
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง ม.ค. - ก.พ. 62 

วนัแรก กรงุเทพฯ – พษิณุโลก – Route 12 – ทุง่กงัหนัลม – เขาคอ้ – ผาซอ่นแกว้  

04:30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 ประต ู14 เคานเ์ตอร ์สาย  การบนินกแอร ์โดยมี

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารและสมัภาระ 

06:20 น. เหนิฟ้าสู ่จ.พษิณุโลก โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 8400    

07.20 น. ถงึพษิณุโลก เปลีย่นขึน้รถตูป้รับอากาศ รับประทานอาหารเชา้ (1) หลังอาหารออกเดนิทาง 

10.00น. แวะชม/ชมิกาแฟ รา้น Route 12 บนถนนสายนี ้เป็นถนนทีไ่ดช้ือ่วา่ววิสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ของ

เมอืงไทยเลยทเีดยีว 

11.00น. น าทา่นน ัง่รถราง ชม โครงการทุง่กงัหนัลมเขาคอ้ เป็นโครงการผลติไฟฟ้าโดยใชพ้ลังงานลม 

จากกังหันลมขนาดใหญจ่ านวน 24 ตน้ บนยอดเนนิเขาทีร่ะดับความสงูจากน ้าทะเล 1,050 เมตร บน

เนือ้ทีป่ระมาณ 350 ไร ่ น าชมจดุถา่ยรปูสวยๆขอโครงการ (ใชเ้วลประมาณ 30 นาท ี) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ รา้นอาหาร 



14.00 น. น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์งคราม และ อนสุาวรยีผ์ูเ้สยีสละ  พรอ้มรับฟังประวตัคิวามเป็นมาเรือ่งราว

ในอดตี และเดนิทางสูเ่ขายา่ ชมพระต าหนกัเขาคอ้ 

16.30 น. น าทา่นชม พทุธสถานผาซอ่นแกว้ เป็นสถานทีป่ฎบิัตธิรรมทีส่งบรม่เย็น กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี  พ.ศ. 2547 

ในนาม"พทุธธรรมสถานผาซอ่นแกว้"สถานทีอ่ันเป็นธรรมภมูทิีง่ดงาม ซึง่เรยีกวา่ผาซอ่นแกว้นี้ มี

ธรรมชาตเิป็นภเูขาทีส่งูใหญ ่ซอ้นกันเป็นทวิเขาเรยีงรายโอบรอบบรเิวณศาลาปฏบิัตธิรรม  

17.30 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรมอมิพเีรยีล ภูแกว้ หรอืเทยีบเทา่ หลังเก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก 

รบัประทานอาหารเย็น(3) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ภทูบัเบกิ – ภหูนิรอ่งกลา้ – โรงเรยีนการเมอืงการทหาร – ภลูมโล 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าทา่นขึน้สู ่ภทูบัเบกิ ยอดเขาสงูสดุของจังหวดัเพชรบรูณ์ มคีวาม

สงูถงึ 1,678 เมตร ชมทัศนยีภ์าพอันงดงามยามแสงอาทติยส์ทีอง
ทาบทาลงบนแปลงกะหล า่ปล ีทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย 

10.30 น. เดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตภิหูนิรอ่งกลา้ น าชม โรงเรยีน
การเมอืงการทหาร สถานทีล่ับเฉพาะส าหรับฝึกอบรมนักศกึษา 
และผูเ้ขา้รว่มขบวนการตอ่สู ้6 ตลุา น าทา่นเดนิเทีย่วชม ส านกั
อ านาจรฐั ลานอเนกประสงค ์สถานทีค่รัง้หนึง่ เป็นฐานทีม่ั่นของ
นักสูต้า่งอดุมการณ์ ยอ้นภาพชวีติในอดตีของสถานทีต่า่งๆ ทีน่่าศกึษาและตดิตาม 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลาวนั(5) ณ รา้นอาหาร   
13.00 น. เปลีย่นรถ 4WD น าทา่นเดนิทางสูด่อยสชีมพ ูทีใ่หญท่ีส่ดุ 

ในประเทศไทย ภลูมโล ชมซากรุะเมอืงไทยหรอืดอก  
พระยาเสอืโครง่ ทีจ่ะออกดอกสชีมพ ูในชว่งเดอืน  
มกราคม-กลางเดอืนกมุภาของทกุปี หลังจากนัน้น า 
ทา่นกลับเขา้ทีพั่ก  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(6) ณ รา้นอาหาร หลังอาหาร 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ณ โรงแรมอมิพเีรยีล ภแูกว้  
หรอืเทยีบเทา่ พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม น า้ตกแกง่โสภา – น า้ตกปอย – พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นจา่ทว ี – พระพทุธชนิราช – กรงุเทพฯ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(7) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00 น. ออกเดนิทาง แวะชมิและถา่ยรปูมมุสวยๆกับรา้น กาแฟ Story Cup รา้นกาแฟววิงามทีไ่มไ่ดข้ายแค่

ความสวยงามของสถานทีเ่ทา่นัน้ แตย่ังมุง่เนน้ความอรอ่ยถกูปากของกาแฟสด แตล่ะมมุในรา้น แตล่ะ
โตะ๊ ก็จะมบีรรยากาศ และการตกแตง่ทีไ่มซ่ ้ากัน เรยีกวา่ "เทห่ท์กุมมุ"  

11.00น. น าทา่น สูเ่สน้ทางสายน ้าตกแหง่ล าน ้าเข็ก ชมความงดงามของน ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุ ของล าน ้าเข็ก น า้ตก
แกง่โสภา เป็นน ้าตกใหญ ่3 ชัน้ สงูกวา่ 15 เมตร สวยงามทีส่ดุของล าน ้าเข็ก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ รา้นอาหาร 
14.00 น. น าทา่นกราบขอพร สิง่ศักสทิธิ ์วดัราชครีหีริญัยาราม ประวตัเิดมิไมป่รากฏวา่ใครเป็นผูส้รา้งแตถ่กู

กาลเวลาปลอ่ยทิง้รา้งจนมาถงึปี พ.ศ. 2483 บนเขาสมอแคลงมศีาสนสถานทีส่วยงาม 2 แหง่ แหง่
หนึง่คอืโรงเจไซทฮีกุต ึง๊ เป็นสถานทีท่ีม่เีทพเจา้ตามความเชือ่แบบพทุธมหายาน มจีดุชมววิสวยงาม
จนเรยีกกันวา่เป็นดอยสเุทพแหง่ที ่2 ประชาชนทีเ่ดนิทางมาทีว่ดัราชครีหีรัิญยาราม ซึง่เป็นวดัทีต่ัง้อยู่

https://www.touronthai.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B9%8A%E0%B8%87-9000025.html


บนเขาสมอแคลงจงึนยิมทีจ่ะเขา้ไปไหวเ้ทพเจา้ในโรงเจ อันไดแ้ก ่เจา้พอ่เหง้เจยี พระโพธสิตัวก์วนอมิ 
และอกีหลายองค ์ซุม้ประตวูดัเขาสมอแคลงท าใหเ้ห็นไดช้ดัวา่เป็นวดัเกา่แกม่ากแหง่หนึง่ เสาของซุม้
ประตทัูง้ 2 ขา้งมยีักษ์ทวารบาลยนืประจ าอยู ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00 น. พาทกุทา่นกราบขอพร วดัพระศรมีหาธาตวุรมหาวหิาร สรา้งขึน้พรอ้มกับการสรา้งเมอืงเมือ่ปี พ.ศ. 

1900 ภายในวดัสิง่โบราณสถานโบราณวตัถลุ ้าคา่มากมาย อาท ิพระพทุธชนิราช เป็นพระพทุธรปูปาง
มารวชิยัขนาดใหญ ่หลอ่ดว้ยทองสมัฤทธิ ์ขนาดหนา้ตักกวา้ง 5 ศอก 1 คบื 5 นิว้ และสงู 7 ศอก ไดรั้บ
การกลา่วขานวา่เป็นพระพทุธรปูทีม่พีทุธลกัษณะงดงามทีส่ดุในประเทศ โดยพระมหาธรรมราชาที ่1 
(พญาลไิท) แหง่กรงุสโุขทัย โปรดใหส้รา้งขึน้พรอ้มกับพระพทุธชนิสหีแ์ละพระศรศีาสดา จากนัน้ให ้
ทกุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากคนทางบา้นตามอัธยาศัย  

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น(9) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพษิณุโลก 
20.40 น. เหริฟ้าเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD8415 
21.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพและประทับใจ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

*** ตอ้งการเดนิทางชว่ง ศกุร ์, เสาร ์ เพิม่ทา่นละ 2,000  บาท***  

อตัราคา่บรกิารวม   -  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป กลับ กรงุเทพฯ – พษิณุโลก – กรงุเทพฯ  

- คา่รถตูป้รับอากาศ   -  คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม        

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ -  คา่ทพัีก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 -3ทา่น)   

- ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิคุม้ครองไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม  - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 

- คา่อาหาร เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการ  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เง ือ่นไขการจอง - มดัจ า 5,000 บาท / ทา่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลงัจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้ หรอืช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้  

ทางพับบลคิ ฮอลเิดย ์ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ เนือ่งจากทวัรร์ายการนีเ้ป็นทัวรร์าคาพเิศษ 

- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทพับบลคิ ฮอลเิดย ์ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะคนืเงนิที่

ลกูคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทา่น

เป็นส าคัญ  

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

วนัที ่20-22 / 27-29  ม.ค. 62 

วนัที ่10-12 /17-19  ก.พ. 62 
9,900 1,800 


