
 

 

 
 

รายการท่องเท่ียว 
พิษณุโลก – เพชรบรูณ์  4 วนั 3 คืน 
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รายการเดินทาง 
พิษณุโลก – เพชรบรูณ์  4 วนั 3 คืน 

วนัท่ีเดินทาง เวลาเดินทาง รายการ 

วนัแรกของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ –  

06.00 
เชา้ 
เทีย่ง 
บ่าย 
เยน็ 

ผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย เพือ่ออกเดนิทางสูพ่ษิณุโลก 
ชม ทุ่งทานตะวนั เขาจีนแล, พระราชวงันารายณ์ราชนิเวศน์ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
เทีย่วชม สะพานพาสาน  
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัท่ี ทรพัยไ์พรวลัย ์แกรนดโ์ฮเตล็ แอนด ์รีสอรท์   หรือ เทียบเท่า  

วนัท่ีสองของการเดินทาง 
 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
 

เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
เทีย่ว อทุยานแห่งชาติภหิูนร่องกล้า 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
เทีย่ว ภทูบัเบิก, พระธาตผุาซ่อนแก้ว, Pino Latte 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัท่ี ภฟู้าใส รีสอรท์ หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง 

เชา้ 
 
 

เทีย่ง 
 

เยน็ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
เทีย่วชม ทุ่งกงัหนัลม, พระบรมธาตเุจดียก์าญจนาภิเษก, อนุสรณ์ผู้
เสียสละเขาค้อ 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
ชม ไร่บี เอน็, พระพทุธมหาธรรมราชา    
รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

พกัท่ี ภฟู้าใส รีสอรท์ หรือ เทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง 
กรงุเทพฯ 

เชา้ 
เทีย่ง 
บ่าย 

 
16.00 
19.00 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
ชม ไร่ก านันจลุ, วดัธรรมยาน 
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
เยีย่มชม เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ 
ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  
ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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วนัแรกของการเดินทาง 
กรุงเทพฯ – ทุ่งทานตะวนั เขาจีนแล – พระราชวงันารายณ์ราชนิเวศน์ – 
สะพานพาสาน – เพชรบรูณ์  

 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ บรเิวณนดัหมาย พบเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบัท่าน ก่อนท่านออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ  
09.00 น. แวะเที่ยว “ทุ่งทานตะวนั เขาจีนแล” เริม่ต้นการเดนิทางสู่ทุ่งดอกทานตะวนัขนาดใหญ่ทีม่ชีื่อเสยีงอนัดบั

ต้นๆ ของลพบุร ีบานสวยสะพรัง่ ใหไ้ดช้มไดอ้ย่างใกลช้ดิมทีางเดนิและสะพานไมใ้ห้เดนิลดัเลาะไปชมดอก
ทานตะวนับานฉ ่ ากันได้ตลอดเช้า นับเป็นจุดชมวิวที่สุดชวิในช่วงต้นปีท่านจะเก็บภาพความประทบัใจ
เยอะแยะมากมายแน่นอน  

 
จากนัน้น าท่านเที่ยวชมภายในตวัเมอืงลพบุร ีส าหรบัไฮไลทท์ี่น่าสนใจที่สุดคอืการได้เที่ยวชมบรเิวณเมอืง
เก่าของลพบุร ีและ “พระราชวงันารายณ์ราชนิเวศน์”  ทีม่เีรื่องราวทีเ่กี่ยวขอ้งในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์
ซึง่พวกเราเหน็ภาพมากยิง่ขึน้เมื่อละครยอ้นยุคเรื่องบุพเพสนันิวาสอนัโด่งดงั   เมื่อเรื่องราวของตวัละครถูก
เล่าขานบอกกล่าวความเป็นไปในยุคสมยัน้ี  ผูค้นทีม่าเทีย่วมคีวามฝนัอยากกลบัไปเหน็ วงันารายณ์ บา้นวิ
ชาเยนทร ์หรอื บา้นหลวงรบัราชทตู และสถานทีอ่ื่นๆ อกีมากมาย 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย  ออกเดนิทาสู่ จ.นครสวรรค์ เที่ยวชมและเชค็อนิ ณ บรเิวณไฮไลท์แห่งใหม่ของเมอืงนครสวรรค์นัน่ก็คอื 

“สะพานพาสาน”  อาคารสญัญลกัษ์ตน้แมน่ ้าเจา้พระยา  

 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 หลงัอาหารค ่า น าท่านกลบัโรงแรมพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

 พกัท่ี ทรพัยไ์พรวลัย ์แกรนดโ์ฮเตล็ แอนด ์รีสอรท์  หรือ เทียบเท่า 
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วนัท่ีสองของการเดินทาง อทุยานแห่งชาติภหิูนร่องกล้า – ภทูบัเบิก – พระธาตผุาซ่อนแก้ว – Pino Latte 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ “อทุยานแห่งชาติภหิูนร่องกล้า” แลว้เป็นพาหนะ เป็นรถสองแถวทีแ่คม้ป์สนเพื่อน าท่าน

ขึ้นเขาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวบนเทอืกเขาสูง เที่ยวภูหนิร่องกล้า เป็นอุทยานแห่งชาติที่นับเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงาม สมบูรณ์ทัง้ป่าไม ้น ้าตก ความสมบูรณ์ทางธรณีวทิยาจนเกดิรปูคลา้ยปฎิ
มากรรมทางธรรมชาติให้ผู้ที่มาเยอืนได้เที่ยวชมแปลกตา ประวตัิการสู้รบของผู้ที่คดิต่างทางการเมอืงใน
ช่วงเวลา พ.ศ.2511-2525 อนัเคยเป็นฐานที่ตัง้ของพรรคคอมมวินิสต์แห่งประเทศไทยในอดตี ส าหรบัช่วง
เช้าวนันี้ น าท่านแวะเที่ยวชม ภูผาชูธง, ลานหนิปุ่ม, และลานหนิแตก, พพิธิภณัฑ์การสู้รบและโรงเรยีน
การเมอืงการทหาร  

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย แวะจุดชมววิบรเิวณ “ภทูบัเบิก” บรเิวณเขาสูงที่เตม็ไปด้วยไร่กะหล ่าปล ีเดนิเล่น เกบ็ภาพ และชื่นชมกบั

ทศันียภาพอนัสวยงามจดุชมววิภทูบัเบกิ  เพลดิเพลนิกบัวถิอีนัเรยีบงา่ยของชาวพืน้เมอืง 

 

 
 น าท่านเดนิทางต่อ ไปกราบสกัการะ “พระธาตุผาซ่อนแก้ว” ณ บรเิวณเขาคอ้ โดยทีม่าของทีว่ดั "ผาซ่อน

แกว้" นัน้ มาจากทีม่ภีูเขาสูงใหญ่ซอ้นกนัเป็นทวิเขาเรยีงรายโอบรอบบรเิวณศาลาปฏบิตัธิรรม และบนยอด
เขา แวะจบิกาแฟ ทะเลหมอกรา้น “Pino Latte” 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 หลงัอาหารค ่า เดนิทางสู่โรงแรมทีพ่กั  
 

 พกัท่ี ภฟู้าใส รีสอรท์ หรือ เทียบเท่า 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง 
ทุ่งกงัหนัลม – พระบรมธาตุเจดียก์าญจนาภิเษก – อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ – 
ไร่บี เอน็ – พระพทุธมหาธรรมราชา    

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ “ทุ่งกงัหนัลม” จุดถ่ายรูปในไทย แต่ใหบ้รรยากาศ เหมอืนไปต่างประเทศ ทุ่งกงัหนัลม

แห่งนี้ตัง้อยู่บนความสูงกว่า 1,050 เมตร ตัง้อยู่บนที่ราบยอดเขาเนื้อที่กว่า 350 ไร่ มจี านวน 24 ต้น เป็น
แหล่งผลติพลงังานสะอาดทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของไทยเลยทเีดยีว  

 

 
จากนัน้เดินทางสู่ “พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก” ตัง้อยู่บนเขา เป็นเจดีย์ที่มสีถาปตัยกรรม
ผสมผสานทัง้แบบสุโขทยั อยุธยา และรตันโกสนิทร์ ยอดเจดยี์บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ พระอฐัธาตุของ
พระพุทธเจา้ ทีอ่ญัเชญิมาจากประเทศศรลีงักา  เดนิทางต่อไปชม “อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ” สรา้งขึน้เพื่อ
เทดิทูนวรีกรรมของพลเรอืน ทหาร ต ารวจ ทหาร ผู้พลีชพีในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 
จงัหวดั คอื พษิณุโลก เพชรบรูณ์ และเลย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2511-2525  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย น าท่าน ชม และ เลอืกซือ้ของฝาก ณ “ไร่ บี เอน็” แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตรทีไ่ดร้บัความนิยมมานาน และ

การจ าหน่ายผลผลติทางการเกษตรส าหรบัไมเ้มอืงหนาวทีส่ าคญั 

 

 
 น าท่านสกัการะ “พระพทุธมหาธรรมราชา” พุทธอุทยานเพชบุระ สกัการะพระพุทธมหาธรรมราชาฯ องค์

ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 
 พกัท่ี ภฟู้าใส รีสอรท์ หรือ เทียบเท่า 
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วนัท่ีส่ีของการเดินทาง ไร่ก านันจลุ – วดัธรรมยาน – เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ – กรงุเทพฯ  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 
หลงัเชค็เอาท์ น าท่านสู่ “ไร่ก านันจลุ”  ศูนยร์วมของฝากซึง่เป็นสนิค้าเกษตรคุณภาพภายใต้แบรนด์ไร่
ก านนัจลุ ของฝากลอืชื่อ คอื ปลาสม้ก านลัจลุ นอกจากปลาสม้แลว้ กม็ปีลาแดดเดยีว แหนมปลา ผลติภณัฑ์
แปรรปูจากผลไม ้อาหารส าเรจ็รปู และน ้าพรกิประเภทต่างๆ 

 
จากนัน้เดนิทางไปยงั “วดัธรรมยาน” ตัง้เป็นอนุสรณ์บูชาพระคุณหลวงพ่อฤาษฯี วดัท่าซุง สื่อความหมาย
ว่า สถานทีเ่ปรยีบเสมอืน ยานพาหนะ(เรอื) น าพาให้เขา้ถงึธรรม วดัแห่งนี้เปิดเป็นสถานที่ปฏบิตัธิรรมที่มี
คุณค่าทางจติใจ และมคีวามสวยงามน่าแวะสกัการะและเทีย่วชมมาก 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย เดนิทางต่อไปยงั “เข่ือนป่าสกัชลสิทธ์ิ” นัง่รถรางชมสนัเขื่อนป่าสกัชลสทิธิ ์ชมววิบรเิวณสนัเขื่อนฯ ทีม่คี

ความยาวกว่า 9,720 เมตร  ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ  

 
19.00 น. ถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ
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อตัราค่าบริการ 
เส้นทางพิษณุโลก – เพชรบรูณ์ 4 วนั 3 คืน 

 

วนัเดินทาง 
ราคา (บาท/ท่าน) 

ผู้เดินทาง 8 ท่าน  
ต่อ 1 รถตู้ 

ผู้เดินทาง 6 ท่าน  
ต่อ 1 รถตู้ 

พฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 10,000.- 11,000.- 

ห้องเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 3,500.- 3,500.- 
 
อตัราค่าบริการรวม 

1. รถตูป้รบัอากาศ  VIP พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
2. ทีพ่กัตามรายการ 3 คนื (หอ้งละ 2 ท่าน)  
3. ค่ายานพาหนะทีร่ะบุในรายการทวัร ์
4. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ    
5. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุในรายการ  
6. มคัคุเทศกด์แูลอยา่งใกลช้ดิ 
7. ค่าประกนัชวีติกรณอุีบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รกัษาพยาบาลกรณอุีบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
8. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  

 
อตัราค่าบริการไม่รวม: 
 ค่าส่วนต่างของตัว๋เครือ่งบนิทีเ่พิม่ขึน้  หากวนัเดนิทางตรงกบัช่วงเทศกาลวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ  ทีน่อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบาร ์และอื่นๆ ทีท่่านสัง่เอง 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. เมือ่ท าการจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ – นามสกุลตามบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง  และ ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัท์
ทีผ่กูกบัแอปเป๋าตงัของผูเ้ดนิทางดว้ย  

2. ช าระค่าทวัรต์ามจ านวน  หลงัหกัเงนิรฐัสนบัสนุน 40% ไมเ่กนิท่านละ 5,000 บาท ผ่านแอปเป๋าตงัเท่านัน้  
 
เง่ือนไขการยกเลิก โครงการทวัรเ์ท่ียวไทย 
หลงัช าระค่าทวัรผ์่านแอป”เป๋าตงั”เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี 
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หมายเหต ุ:  
1. ในการเดนิทางแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางไมต่ ่ากว่า 8 ท่านต่อ 1 รถตู้ ถ้าผูเ้ดนิทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว  ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา หรอื เลื่อนการเดนิทาง  
2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรบัราคาค่าน ้ามนัขึน้ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรบั

ราคาค่าน ้ามนัและภาษนี ้ามนั 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง เที่ยวบนิ  หรอื  รายการท่องเที่ยวหรอืบางประการ โดยมติ้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสิง่ส าคญั หรอืเกดิเหตุสุดวสิยั จนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่
สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

5. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, 
การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทัง้สิน้หากสิง่ของทีม่คี่าเกดิการสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตวัผูเ้ดนิทางเอง, เกดิการโจรกรรม, อุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทางเอง 

7. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ ถอื
ว่าท่านสละสทิธิ ์    ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรอืช าระค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงของหมายเหตุทัง้หมดทุกขอ้แลว้ 
 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 : 
1. ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งใส่หน้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ทางบรษิทัฯ จะมมีาตรการวดัไข ้และลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลก่์อนขึน้รถทุกครัง้ 

 

 
 

 


