรบูรณ์-พิษณุโลก
26-29 กรกฎาคม 2562INBOUND

TRIP

เพชรบูรณ์ - น่ังรถรางชมเมืองเก่าท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และพุทธอุทยานเพชรบุระ ตระการตา
กับวิวแบบ 360 องศา ท่ีรูท 12 และ วิวหลักล้านท่ี Pino Latte เท่ียววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ชมความงาม
แห่งขุนเขา และดอกไม้ที่พระตำาหนักเขาค้อ สักการะเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ แวะทุ่งกันหันลม
แลนด์มาร์คท่ีพลาดไม่ได้ สัมผัสวิถีชุมชุนท่ีตลาดม้ง ศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของคนเมืองหล่มสัก

พิษณุโลก - นมัสการพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศไทย เท่ียวพิพิธภัณฑ์
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวร ชิมก๋วยเต๋ียวห้อยขา น่ังรถรางเท่ียวชม
บ้านเรือน และตลาดเมืองพิษณุโลกสองแคว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

สายหมอกขาว ขุนเขาเขียว

เพชรบูรณ์ –พิษณุโลก
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DAY 1
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
กรุงเทพฯ-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ-
พุทธอุทยานเพชรบุระ-รูท 12

06.00 น.

06.30 น.

ช่วงเช้า 

ช่วงบ่าย

ช่วงค�่า

คณะพร้อมกันที่ บริษัท ปตท. จำากัด
(มหาชน) สำานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี
รังสิต เจ้าหน้าที่บริษัท ชัยทัวร์ จำากัด
พร้อมต้อนรบั และอำานวยความสะดวก

ออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
รถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารเช้า
เคร่ืองด่ืมชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดกูาล 

นำาชม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
นั่งรถรางชมเมืองเก ่าโบราณสถาน
ชัน้ใน ภาพปนูป้ันคนแคระเหมอืนทีเ่มอืง
โปโลนนารวุะ ประเทศศรลีงักา รปูสตัว์
แกะสลักประดบัเป็นศลิปะสมยัทวาราวดี

ออกเดินทางสู่อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์
ชม พทุธอทุยานเพชรบรุะ ประดษิฐาน
พระพทุธมหาธรรมราชาเฉลมิพระเกยีรต ิฯ 
เป ็นมหาพุทธานุสรณ ์บนแผ ่นดิน
เพชรบรูณ์อันงดงามยิ่งใหญ่มั่นคงถาวร
เป็นมงคลแก่บ้านเมอืง และเป็นเคร่ือง
ยดึเหนีย่วจติใจของคนเพชรบรูณ์อกีด้วย
จากนั้นเดินทางสู่อำาเภอเขาค้อ ชมวิว
แบบ 360 องศา ที่ รูท 12 จุดเชค็อนิ
ของใครหลาย ๆ คนเม่ือมาท่องเทีย่วยงั
อำาเภอเขาค้อ สถานทีแ่ห่งนีต้กแต่งแบบ
สไตล์อเมริกนัตะวันตกมีทัง้ร้านค้า ร้าน
อาหาร ร้านจำาหน่ายของทีร่ะลึกต่าง ๆ 
ส่วนด้านหลงัเป็นววิเทอืกเขาค้อทีม่คีวาม
เป็นธรรมชาตใิห้ถ่ายรปูสวย ๆ  เช็กอินกัน 

รบัประทานอาหารคำา่ เข้าท่ีพักโรงแรม
บลสูกายรสีอร์ต (พกั  2 คนื) พกัผ่อน
ตามอัธยาศยั

 อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

พุทธอุทยานเพชรบุระ
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DAY 2

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-Pino Latte-
เขาค้อทะเลภู-พระตำาหนักเขาค้อ-เจดีย์
พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ-ทุ่งกังหันลม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
โรงแรม

เดินทางจากเขาค้อโดยรถตู้ปรับอากาศ
นำาชม วดัพระธาตผุาซ่อนแก้ว เป็นวัดที่
ประดับตกแต่งด้วยถ้วยชามเบญจรงค์ที่
สวยงามมาก  นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรมสำาหรับพุทธศาสนิกชน
ทีส่นใจ เดนิชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อม
เกบ็ภาพทีร่ะลกึ จากนัน้ไปจิบกาแฟ หรอื
เครือ่งด่ืมอืน่ ๆ และชมวิวหลกัล้านที ่Pino 
Latte ต่อด้วยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาตกัินทีเ่ขาค้อทะเลภู

นำาชม พระต�าหนกัเขาค้อ ต้ังอยู่บนยอด
เขาสูง มสีวนไม้ดอกไม้ประดบั และทวิทศัน์
ความงามแห่งขนุเขา ต่อด้วย ฐานอทิธ ิฐาน
ยิงปนใหญ่ที่ใช้ยิงสนับสนุนในการสู้รบ
แห่งยทุธภมูเิขาค้อ ภายในมพีพิธิภณัฑ์อาวธุ 
อาท ิเครือ่งบนิขับไล่ F5 รถสายพานลำาเลยีง
พลปนใหญ่ ฯลฯ สกัการะ เจดย์ีพระบรม
สารีริกธาตุเขาค้อ ซึ่งบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศ

ช่วงเช้า 

ช่วงค�่า 

ช่วงบ่าย 

ศรลีงักา ชาวเพชรบรูณ์สร้างเจดย์ีองค์นี้
เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาล
ที ่9 เมือ่คราวทีพ่ระองค์ทรงครองราชย์ครบ 
50  ปี จากนัน้นำาชมความสวยงามทีส่ร้าง
ขึ้นโดยนำาประโยชน์จากธรรมชาติมาใช้
งานด้านพลังงานที่ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่ง
แลนด์มาร์คทีไ่ม่ควรพลาด

รับประทานอาหารคำ่า เข้าที่พักโรงแรม
บลสูกายรสีอร์ต พกัผ่อนตามอธัยาศยั

จุดชมวิว 360 องศา รูท 12

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

Pino Latte
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รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เทีย่วชม ตลาดม้ง สมัผสัวถิท้ีองถิน่แบบ 
slow life พร้อมเลอืกซ้ือของฝาก ซ่ึงจะมี
ทัง้ผกัผลไม้สด ๆ เสือ้ผ้า เครือ่งประดับ 
ก่อนเดินทางสู่อำาเภอหล่มสัก เพื่อชม 
พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ สถานที่จัดแสดง
วัฒนธรรมประเพณภูีมปัิญญาท้องถิน่รวม
ถงึวถิกีารดำารงชวิีตเอกลักษณ์และภาษา
ถิ่นของคนเมืองหล่มซึ่งนับวันส่ิงเหล่านี้
กำาลังจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน ์
รบัฟัง และรบัชมเรือ่งราวผ่านสือ่ในแบบ
ต่าง ๆ   

เดนิทางสูจ่งัหวัดพษิณโุลก แวะจบิกาแฟ
ยามบ่าย ที ่Elephant House Lake 
View Café

ช่วงเช้า 

ช่วงบ่าย

DAY 3
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ตลาดม้ง-พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์-Elephant 
House Lake View Café-พระพุทธชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ

ทุ่งกังหันลม

ตลาดม้ง

พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์
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DAY 4
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562
พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์
พระราชวังจันทร์-ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา 

ช่วงค�่า

จากนัน้นำาท่าน นมสัการ พระพุทธชนิราช 
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร เป็น
พระพทุธรูปคู่บ้านคู่เมอืงมาแต่โบราณกาล
มพุีทธลกัษณะท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศไทย 
หากผ่านมาท่ีเมืองพิษณโุลกทุกครัง้ควรมา
กราบไหว้อย่างยิง่ นอกจากนีส้ิง่ทีข่าดไม่ได้
อกีหนึง่สิง่คือกล้วยตากของฝากเมอืงพษิณโุลก 
คงต้องซือ้ตดิมือกลบัไปฝากคนทางบ้านกัน
ด้วย

รับประทานอาหารคำ่า เข้าที่พักโรงแรม
โยเดยี เฮอรเิทจ (พกั 1 คนื) และพักผ่อน
ตามอัธยาศยั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
โรงแรม

นำาชม พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์
พระราชวงัจันทร์ อาคารศนูย์ประวตัศิาสตร์
แห ่งนี้เกิดขึ้นจากความร ่วมมือของ
หน่วยงานทัง้ภาครฐั และภาคเอกชนได้แก่
กรมศิลปากร มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระ
บริบาล บริษัท ปตท. สำารวจและผลิต
ปิโตรเลยีม จำากดั (มหาชน) และจังหวัด
พิษณุโลก สร้างข้ึนเพื่อแสดงเร่ืองราว

ช่วงเช้า 

15.15 น. 

16.20 น.

เกีย่วกบัเมอืงพิษณโุลก และเทดิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมนทิรรศการ
ภายในอาคาร และฟังเรือ่งราวของเมอืง
พษิณุโลกผ่านวทิยากรในพืน้ท่ี และนำาท่าน
สกัการะศาลสมเดจ็พระนเรศวร

จากนัน้ไปชมิ ก๋วยเตีย๋วห้อยขา แล้วไปนัง่
รถรางท่องเทีย่วชม อาคารบ้านเรอืน ชมุชน 
ตลาดของตวัเมืองพษิณโุลก

เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ
นกแอร์ เทีย่วบินที ่DD 8407

ถงึ สนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์รถรางเมืองพิษณุโลก

 พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
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รายละเอียด คนละ

อัตราค่าบริการ หมายเหตุ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม
(พกัห้องละ 2 คน)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ ลดราคา

20,800 บาท

22,800 บาท

4,900 บาท

3,000 บาท

• ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2562 
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 26 เมษายน 2562
• ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และ
  ผู้ติดตาม 1 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่านำ้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
  กำาหนด (ไม่เกิน 20 กก.)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น
  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
  เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การส�ารองที่นั่ง
• มัดจำา 10,000 บาท ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
• ชำาระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2562

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 : เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 
  5,000 บาท
• ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ 
  ทัง้สิน้ เนือ่งจากได้สำารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผูเ้ดนิทางแล้ว


