เขาค้ อ – ภูทบั เบิก –ชมแปลงกะหลา่ ปลีทสี่ วยทีส่ ุ ดในประเทศไทย – วัดป่ าภูทบั เบิก –พระธาตุผาซ่อนแก้ว-เจดียพ์ ระบรม
สารี ริกธาตุ- อนุสาวรี ยส์ ถานผูเ้ สี ยสละ- พักอิมพีเรี ยลภูแก้วฮิลล์ รี สอร์ ท
วันแรกของการเดินทาง
07.00 น.
พบกันที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริ ษทั รักเมืองไทยทัวร์ คอยต้อนรับท่าน
07.30 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ บริ การอาหารเช้าแบบปิ กนิก (มื้อที่ 1) ระหว่างทางบริ การ ขนมและ
เครื่ องดื่ม ตลอดการเดินทาง และรับฟังข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากมัคคุเทศก์มืออาชีพ

12.00 น.

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไก่ยา่ งบัวตอง (มื้อที่ 2)

14.30 น.

นาท่านนมัสการ “พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช" เป็ นพระพุทธรู ปเนื้ อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริ สุทธิ์ ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อเป็ นองค์ประธาน ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานเพชบุระ

16.00 น.

นาท่าน Check in เข้าที่พกั โรงแรมอิมพีเรี ยลภูแก้ว ฮิลล์ รี สอร์ ท (พักห้องละ 2 ท่าน) หลังจากนั้นให้ท่าน
ทาภารกิจส่ วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

บริ การอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 3)

20.00 น.

ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย….. ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ องของการเดินทาง
06.30

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4)

07.15

นาท่านขึ้นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางไปยัง ภูทบั เบิก

08.00

นาท่านเดินทางถึงภูทบั เบิก ชมดอยดอกกะหล่าปลี แปลงกะหล่าปลี ที่ปลูกเยอะที่สุดในประเทศไทย (ปลูก
กันทั้งดอย) ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม กันอย่างเต็มที่ ซึ่งทางเราจะแวะจุดชมวิวสวยๆให้ตลอดทาง

09.30 น.

นาท่านชมวัดป่ าภูทบั เบิก เป็ นสถานปฏิบตั ิธรรมสายธรรมยุตินิกาย ตั้งอยูภ่ ายในบ้านทับเบิก ตามแนว
เทือกเขาภูทบั เบิก ภูท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งยุคของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยใน
ปัจจุบนั

12.00 น.

นาท่านเดินทางถึงเขาค้อ หลังจากนั้นบริ การอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารของไร่ จนั ทร์ แรม รี สอร์ ท เขาค้อ
เมนูรายการอาหาร (มื้อที่ 5)
นาท่านชมวัดป่ าภูทบั เบิก เป็ นพระตาหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยูบ่ นเขาย่า สู งจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1,100 เมตร
จัดสร้างโดยบรรดาข้าราชการ พลเรื อน ตารวจ ทหาร และประชาชนในพื้นที่ภาคเหนื อ ด้วยความซาบซึ้ ง
ในพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์ท่าน

13.30 น.

14.30 น.

นาท่านชมวิว ณ จุดชมวิวเขาค้อ จุดชมวิวตรงนี้ กาหนดเป็ นจุดชมวิวอย่างเป็ นทางการ และเปิ ดเป็ นสถานที่
สาหรับให้นกั ท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริ การกางเต็นท์พกั แรมได้ดว้ ย

15.00 น.

นาท่านนมัสการเจดียพ์ ระบรมสารี ริกธาตุ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ในวโรกาส ทรงครองราชย์ 50 ปี เป็ นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชน

15.30 น.

นาท่านมาถึงอนุสาวรี ยส์ ถานผูเ้ สี ยสละ สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรื อน ตารวจ ทหาร ที่ได้พลีชีพ
ในการสู ้รบเพื่อปกป้ องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย

16.30 น.

นาท่านเดินทางชมเจดียพ์ ระธาตุผาซ่อนแก้ว สาหรับพุทธศาสนิกชน สามารถเข้าสักการะ
พระบรมสารี ริกธาตุ ที่องค์พระเจดีย ์ และเดินชมภายในบริ เวณที่กาหนด ด้วยการสารวมกาย วาจา ใจ นอบ
น้อมต่อสถานที่ควรแต่งกายให้เรี ยบร้อย และประพฤติกิริยาให้เหมาะสม ไม่ส่งเสี ยงดัง

18.00 น.

นาท่านเดินทางถึงที่พกั ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

บริ การอาหารค่า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 6)

20.30 น.

หลังอาหารมื้อค่าให้ท่านได้พกั ผ่อนกันตามอัธยาศัย… ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ ามของการเดินทาง
07.00 น.

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 7)

08.00 น.

นาท่าน Check Out ออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางกลับ และเดินทางท่องเที่ยวกันต่อ

08.15 น.

นาท่านชมไร่ สตอรเบอรี่ เขาค้อ ท่านสามมารถเก็บสตอเบอรี่ ดว้ ยตัวท่านเองเพื่อนาไปชัง่ น้ าหนักซื้ อได้เลย

10.45 น.

นาท่านเดินทางถึง ร้านของฝากของที่ระลึกจากไร่ กานันจุล ให้ท่านได้เลือกซื้ อหาฝากคนทางบ้านกันตาม
อัธยาศัย

12.30 น.

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านไก่ยา่ งตาแป๊ ะ อาเภอวิเชียรบุรี (มื้อที่ 8 )

14.00 น.

นาท่านเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ

19.00 น.

เดินทางถึงที่หมาย กรุ งเทพโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ ท่ านละ 5,900.-บาท
อัตรานีร้ วม
-

ค่าปรับอากาศ V.I.P. นาเที่ยวตลอดรายการ
ค่าอาหาร จานวน 8 มื้อ
ค่าที่พกั ที่ อิมพีเรี ยลภูแก้วฮิลล์ รี สอร์ท (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการท่องเที่ยววงเงิน 1,000,000.-บาท / ท่าน

อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่า VAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หัก ณ. ที่จ่าย 3 % กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว

