
 

 

ไหวพ้ระ ถ่ายรปู พิษณโุลก นครสวรรค ์
 2 วนั1คืน 

ไหวพ้ระ..วดัพระศรีรตันมหาธาต ุวดัคีรีวงศ ์
ถ่ายรปูสดุชิค..สวนบวักระดง้ยกัษ ์ พาสานแลนดม์ารค์แห่งใหม ่

 

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-สวนบัวอมรรตัน-์วัดพระศรรีัตนมหาธาต-ุพระราชวังจันทน-์ถนนคนเดนิ 
06.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน้ํามัน ปตท .(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกบัสนามกฬีา

กองทพับก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 
07.00 น. ออกเดนิทางสู ่อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก โดยรถตูป้รับอากาศ  มเีครือ่งดืม่บนรถบรกิาร จากนัน้เชญิทา่น

พักผ่อนตามอัธยาศยั   

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(1) ณ รา้นอาหาร 
13.30 น. นําทา่นสู ่ สวนบัวอมรรัตน์  นําทา่ชม ใบบัวกระดง้ยักษ์ที่ เบ่งบานอยู่เต็มสระน้ํา  ใหท้า่นอสิระถา่ยรูปชมววิ 

และสมัผสีบรรยากาศธรรมชาต ิ(รวมคา่เขา้ชมสวน แตร่าคานี้ไม่รวมคา่ยนืถา่ยรูปบนใบบัว ทา่นละ 100 บาท 

หมายเหต ุแตล่ะวันใบบัวทีส่ามารถไปยนืถา่ยไดจ้ะจํากดัน้ําหนักตวัของผูท้ีจ่ะข ึน้ไป ทัง้นี้กรุ ณาเชคทาง
เจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้เพือ่ความปลอดภยั)  นําทา่นเขา้สู ่วัดพระศรรีัตนมหาธาตุ  ใหท้า่นไดก้ราบไหวข้อพร 

พระพุทธชนิราช พระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพษิณุโลก และถอืว่าเป็นพระพุทธรูปทีม่คีวามงดงามมาก
ทีส่ดุองคห์นึง่ของประเทศ และใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากข องทีร่ะลกึ บรเิวณภายในวัด  นําทา่นชม 
พระราชวังจันทน ์ตัง้อยู่ตดิกบัคา่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระราชวังโบราณ ตัง้อยู่รมิแม่น้ําน่านฝ่ัง

ตะวันตก ถอืเป็นสถานทีส่าํคญัอกีแห่งหนึง่ประจําเมอืงพษิณุโลก เนื่องจากเป็นทีเ่สด็จพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  



 

 
 หลงัจากนัน้นําทา่นสู ่ ถนนคนเดนิพษิณุโลก  ถอืแหลง่ชอ้ปป้ิง เดนิเล่ น ยามคํา่คนื ทีย่อดนยิมของคน

พษิณุโลก ที่ รวมของสนิคา้นานาชนดิและราคา ไม่แพมากง มทีัง้ ของกนิ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของใช ้
มากมายอยู่สองขา้งทาง(ถนนคนเดนิเปิดทกุวันเสาร)์ 

คํา่ อสิระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศยั ณ ถนนคนเดนิ  
ทีพ่ัก โรงแรม หรรษนันท ์หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วันทีส่องของการเดนิทาง       

พษิณุโลก-นครสวรรค-์วัดครีวีงศ-์พาสาน-ซือ้ของฝาก-กรุงเทพฯ 
06.30 น. บรกิารอาหารเชา้(2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. นําทา่นออกเดนิทาสู ่จังหวัดนครสวรรค ์ 

 
10.00 น. นําทา่นไหวพ้ระ ณ วัดครีวีงศ ์ตัง้อยู่บนเขาดาวดงึส ์อ.เมอืง จ .นครสวรรค ์ มอีงคม์หาเจดยีศ์กัด ิ์ สทิธิค์อืพระ

จุฬามณีเจดยีเ์ป็นทองเหลอืงอร่าม  เป็นองคเ์จดยีข์นาดใหญ่ตัง้อยู่บนยอดเขาดา้นในเจดยี ์มี ทัง้หมดสีช่ัน้ 
ดา้นหนา้บนฐานชัน้แรกเป็นทีจุ่ดธูปเทยีนบูชา ชัน้ทีส่องจะม ีรูปหลอ่เหมอืนขนาดเทา่องคจ์รงิของพระชือ่ดงั

หลายองค ์ชัน้ทีส่ามพระจุฬามณีเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปจําลองทีส่าํคญัของเมอืงไทยไวไ้ห ้ประชาชน
ไดก้ราบไวบู้ชามพีระแกว้มรกต  พระพุทธชนิราช  พระพุ ทธโสธร พระพุทธรูปวัดไร่ขงิชัน้บนสดุของมหา
เจดยี ์ภายในโดมเจดยี ์จะมภีาพวาดจติรกรรมฝาผนัง เกีย่วกบัพุทธประวัตสิวยงามวจิตรา ทัง้นี้สถานทีต่ัง้ วัด

ทีต่ัง้อยู่บนภเูขา ทําใหส้ามารถจะมองเห็นภมูทิศันอ์ันสวยงามของเมอืงนครสวรรคไ์ดอ้ย่างดงาม  ถา้มองไป
ทางทศิตะวันออก จะมองเห็นเขากบ บงึบอระเพ็ด  ตน้แม่น้ําเจา้พระยา และเขาจอมครีนีาคพรต หันไปทาง

ทศิตะวันตก จะเห็นภเูขานอ้ยใหญ่ ทอดตวัตระหง่าน อยู่เป็นชว่ง ๆ นําทา่นสู ่พาสาน  เป็นอาคารสญัลกัษณ์
สดุลํ้าแห่งตน้แม่น้ําเจา้พระยา ถอืเป็นอกีหนึง่แลนดม์ารค์ใหม่บรเิวณเกาะยม จุดกําเนดิแม่น้ําเจ ้ าพระยา 
สรา้งขึน้เพือ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว แหลง่เรยีนรูป้ระวัตศิาสตร์  วัฒนธรรม  กระตุน้เศรษฐกจิในปากน้ําโพ ตวั

แบบของ พาสาน เป็นเสน้สายโคง้มาบรรจบกนัแลดคูลา้ยการรวมตวักนัของสายน้ํา ในปัจจุบันกําลงัเตรยีม
ดําเนนิการเพิม่เตมิภายในตวัอาคาร ทัง้ในสว่นของการแสดงขอ้มูลประวัตศิาสตร ์ประเพณี วัฒนธรรม อกีทัง้
จะมกีารตดิตัง้ระบบมัลตมิเีดยี แสง ส ีเสยีงทีส่วยงาม ทนัสมัยภายนอกอาคาร  หลงัจากนัน้นําทา่นแวะ ซือ้

ของฝาก ฝากคนทางบา้น 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(3) แบบบุฟเฟ่ต ์

14.30 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
18.00 น. เดนิทางกลบัถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

 
 
 

 
 



 

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 (ไมม่ ี

เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พกั

หอ้งเด ีย่ว 

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.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสาํหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตสาํรอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(สาํหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 
1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 1 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 5 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหว่างการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 
1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ต่ างหาก ,คา่รักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สาํหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ชาํระมัดจําทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสาํรองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิ ทฯ จะถอืว่าทา่นยกเลกิทวัรโ์ดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจําคนืได ้ 



4.กรุณาสง่สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สาํหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(สาํหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1.กรณียกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมัดจําทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีู ้ ร่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ําหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น้ํามัน ขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น   

สาํคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  เชน่ การเจ็บป่วย , การถกูทํารา้ย , การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระคา่มัดจําหรอืชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


