MAGIC ON TOUR

มีความภูมิใจเสนอโปรแกรมทองเที่ยวบนเสนทางมหัศจรรย 3 วัน 2 คืน

ณ “ สามภูสวย ภูหินรองกลา ภูลมโล ภูทับเบิก พิษณุโลก ” เที่ยวอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา เต็มอิ่มทริปดอกไม
สีชมพูเขาสีชมพู ทุงดอกนางพญาเสือโครงใหญที่สุดในประเทศไทย อลังการทุงดอกกระดาษหลากสี ริมหนาผาบอกรัก
ผาสลัดรัด ผารักยืนยง ผาคูรัก และผาไททานิค ชมมหัศจรรยธรรมชาติสรางที่ลานหินแตก ไปตอที่ เพชรบูรณ นอนดูดาว
ทาลมหนาวบนภูทับเบิก อลังการดอยกะหล่ําปลีที่ใหญที่สุดในโลก ไหวพระธาตุผาซอนแกว เติมเต็มทริปเที่ยวของทานดวย
ที่พักระดับมาตรฐานโดดเดนดวยอาหารทองถิ่น รวมทริปสุขใจไปกับทีมงานมัคคุเทศกมืออาชีพที่คอยดูแลเอาใจใสทาน
ตลอดการเดินทางแลวคุณจะรูวา “มหัศจรรยของความฝนไมใชสิ่งที่แตะตองไมไดอีกตอไป ”
กําหนดการเดินทาง : กรุ๊ ปเหมาตังแต่ 8 ท่ านขึนไป ออกเดินทางได้ ทุกวัน / กรุ๊ ปหน้ าร้ าน กําหนดการเดินทาง ดังนี
TOUR ITINERARY
วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - พิษณุโลก

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีปั"มปตท.วิภาวดีรังสิตขาออก ตรงข้ ามมหาวิทยาลัยหอการค้ า โดยมีทีมงาน MAGIC ON TOUR
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกท่านในเรื% องกระเป๋ าสัมภาระ (กรุ๊ ปเหมาสามารถกําหนดจุ ดนัดหมายได้เอง) สมควรแก่เวลา
นําท่านออกเดินทางโดยรถตู ้ / รถบัส VIP ปรับอากาศ จ.พิษณุโลก
วันทีส3 องของการเดินทาง

พิษณุโลก - ชมดอกพญาเสือโคร่ ง ภูลมโล - อุทยานแห่ งชาติภูหนิ ร่ องกล้ า - ลานหินแตก - โรงเรียนการทหาร
กังหันนํา - ทุ่งดอกกระดาษ - ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก ผาไททานิค - ภูทบั เบิก

05.30 น. ถึ ง เมื อ งพิษ ณุ โ ลก สู่ หมู่ บ้ า นร่ องกล้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู หิ น ร่ องกล้ า จากนั6น เปลี% ย นพาหนะเป็ นรถท้อ งถิ% น เพื% อ เดิ น ทางไปยัง
ภู ลมโล นําท่ านชมความสวยงามของภูเขาสี ชมพู ดอกพญาเสื อโคร่ ง หรื อ ซากุระเมืองไทย ที% แข่งกันเบ่ งบานสะพรั% งอวดสี หวาน
อิสระให้ท่านเที%ยวชมและเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย ( ตลอดเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ )
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07.00 น. บริ การอาหารเช้าแบบปิ กนิก (1) อิ%มอร่ อยท่ามกลางดอยสี ชมพู
11.00 น. นําท่านท่องเที% ยวไปยังความงดงามของใบเมเปิ6 ลแดงตัดกับมอสสี เขียว ที% โรงเรี ยนการเมืองการทหาร ที% แห่ งนี6 เต็มไปด้วยเรื% องราว
ด้านประวัติศาตร์ โรงเรียนการเมืองการทหาร บริ เวณนี6มีสภาพเป็ นป่ ารกทึบหนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ในอดีตเคยเป็ นสถานที%สาํ หรับ
ให้การศึกษาตามแนวทางลัทธิคอมมิวนิสต์ ในบริ เวณโรงเรี ยน จะประกอบไปด้วยบ้านฝ่ ายพลเรื อน ฝ่ ายพลาธิการ ฝ่ ายสื% อสาร
11.30 น. จากนั6นนําท่านชม กังหันนํา ที%ใช้หล่อเลี6ยงคนหลายพันคนบนภูหินร่ องกล้าออกแบบและสร้างขึ6นโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที% หนี เข้าป่ าภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กังหันนํ6านี6 ใช้พลังนํ6าขับเคลื%อนกังหันเพื%อหมุนแกนครก
กระเดื%องตําข้าวซึ%ง เปรี ยบเสมือนโรงสี ขา้ วของ ผกค.
12.00 น. บริ การอาหารกลางวัน (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนําท่านท่องเที%ยวอุทยานฯภูหินร่ องกล้ากันต่อ
13.00 น. จากนั6นนําท่านท่องเที% ยวชม ทุ่งดอกกระดาษ ณ โครงการพัฒนาป่ าไม้ ตามแนวพระราชดําริ ภูหินร่ องกล้ า ท่ามกลางภูเขาสวยอากาศ
เย็นสบายตลอดทั6งปี ที% นี%สวยงามไปด้วยทุ่งดอกกระดาษหลากสี สัน ที% ออกดอกเบ่ งบานอยู่ริมผาต่างๆเรี ยงรายกันรวม 5 ผา นําท่าน
เดินชมความสวยงามของ ผาบอกรัก ผาสลัดรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก และผาไททานิค ( ดอกไม้บานประมาณช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม )
14.00 น. จากนั6นเที%ยวชม ลานหินแตก ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติหินที%มีลกั ษณะมีรอยแตกเป็ นแนวเป็ นร่ องเหมือนแผ่นดินแยก รอยแตกนี6
บางรอยก็มีขนาดแคบพอให้รากต้นหญ้าชอนไชไปได้เท่านั6น บางรอยกว้างพอคนก้าวข้ามได้ และบางรอยกว้างมากจนไม่สามารถ
กระโดดข้ามได้ ความลึกของร่ องหิ นแตกเหล่านั6นไม่สามารถจะคะเนได้ลกั ษณะเช่นนี6 สันนิ ษฐานว่าอาจจะเกิ ดจากการโก่งตัวหรื อ
เคลื% อนตัวของผิวโลก จึ งทําให้พ6ืนหิ นนั6นแตกเป็ นแนวนอกจากนี6 บริ เวณหิ นแตก ยังปกคลุมไปด้วยมอส ไลเคนส์ ตะไคร่ เฟิ น
และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ
18.00 น. เดินทางถึง ภูทบั เบิก บริ การอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร
19.00 น. หลังอาหารนําท่าน Check In เข้าที%พกั อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี6ท่านสามารถนอนดูดาวท้าลมหนาวบนดอย
ที%สูงที%สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตามอัธยาศัย พักผ่อนไปกับอากาศบริ สุทธิL หลับฝันดี ราตรี สวัสดิL
วันทีส3 ามของการเดินทาง

แปลงปลูกกะหลํา3 ปลี - จุดชมทะเลหมอก - Pino Latte Café - วัดพระธาตุผาแก้ ว - ไร่ กาํ นันจุล
พระพุทธมหาธรรมราชา - กรุงเทพฯ

07.00 น. อรุ ณสวัสดิLยามเช้าท่ามกลางอากาศแจ่มใส บริ การอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท หลังอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระ Check Out
08.00 น. นําท่านเที%ยวชม ภู ทับเบิก จุดที%ถือว่าสู งที%สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ สู งจากระดับนํ6าทะเลประมาณ 1,768 เมตร มีสภาพภูมิประเทศ
ที% สวยงามด้วยธรรมชาติ แบบทะเลภู เขา ป่ าไม้ สายหมอก ไอหนาวและอากาศบริ สุ ทธิL ท่ า มกลางอากาศหนาวเย็นสบายตลอด
ทั6งปี จึ งทําให้ ภูทับเบิ ก ได้รับสมญานามว่า เป็ นดิ นแดนแห่ งความหนาวที% มีดาวเกลื% อนดิ น นําท่ านสัมผัสวิถีชีวิต เกษตรกรรม
บนภูสูง ตื%นตาตื%นใจกับ แปลงปลูกกะหลํ3าปลีที3ใหญ่ ที3สุดในโลก ชมวิวทิ วทัศน์ของขุนเขาทะเลหมอกและไร่ กะหลํ%าปลี ณ จุดชมวิว
ภูทบั เบิก อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับไอหมอกที%ลอยผ่านมากระทบหน้า
10.00 น. จากนั6นนําท่านไปยัง Pino Latte Café ตั6งอยูบ่ นภูเขาสูงมองเห็นวิววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นับว่าเป็ นร้านกาแฟที%วิวสวยอีกแห่ งหนึ% ง
ของเขาค้อที%ไม่ควรพลาด อิสระให้ท่านแวะสูดอากาศพร้อมดื%มเครื% องดื%มทานเบอเกอรี% อร่ อย (ราคาเครื3องดืม3 ไม่ รวมในค่ าบริการนี)
10.30 น. จากนั6นนําท่านท่องเที% ยวต่อสู่ วัดพระธาตุผาแก้ ว เดิมชื% อว่า พุทธธรรมสถานผาซ่ อนแก้ว ก่อสร้างขึ6นเพื%อเป็ นสถานปฏิ บตั ิธรรมแก่
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทัว% ไป ซึ%งนอกจากจะเป็ นสถานที%ปฏิบตั ิธรรมแล้วยังเป็ นสถานที%ท่องเที%ยวที%น่าสนใจอีกแห่งหนึ%งของ
เพชรบูรณ์ดว้ ย เมื%อได้เดินชมรอบๆวัดจะให้บรรยากาศดุจสรวงสวรรค์เนื% องจากตั6งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที%โอบล้อมไปด้วยภูเขาสู ง
ใหญ่ซอ้ นกันเป็ นทิวเขา เรี ยงรายสูงตระหง่าน นําท่านขึ6นไปสักการะพระธาตุพร้อมชมทิวทัศน์ 360 องศา อิสระเก็บภาพความประทับใจ
ื อง ( ไกด์ แนะนํา )
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์ พนเมื
N4B01

14.00 น.
15.00 น.
16.00 น.
20.00 น.

จากนั6นนําท่านไปช้อปปิ6 งสิ นค้าฝากคนทางบ้าน ณ ไร่ กาํ นันจุล ชิม ช็อป ผลิตภัณฑ์สดจากไร่ ไร้สารพิษ อาทิ แยมผลไม้ นํ6าผลไม้ 100%
ก่อนอําลานําท่านขอพรพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์ พระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรู ปปางสมาธิ ศิลปะสมัยลพบุรี
สมควรแก่เวลามุ่งหน้ากลับสู่กรุ งเทพฯ ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเย็น ( มือนีตามอัธยาศัย ) หลังอาหารเดินทางต่อ
เดินถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานเมจิกออนทัวร์

** โปรแกรมอาจมีการเปลี%ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั6งนี6ข6 ึนอยูก่ บั ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญ **
** ทริ ปท่องเที%ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ และวัฒนธรรมประเพณี เหมาะสําหรับนักท่องเที%ยวที%มีใจรักและมีจิตสํานึกดี **

ผู้เดินทาง 2-3 ท่ าน

ผู้เดินทาง 4-5 ท่ าน

ผู้เดินทาง 6-7 ท่ าน

ผู้เดินทาง 8 ท่ านขึนไป

12,999

7,499

5,699

4,799

• พักเดี3ยวเพิม3 ท่ านละ 1,200
บาท
• เด็กอายุตํ3ากว่ า 12 ปี ( ไม่ เสริมเตียง ) ลดท่ านละ 400 บาท

•
•
•
•
•
•
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ค่ารถตู ้ / บัส VIP ปรับอากาศนําเที%ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที%พกั 1 คืน ที% ภูทบั เบิก ( ห้องละ 2 ท่าน พัดลม ทีวี นํ6าอุ่น ห้องนํ6าในตัว )
ค่าอาหาร 4 มื6อ ตามที%ระบุในรายการ
ค่าเครื% องดื%มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที%ต่าง ๆ ( เฉพาะคนไทย )
ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที%ยวตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุ ท่านละ 1 ล้านบาท เงื%อนไขตามกรมธรรม์

•
•
•
•

ค่าภาษีมูลค่าเพิ%ม 7% ( ใบเสร็ จที%ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT )
ค่าภาษีหกั ณ ที%จ่าย 3% ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ
ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋ า และมัคคุเทศก์ ( เป็ นธรรมเนียมตามมาตรฐานสากล แต่ท6 งั นี6ข6 ึนอยูก่ บั ความพึงพอใจ )
ค่าอาหารและเครื% องดื%มๆที%สง%ั เพิ%มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที%ระบุในรายการ

กรุณาวางเงินมัดจําท่ านละ 2,000 บาท สําหรับทัวร์ ในประเทศ และท่ านละ 5,000 บาท สําหรับทัวร์ ต่างประเทศ หรือ 50%ของราคาทัวร์
ทังหมด ภายใน 3 วัน หลังจากทีท3 ่ านทําการจอง เลือกชําระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี หรือ นําจ่ ายทีอ3 อฟฟิ ศ
• ยอดเงินทังหมดหลังจากหักค่ ามัดจําแล้ วจะต้ องชําระก่ อนวันเดินทาง อย่ างน้ อย 2 อาทิตย์
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ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ าทัวร์ ทงหมด
ั
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15– 30 วัน ขอสงวนสิทธิLในการคืนค่ ามัดจําทัวร์ ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7– 14 วัน คิดค่ าใช้ จ่าย 80 เปอร์ เซ็นต์ ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1– 6 วัน ขอสงวนสิทธิLในการคืนเงินค่ าทัวร์ ทงหมดในทุ
ั
กกรณี

กรณีรถตู้ คณะจองผู้ใหญ่ จาํ นวน 8 ท่ านขึนไป
หากคณะเดินทางตํ3ากว่ าที3กําหนด และทางคณะผู้เดินทางทุกท่ านยินดีที3จะชําระค่ าบริการเพิ3ม เพื3อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที3จะ
ประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ ของท่ านและคณะ

