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เขาค้อ - ภูทับเบิก - ภูหินร่ องกล้า
พระพุทธชินราช – อุทยานแห่ งชาติภูหินร่ องกล้ า - พระตาหนักเขาค้ อ - พระธาตุผาซ่ อนแก้ ว - อุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา

1.
2.
3.
4.

ราคาท่านละ 5,200 บาท
กาหนดเดินทางวันที่ 4 - 6 / 11 - 13 / 18 - 20 / 25 - 27 ต.ค. 56
กาหนดเดินทางวันที่ 1 - 3 / 8 - 10 / 15 - 17 / 22 - 24 พ.ย. 56
กาหนดเดินทางวันที่ 5 - 7 / 8 - 10 / 20 - 23 / 28 - 30 ธ.ค. 56
กาหนดเดินทางวันที่ 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 57

วันแรก
05.30 น.

09.00 น.

12.00 น.

กรุงเทพฯ – พระพุทธชินราช - อุทยานแห่ งชาติภูหินร่ องกล้ า
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงาน คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกท่านในเรื่ องกระเป๋ าสัมภาระ สมควร
แก่เวลานาท่านออกเดินทางโดยรถตู ้ VIP ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จังหวัด พิษณุโลก ระหว่างทางทีมงานจะบริ การอาหาร
และเครื่ องดื่มตลอดกาลเดินทาง (snack box ) (1)
แวะนมัสการ พระพุทธชินราช วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระมหา
ธรรมราชาลิไทที่2 เป็ น 1 ใน 3 พระพุทธรู ปที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น ซึ่งจัดเป็ นพระพุทธรู ปที่มีพทุ ธลักษณะงดงามที่สุดใน
ประเทศไทย และได้รับการขนานนามว่าเป็ นพระพุทธรู ปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงดาริ ให้จาลองมาประดิษฐานเป็ นพระประธาน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2) จากนั้นนาท่านขึ้นไปยัง อุทยานแห่ งชาติภูหินร่ องกล้า ตั้งอยูบ่ นรอยต่อ
ของสามจังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ภูหินร่ องกล้ามียอดเขาสูง 1,617 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม ปกคลุมด้วย
ป่ าเต็งรัง ป่ าดิบเขา และป่ าสนเขา มีสนสองใบและสนสามใบขึ้นปะปนกัน และพบกล้วยไม้ดอกไม้ป่าหลายชนิดขึ้นอยู่
ตามลานหิ นมากมาย แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ได้แก่ โรงเรี ยนการเมือง การทหารซึ่งมีบา้ นพักฝ่ ายพลเรื อน ฝ่ าย
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16.00 น.
18.00 น.
วันทีส่ อง
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

17.00 น.
18.00 น.
วันทีส่ าม
07.00 น.
08.00 น.
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พลาธิการ และสถานพยาบาลของลัทธิคอมมิวนิสต์และในบริ เวณใกล้เคียงยังมี สุสานทหาร และกังหันน้ าสาหรับสีขา้ ว
น้ าตกร่ มเกล้า-ภราดร ลานหิ นปุ่ ม ลานหิ นแตก ผาชูธง อีกด้วย
นาท่าน Check In เข้าที่พกั ไร่ จนั ทร์ แรม หรื อเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พกั รี สอร์ท (3)
พระตาหนักเขาค้ อ – ฐานอิทธิ – เจดีย์เขาค้ อ – พระธาตุผาซ่ อนแก้ว – วัดเจดีย์ดนิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั รี สอร์ท (4)
นาท่านออกเดินทางเขาสู่ เขาค้ อ เป็ นชื่อเรี ยกรวมบริ เวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของทิวเขาเพชรบูรณ์ มีพ้นื ที่อยูใ่ นเขต
อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เหตุที่เรี ยกเขาค้อเพราะสภาพในป่ า นั้นมีตน้ ค้อขึ้นมากกว่าพื้นที่อื่น ภูเขาที่สาคัญในเทือกนี้
ได้แก่ เขาค้อ มียอดเขาสูงประมาณ 1,174 เมตร เขาย่า มียอดสูงประมาณ 1,290 เมตร และเขาใหญ่สูงประมาณ 865 เมตร
นอกจากนั้นก็มี เขาตะเคียนโง๊ะ เขาหิ นตั้งบาตร เขาห้วยทราย เขาอุม้ แพ เป็ นต้น แหล่งท่องเที่ยวในเขาค้อได้แก่ ฐาน
อิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) อนุสรณ์สถานผูเ้ สี ยสละเขาค้อ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ เจดียพ์ ระบรมสารี ริกธาตุเขาค้อ
พระตาหนักเขาค้อ และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5) หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้วนาท่านเดินทางต่อไปยัง
พระธาตุผาซ่ อนแก้ ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม"พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" ก่อสร้างเพื่อเป็ นสถานที่ปฏิบตั ิ
ธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทัว่ ไปซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าพระบรมสารี ริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็ นสถานที่
มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรี ยกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว
จึงเรี ยกว่า "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็ นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผูม้ าปฏิบตั ิธรรมสื บไปจากนั้น
นาท่านไปยัง วัดเจดีย์ดนิ ซึ่งเป็ นวัดที่มีรูปแบบใหม่ และมีเจดียท์ ี่สร้างขึ้นด้วยดิน โดยคนท้องถิ่นเป็ นผูส้ ร้างซึ่งมี
รู ปแบบหลายๆรู ปแบบสวยงามและไม่เหมือนใคร
รับประทานอาหารเย็น ณ ที่ร้าน ก.กุง้ เผา (6)
นาท่าน Check In เข้าที่พกั กือตี่ รีสอร์ ท หรื อเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วัดป่ าภูทบั เบิก –อุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา -ไร่ กานันจุล – วิเชียรบุรี - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พกั รี สอร์ท (7)
นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดป่ าภูทบั เบิก ซึ่งก่อสร้างเจดียด์ ว้ ยเพชร 37 ยอดสูง 80.90 เมตร โดยท่านพระอาจารย์ วัชระ เจ้า
อาวาสวัดป่ าภูทบั เบิก จะมีนกั ท่องเที่ยวมานัง่ สมาธิ ถือศีล ปฏิบตั ิธรรมกันอยูใ่ นวัดมากพอควรประมาณ (ถวายสังฆทาน
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12.00 น.

16.00 น
20..00 น.
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, ถวายอาหาร ลูกค้าเตรี ยมไปเอง ) จากนั้นนาท่านแวะช๊อปปิ้ งร้านของฝาก ที่ภูทบั เบิก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง
กลับไปยังที่พกั เพื่อนาท่าน Check out ออกจากที่พกั จากนั้นเดินทางต่อ
รับประทานอาหารกลางวัน มื้อนี้รับประทานเป็ นขนมจีนน้ ายา (8) หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรี ยบร้อยแล้ว นา
ท่านเดินทางต่อไปยัง พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมือง เพชรบูรณ์โดยประชาชนให้
ความเคารพ ศรัทธาเป็ นจานวนมาก จากนั้น นาพาท่านแวะ Shopping ของฝากที่ไร่ กานันจุล
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (9) ที่อาเภอวิเชียรบุรีของขึ้นชื่อที่นี่ก็คือ ไก่ยา่ งวิเชียรบุรีหลังรับประทานอาหาร
และทาธุระส่วนตัวเรี ยบร้อย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
***************************************************

สิ่งทีเ่ ตรียมไปเอง
- กล้องถ่ายรู ป - ยาส่วนตัว - ร่ ม - เสื้ อกันหนาว - ถุงนอน - คนรู ้ใจ
ค่ าใช้ จ่ายนี้ รวมถึง
1. ค่ารถตู ้ VIP ปรับอากาศ
2. ค่าที่พกั 2 คืน
3. ค่าอาหาร 9 มื้อ
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ
เงือ่ นไขการจองทัวร์
- กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมกับชาระ
- เงินมัดจาสาหรับการจองงวดแรก 30 % ของราคาทัวร์
- เงินมัดจางวดที่สอง 70 % ของราคาทัวร์ ก่อนการเดินทาง 15 วัน และ/หรื อตามตกลง
- กรณี ยกเลิกการจองต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินมัดจา กรณี เกินจากนี้
- โอนเงินมัดจาติดต่อได้ที่ 086-025-1900
- ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่มีผสู ้ ารองการเดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด และหรื อ
ในกรณี เหตุ สุดวิสยั ซึ่งไม่สามารถเดินทางได้จริ งเท่านั้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเห็นสมควร
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