
 

                                                                                                                                             

 

 

ไหวพ้ระ ถ่ายรปู พิษณโุลก นครสวรรค ์
 2 วนั1คืน 

ไหวพ้ระ..วดัพระศรีรตันมหาธาต ุวดัคีรีวงศ ์
ถ่ายรปูสดุชิค..สวนบวักระดง้ยกัษ ์ พาสานแลนดม์ารค์แห่งใหม่ 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ 
พักทีพ่ษิณุโลก 1 คนื 

 

 
 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  
วันที ่วันที ่22-23 ก.พ., 29 ก.พ. -01 ม.ีค. 63 63 2,999.- 
วันที ่07-08,14-15,21-22,28-29 ม.ีค. 63 2,999.- 
วันที ่04-05(ชว่งวันจกร)ี, 11-12(ชว่งวันสงกรานต)์  เม.ย. 63 3,199.- 
วันที ่18-19,25-26 เม.ย. 63 2,999.- 
วันที ่02-03, 09-10, 16-17,23-24,30-31 พ.ค. 63 2,999.- 
  
วันแรกของการเดนิทาง       
กรุงเทพฯ-พษิณุโลก-สวนบวัอมรรัตน-์วดัพระศรรัีตนมหาธาต-ุพระราชวังจันทน-์ถนนคนเดนิ 
06.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา

กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 
07.00 น. ออกเดนิทางสู ่อ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก โดยรถตูป้รับอากาศ  มเีครือ่งดืม่บนรถบรกิาร จากนัน้เชญิทา่น

พักผอ่นตามอัธยาศัย   
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(1) ณ รา้นอาหาร 
13.30 น. น าท่านสู่ สวนบัวอมรรัตน์ น าท่าชมใบบัวกระดง้ยักษ์ที่เบ่งบานอยู่เต็มสระน ้า ใหท้่านอสิระถ่ายรูปชมววิ 

และสมัผสีบรรยากาศธรรมชาต ิ(รวมคา่เขา้ชมสวน แตร่าคาน้ีไมร่วมคา่ยนืถา่ยรูปบนใบบัว ทา่นละ 100 บาท 
หมายเหตุ แต่ละวันใบบัวที่สามารถไปยนืถ่ายไดจ้ะจ ากัดน ้าหนักตัวของผูท้ี่จะขึน้ไป ทัง้น้ีกรุณาเชคทาง
เจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้เพือ่ความปลอดภัย)  น าท่านเขา้สู ่วัดพระศรรัีตนมหาธาตุ ใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพร 
พระพุทธชนิราช พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืงของชาวพษิณุโลก และถอืว่าเป็นพระพุทธรูปทีม่คีวามงดงามมาก
ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศ และใหท้่านไดเ้ลือกซื้อของฝากของที่ระลกึ บรเิวณภายในวัด น าท่านชม 
พระราชวังจันทน์ ตัง้อยู่ตดิกับค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระราชวังโบราณ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าน่านฝ่ัง
ตะวันตก ถอืเป็นสถานทีส่ าคัญอกีแห่งหนึ่งประจ าเมอืงพษิณุโลก เน่ืองจากเป็นทีเ่สด็จพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  



 

                                                                                                                                             

 

 

 
 หลังจากนั้นน าท่านสู่  ถนนคนเดนิพิษณุโลก ถือแหล่งชอ้ปป้ิง เดินเล่น ยามค ่าคืนที่ยอดนิยมของคน

พษิณุโลก ทีร่วมของสนิคา้นานาชนิดและราคาไม่แพมากง มทีัง้ ของกนิ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของใช ้
มากมายอยูส่องขา้งทาง(ถนนคนเดนิเปิดทกุวันเสาร)์ 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศัย ณ ถนนคนเดนิ  
ทีพ่ัก โรงแรม หรรษนันท ์หรอืระดับเทยีบเทา่ 
วันทีส่องของการเดนิทาง       
พษิณุโลก-นครสวรรค-์วัดครีวีงศ-์พาสาน-ซือ้ของฝาก-กรุงเทพฯ 
06.30 น. บรกิารอาหารเชา้(2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าทา่นออกเดนิทาสู ่จังหวัดนครสวรรค ์ 

 
10.00 น. น าท่านไหวพ้ระ ณ วัดครีวีงศ ์ตัง้อยู่บนเขาดาวดงึส ์อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์มอีงคม์หาเจดยีศ์ักดิส์ทิธิค์อืพระ

จุฬามณีเจดยีเ์ป็นทองเหลอืงอร่าม  เป็นองคเ์จดยีข์นาดใหญ่ตัง้อยู่บนยอดเขาดา้นในเจดยี ์มีทัง้หมดสีช่ัน้ 
ดา้นหนา้บนฐานชัน้แรกเป็นทีจุ่ดธปูเทยีนบชูา ชัน้ทีส่องจะม ีรูปหลอ่เหมอืนขนาดเทา่องคจ์รงิของพระชือ่ดัง
หลายองค ์ชัน้ทีส่ามพระจุฬามณีเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปจ าลองทีส่ าคัญของเมอืงไทยไวไ้ห ้ประชาชน
ไดก้ราบไวบู้ชามพีระแกว้มรกต  พระพุทธชนิราช  พระพุทธโสธร พระพุทธรูปวัดไร่ขงิชัน้บนสุดของมหา
เจดยี ์ภายในโดมเจดยี ์จะมภีาพวาดจติรกรรมฝาผนัง เกีย่วกับพุทธประวัตสิวยงามวจิตรา ทัง้น้ีสถานทีต่ัง้วัด
ทีต่ัง้อยูบ่นภเูขา ท าใหส้ามารถจะมองเห็นภมูทิัศนอ์ันสวยงามของเมอืงนครสวรรคไ์ดอ้ยา่งดงาม  ถา้มองไป
ทางทศิตะวันออก จะมองเห็นเขากบ บงึบอระเพ็ด  ตน้แม่น ้าเจา้พระยา และเขาจอมครีนีาคพรต หันไปทาง
ทศิตะวันตก จะเห็นภเูขานอ้ยใหญ่ ทอดตัวตระหง่าน อยู่เป็นชว่ง ๆ น าท่านสู ่พาสาน เป็นอาคารสญัลักษณ์
สุดล ้าแห่งตน้แม่น ้าเจา้พระยา ถอืเป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารค์ใหม่บรเิวณเกาะยม จุดก าเนิดแม่น ้าเจา้พระยา 
สรา้งขึน้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรูป้ระวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม กระตุน้เศรษฐกจิในปากน ้าโพ ตัว
แบบของ พาสาน เป็นเสน้สายโคง้มาบรรจบกันแลดูคลา้ยการรวมตัวกันของสายน ้า ในปัจจุบันก าลังเตรยีม
ด าเนนิการเพิม่เตมิภายในตัวอาคาร ทัง้ในสว่นของการแสดงขอ้มูลประวัตศิาสตร ์ประเพณี วัฒนธรรม อกีทัง้
จะมกีารตดิตัง้ระบบมัลตมิเีดยี แสง ส ีเสยีงทีส่วยงาม ทันสมัยภายนอกอาคาร หลังจากนัน้น าท่านแวะซือ้
ของฝาก ฝากคนทางบา้น 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) แบบบฟุเฟ่ต ์
14.30 น. เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ  
18.00 น. เดนิทางกลับถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 
 

 
 



 

                                                                                                                                             

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พกั

หอ้งละ 2ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น (มเีตยีง
เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น (ไมม่ี
เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พกั
หอ้งเดีย่ว 

วันที ่22-23 ก.พ. 63 2,999.- 2,999.- 2,999.- 2,999.- 1,000.- 

วันที ่29 ก.พ. -01 ม.ีค. 63 2,999.- 2,999.- 2,999.- 2,999.- 1,000.- 

วันที ่07-08,14-15,21-22,28-29 ม.ีค. 63 2,999.- 2,999.- 2,999.- 2,999.- 1,000.- 

วันที ่04-05(ชว่งวันจกร)ี เม.ย. 63 3,199.- 3,199.- 3,199.- 3,199.- 1,000.- 

วันที ่11-12(ชว่งวันสงกรานต)์ เม.ย. 63 3,199.- 3,199.- 3,199.- 3,199.- 1,000.- 

วันที ่18-19,25-26 เม.ย. 63 2,999.- 2,999.- 2,999.- 2,999.- 1,000.- 

วันที ่02-03, 09-10 พ.ค. 63 2,999.- 2,999.- 2,999.- 2,999.- 1,000.- 

วันที ่16-17,23-24,30-31 พ.ค. 63 2,999.- 2,999.- 2,999.- 2,999.- 1,000.- 

 
 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง 
สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสือ้กันหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 
1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 1 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 5 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกันอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุัตเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 
1.ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ่้ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 



 

                                                                                                                                             

 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ่้าย เตม็จ านวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลื่อนการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มผีูร่้วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้น้ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสูญหายสิง่ของทีม่คี่า อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


