
 
 
 
 

 

Tour Code : GQPHS-BS001 
 

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-สวนบัวอมรรัตน-์วัดพระศรรีัตนมหาธาต-ุพระราชวังจนัทน-์ถนนคนเดนิ 

06.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา
กองทพับก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่อ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก โดยรถตูป้รับอากาศ  มเีครือ่งดืม่บนรถบรกิาร จากนัน้เชญิทา่น

พักผ่อนตามอัธยาศยั   
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(1) ณ รา้นอาหาร 

13.30 น. น าท่านสู่ สวนบัวอมรรัตน์ น าท่าชมใบบัวกระดง้ยักษ์ที่เบ่งบานอยู่เต็มสระน ้า ใหท้่านอสิระถ่ายรูปชมววิ 
และสมัผสีบรรยากาศธรรมชาต ิ(รวมคา่เขา้ชมสวน แตร่าคานี้ไม่รวมคา่ยนืถา่ยรูปบนใบบัว ทา่นละ 100 บาท 
หมายเหตุ แต่ละวันใบบัวทีส่ามารถไปยืนถ่ายไดจ้ะจ ากัดน ้าหนักตัวของผูท้ีจ่ะข ึน้ไป ทัง้นี้กรุณาเชคทาง

เจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้เพื่อความปลอดภัย)  น าทา่นเขา้สู ่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพร 
พระพุทธชนิราช พระพุทธรูปคู่บา้นคูเ่มืองของชาวพษิณุโลก และถอืว่าเป็นพระพุทธรูปทีม่คีวามงดงามมาก

ที่สุดองคห์นึ่งของประเทศ และใหท้่านไดเ้ลือกซื้อของฝากของที่ระลกึ บรเิวณภายในวัด น าท่านชม 
พระราชวังจันทน์ ตัง้อยู่ตดิกับคา่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระราชวังโบราณ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าน่านฝ่ัง
ตะวันตก ถอืเป็นสถานทีส่ าคัญอีกแห่งหนึง่ประจ าเมืองพษิณุโลก เนื่องจากเป็นทีเ่สด็จพระราชสมภพของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  



 
 
 
 

 

 

 
 หลังจากนั้นน าท่านสู่  ถนนคนเดนิพิษณุโลก ถือแหล่งชอ้ปป้ิง เดนิเล่น ยามค ่าคืนที่ยอดนิยมของคน

พษิณุโลก ทีร่วมของสนิคา้นานาชนดิและราคาไม่แพมากง มีทัง้ ของกนิ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า ของใช ้

มากมายอยู่สองขา้งทาง(ถนนคนเดนิเปิดทกุวันเสาร)์ 
ค า่ อสิระรับประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดนิ  

ทีพ่ัก โรงแรม หรรษนันท ์หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วันทีส่องของการเดนิทาง       
พษิณุโลก-นครสวรรค-์วัดครีวีงศ-์พาสาน-ซือ้ของฝาก-กรุงเทพฯ 

06.30 น. บรกิารอาหารเชา้(2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าทา่นออกเดนิทาสู ่จังหวัดนครสวรรค ์ 

 
10.00 น. น าทา่นไหวพ้ระ ณ วัดครีีวงศ ์ตัง้อยู่บนเขาดาวดงึส ์อ.เมือง จ.นครสวรรค ์มีองคม์หาเจดยีศ์กัด ิส์ทิธิค์อืพระ

จุฬามณีเจดยีเ์ป็นทองเหลอืงอร่าม  เป็นองคเ์จดยีข์นาดใหญ่ตัง้อยู่บนยอดเขาดา้นในเจดยี ์มีทัง้หมดสีช่ัน้ 

ดา้นหนา้บนฐานชัน้แรกเป็นทีจุ่ดธูปเทยีนบูชา ชัน้ทีส่องจะม ีรูปหลอ่เหมอืนขนาดเทา่องคจ์รงิของพระชือ่ดัง
หลายองค ์ชัน้ทีส่ามพระจุฬามณีเจดยี ์ประดษิฐานพระพุทธรูปจ าลองทีส่ าคญัของเมอืงไทยไวไ้ห ้ประชาชน

ไดก้ราบไวบู้ชามีพระแกว้มรกต  พระพุทธชนิราช  พระพุทธโสธร พระพุทธรูปวัดไร่ขงิชัน้บนสดุของมหา
เจดยี ์ภายในโดมเจดยี ์จะมภีาพวาดจติรกรรมฝาผนัง เกีย่วกบัพุทธประวัตสิวยงามวจิตรา ทัง้นี้สถานทีต่ัง้วัด
ทีต่ัง้อยู่บนภเูขา ท าใหส้ามารถจะมองเห็นภมูทิัศนอ์ันสวยงามของเมอืงนครสวรรคไ์ดอ้ย่างดงาม  ถา้มองไป

ทางทศิตะวันออก จะมองเห็นเขากบ บงึบอระเพ็ด  ตน้แม่น ้าเจา้พระยา และเขาจอมครีนีาคพรต หันไปทาง
ทศิตะวันตก จะเห็นภูเขานอ้ยใหญ่ ทอดตัวตระหง่าน อยู่เป็นชว่ง ๆ น าทา่นสู ่พาสาน เป็นอาคารสญัลักษณ์
สดุล ้าแห่งตน้แม่น ้าเจา้พระยา ถือเป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารค์ใหม่บรเิวณเกาะยม จุดก าเนดิแม่น ้าเจา้พระยา 

สรา้งขึน้เพื่อเป็นแหล่งท่องเทีย่ว แหล่งเรียนรูป้ระวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม กระตุน้เศรษฐกจิในปากน ้าโพ ตัว
แบบของ พาสาน เป็นเสน้สายโคง้มาบรรจบกนัแลดคูลา้ยการรวมตัวกันของสายน ้า ในปัจจุบันก าลงัเตรยีม

ด าเนนิการเพิม่เตมิภายในตวัอาคาร ทัง้ในสว่นของการแสดงขอ้มูลประวัตศิาสตร ์ประเพณี วัฒนธรรม อกีทัง้
จะมีการตดิตัง้ระบบมัลตมิีเดยี แสง ส ีเสยีงทีส่วยงาม ทันสมัยภายนอกอาคาร หลังจากนั้นน าท่านแวะซื้อ
ของฝาก ฝากคนทางบา้น 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั(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.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

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

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 บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 
1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ต่างหาก,ค่ารักษา 

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

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

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 



 
 
 
 

 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลื่อนการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาคา่น ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สูญเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


