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(RVT-N01) พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ – ภูหินร่องกล้า - เขาค้อ 4 วัน 3 คืน
กาหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่งของการเดินทาง

จุดนัดพบ – พิษณุโลก

15.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานจาก “สบายทัวร์” คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้าน
สัมภาระและกระเป๋าในการเดินทางให้กับคณะท่าน โดยมีจุดรับคณะผูเ้ ดินทางดังนี้

15.30 น.

ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.พิษณุโลก โดย รถบัส VIP 2 ชั้น 8 ล้อ DVD คาราโอเกะ พร้อมต้อนรับคณะ
ท่านด้วยอาหารว่าง Welcome On Coach และเครื่องดื่ม สนุกสนานกับกิจกรรมตลอดการเดินทาง ดู
หนัง ฟังเพลง หรือร้องคาราโอเกะตามอัธยาศัย จากนัน
้ เชิญทุกท่านพักผ่อน และเอนนอนตามอัธยาศัย
บนรถบัสปรับอากาศ วีไอพี ชั้นหนึ่ง

เย็น

(มื้อที่ 1)  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร........เพชรบุรี
หลังอาหารนาคณะเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่ จ.พิษณุโลก

วันที่สองของการเดินทาง

พิษณุโลก - พระพุทธชินราช – ภูหินร่องกล้า - เพชรบูรณ์ – ภูผาช่อนแก้ว –
เขาค้อ – ชมการแสดงจากชนเผ่า

เช้า

คณะเดินทางถึง จ.พิษณุโลก ทาภาระกิจส่วนตัว ณ โรงแรม….....

06.30 น.

(มื้อที่ 2)  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม.....

08.00 น.

นาท่านเดินทางนมัสการ พระพุทธชินราช พระคุ่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก องค์พระนั่งขัดสมาธิ
อยู่บนฐานชุกชีบัวคว่าบัวหงาย พระพักตร์ หันไปทางทิศตะวันตก (ด้านริมแม่น้าน่าน) ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สด
ุ อีกองค์หนึ่งของประเทศไทย จากนั้น
ออกเดินทางสู่ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

10.30 น.

คณะเดินทางถึง จุดพักรถปั๊มน้้ามันเอสโซ่ เปลี่ยนการเดินทางเป็น รถสองแถว นาคณะเดินทางไป
เยี่ยมชม ภูหินร่องกล้า แวะที่เที่ยวแห่งแรกคือ ที่ ฐานพัชรินทร์ จอดรถไว้บริเวณนี้ แล้วเดินเที่ยว ลาน
หินแตก เดินหาสะพานข้ามไปเรื่อยๆ จะเจอลานหินปุ่ม เดินไปเรื่อยๆจะเจอหน้าผาเป็นรูปโค้ง บริเวณนี้
วิวสวย ลมพัดเย็นสบาย เสร็จแล้วเดินย้อนกลับมาขึ้นรถ มุ่งหน้าสูท
่ ี่ทาการอุทยาน

เที่ยง

(มื้อที่ 3)  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร........

บ่าย

เริ่มเที่ยวกันต่อ ที่ หลุมหลบภัยทางอากาศ

13.30 น.

จากนั้น เดินทางต่อไปเยี่ยมชม โรงเรียนการเมืองการทหาร ส้านักอ้านาจรัฐ, ปืนต่อสู้ทางอากาศ,
ลานอเนกประสงค์ (บริเวณนี้ต้องเดินเท้าเป็นวงกลมตามป้ายของอุธยานใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง)
ได้เวลา นาคณะเดินทางต่อไปยัง เขาค้อ
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วันที่สองของการเดินทาง

พิษณุโลก - พระพุทธชินราช – ภูหินร่องกล้า - เพชรบูรณ์ – ภูผาช่อนแก้ว –
เขาค้อ – ชมการแสดงจากชนเผ่า

17.00 น.

นาคณะเข้าสู่ที่พก
ั ณ รีสอร์ท....................บนเขาค้อ พีกผ่อนกันตามอัธยาศัย

เย็น

(มื้อที่ 4)  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมสนุกสานกับกิจกรรม สังสรรค์
คาราโอเกะ พร้อมชมการแสดงน่ารักๆ ของน้องๆ ชนเผ่า
หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง

เขาค้อ – จุดชมวิวเขาค้อ – พระตาหนักเขาค้อ – หอสมุดนานาชาติ – ฐานอิทธิ
อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ – ไร่บีเอ็น - ภูมิลาเนา

05.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จากนั้นนาทุกท่าน เดินทางโดยรถสองแถว เพื่อไปชมทะเลหมอกยามเช้า
ณ จุดชมวิว ทะเลหมอกเขาค้อ ได้เวลานาคณะเดินทางกลับสูท
่ ี่พัก

07.00 น.

(มื้อที่ 5)  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
นาทุกท่านขึ้นรถสองแถวคันเดิม เดินทางไปเยี่ยมชม พระต้าหน้กเขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ
ถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทีเ่ สด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรงานโครงการใน
พระราชดาริและทรงตรวจเยีย
่ มราษฎร อ.เขาค้อ และอาเภอใกล้เคียง
จากนั้นย้อนกลับมาตามทางหลวงสาย 2196 แวะ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ จากนั้นเข้าชม ฐานอิทธิ
ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณเขาค้อ และชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใช้ในสมัยสงครามอนุสรณ์สถานเขา
ค้อ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ อนุสรณ์สถานเหตุการณ์รบกันในอดีตระหว่างรัฐบาลกับพรรค
คอมมิวนิสต์

เที่ยง

(มื้อที่ 6)  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร.......

บ่าย

นาคณะเดินทางกลับสู่ทพ
ี่ ัก ระหว่างทางแวะให้ท่าได้ชอ
้ ปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึก ณ.ไร่บีเอ็น

14.30 น.

นาคณะเข้าเยี่ยมชม สถานปฎิบัติธรรมผาซ่อนแก้ว ศาสนสถานที่สร้างขึ้นท่ามกลางธรรมชาติและ
บรรยากาศทีเ่ งียบสงบ เทือกเขาสลับซับซ้อนโดยรอบมีพระเจดีย์ที่งดงามโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด
เขา คือ เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต เจดีย์ทต
ี่ กแต่งอย่างสวยงามด้วยกระเบื้อง
หลากหลายสี เครือ
่ งประดับ พลอย สร้อย กาไล ถ้วยชามเครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น

16.00 น.

นาคณะออกจากทีพ
่ ัก ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศคันเดิม เดินทางกลับสู่ ภูมล
ิ าเนา
นาท่าเดินทางกลับ ภูมิลา
้ เนา

เย็น

(มื้อที่ 7)  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร........
หลังอาหารเย็น น้าคณะเดินทางกลับสู่ ภูมิล้าเนา

วันที่สี่ของการเดินทาง
07.00 น.

เพชรบุรี - ภูมิลาเนา

(มื้อที่ 8)  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
หลังอาหารนาคณะเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ ภูมิลาเนา

11.00 น.

เดินทางถึงภูมิลา
้ เนา โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
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