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สระบุรี – ลพบุรี – สิงห์บุรี – นครสวรรค์ – พจิิตร – พษิณุโลก – สุโขทัย  
ก าแพงเพชร – อุทัยธานี – ชัยนาท – อ่างทอง  

(กรุ๊ป...ตุลาคม ร่วมลอยกระทง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย) 

 

 

 
ราคาพเิศษ 18,800 รวมทุกอย่าง  
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7 วัน 6 คืน ตะลุยเท่ียวภาคกลาง 
วันแรก สระบุรี – สวนบ๊ิกเต้ – วัดพระพุทธบาท – ลพบุรี – กระเพรา&คอฟฟ่ี – พระปรางค์สามยอด   
 พระนารายณ์ราชนิเวศ – บ้านวิชาเยนทร์ – วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่จุดนดัหมาย (บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม) 
06.30 น. น าท่านเดินทางสู่สวนบิ๊กเต้ จังหวดัสระบุรี (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) สวน

เบญจมาศบิ๊กเต ้หรือ สวนบิ๊กเต ้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามมากๆ อีกแห่งของสระบุรี เรียกไดว่้า 
ถา้ใครที่รักการถ่ายรูปในทุ่งดอกไมส้วยๆ ที่น่ีมีดอกเบญจมาศหลากสีสันให้ไดถ้่ายรูปสวยงาม และยงัเป็น
อีกหน่ึงจุดสถานที่เช็คอินของสระบุรี อิสระให้ท่านไดถ้่ายภาพทุ่งดอกเบญจมาศตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่วดัพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร หรือ วดัพระพุทธบาทสระบุรี เป็นวดัส าคัญที่มีบนัทึกในพระ
ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า ในสมยัสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม ไดม้ีการสืบหาพบรอยพระพุทธบาท และ
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมณฑปยอดเด่ียวสวมรอยพระพุทธบาท และสร้างอารามอื่นๆ เช่น พระอุโบสถ 
พระวิหาร ท าให้วดัพระพุทธบาทนั้นเป็นที่สักการบูชา เป็นศูนยร์วมแห่งพลงัศรัทธา ที่พระมหากษตัริยแ์ทบ
ทุกพระองคท์รงท านุบ ารุงและเสด็จไปนมสัการตลอดมา ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาจนถึงรัตนโกสินทร์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กระเพรา & Coffee ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองลพบุรี บริเวณปากทางเขา้เขาจีนแล ซ่ึงเป็นจุดชม
ทุ่งดอกทานตะวนัช่ือดงัของลพบุรี เป็นร้านยอดนิยมที่โดดเด่น เพราะบรรยากาศหลงัร้านวิวดีมาก มีสะพาน
ไมท้อดยาวท่ามกลางทุ่งดอกดาวกระจายสีเหลืองและดอกคอสมอสตดักบัทอ้งฟ้าสีฟ้าสดใส ซ่ึงจะสวยงาม
ที่สุดในฤดูหนาว โดยมีเขาจีนแลภูเขาหินปูนรูปร่างสวยงามเป็นฉากหลัง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามตามอัธยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่พระปรางค์สามยอด แห่งเมืองลพบุรี (ระยะทาง 22 กม. ใช้
เวลาเดินทาง 30 นาที) เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทาง ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีที่ส าคญัแห่ง
หน่ึงของจงัหวดัลพบุรี ปราสาทศิลาแลงแบบเขมรเรียงต่อกนั 3 องค์ เช่ือมต่อกนั ลกัษณะเป็นปราสาทเขมร
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ในศิลปะบายน มีการประดบัลวดลายปูนป้ันที่งดงาม จากนั้นน าท่านเขา้ชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ เป็นพระราชวงัที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้าง
ขึ้น เพ่ือใชเ้ป็นที่ประทบั ล่าสัตว ์ออกว่าราชการ และตอ้นรับแขกเมือง ปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงศิลปะโบราณวตัถุ
ตามอาคารและพระที่นั่งต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นจ านวนกว่า 1,864 รายการ ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมบ้าน
หลวงรับราชทูต หรือ บา้นวิชาเยนทร์ ตั้งอยู่บนถนนวิชาเยนทร์ จงัหวดัลพบุรี ไม่ไกลจากพระนารายณ์ราช
นิเวศน์ ในสมัยก่อนกลุ่มบ้านอันงดงามเหล่าน้ีถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่รองรับคณะทูตที่มาเข้าเฝ้า 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชยงัเมืองลพบุ รี คณะราชทูตจากประเทศฝร่ังเศสชุดแรก   ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมบา้นหลวงรับราชทูตบางหลงัเป็นยโุรปอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะอาคารใหญ่ทางทิศตะวนัออก
ก่อด้วยอิฐ ถือปูน 2 ชั้น หน้าต่างและซุ้มประตูแสดงให้เห็นลักษณะศิลปะตะวนัตกแบบเรอเนซองส์ ซ่ึง
แพร่หลายในสมยันั้น  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั The Tempo Lopburi Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 

วันที่สอง สิงห์บุรี – วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร – วัดพระธาตุ – ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน – นครสวรรค์  
                     ฟาร์มแกะทหารช่าง – วัดคีรีวงศ์ – อุทยานสวรรค์ – วัดเทพนิมิต  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่วดัพระนอนจกัรสีห์วรวิหาร จงัหวดัสิงห์บุรี (ระยะทาง 29 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที)  

วดัดงัขึ้นช่ือแห่งเมืองสิงห์บุรี ที่มีพระนอนหรือพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ ก่อนเขา้ไปไหวอ้งค์จริงใน
วิหาร  ทางวดัให้จุดธูป  ปิดทอง และน าดอกไม ้มาถวายแด่พระนอนองค์จ าลองที่ตั้งอยู่ดา้นหน้า พระนอน
องค์จริงภายในวิหาร มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัย ที่มีความงดงามมาก องค์ใหญ่มาก มีความยาวถึง 42 
เมตร  สร้างมานานเก่าแก่ในสมยัอยธุยาแต่ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชัดว่ามีประวติัความเป็นมาอยา่งไรไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่วดัหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวดัพระนอนจกัรสีห์  ทางเขา้ตั้งอยู่ฝ่ังตรงขา้มกัน  เดิม
ชาวบา้นเรียกวดัน้ีว่าวดัหัวเมือง ต่อมาในสมยัรัชกาลที่ 4 ไดเ้ปลี่ยนช่ือมาเป็น วดัหนา้พระธาตุ สันนิษฐานว่า 
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สถานที่ บริเวณน้ีจะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า ส่ิงที่ส าคญัของวดัน้ี คือ องคพ์ระปรางค์สูงประมาณ 8 วา 
ท าเป็นรูปครุฑอสูรถือกระบองประดบั อยูเ่หนือชั้นเชิงบาตร ภายหลงัมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ศิลปะอยธุยาตอนตน้ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ตลาดไทยยอ้นยุคบา้นระจนั ซ่ึงไดจ้ าลองบรรยากาศในสมยั
อดีตในสมัยนักรบบางระจัน ให้มีกลิ่นอายของความเป็นสนามรบ มีป้อมปราการไม้สูงใหญ่เป็นฉากให้
ถ่ายรูป มีการจดัแต่งซุ้มจ าหน่ายสินคา้ดว้ยวสัดุธรรมชาติในรูปแบบพ้ืนบา้น ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย มี
เมนูอาหารการกินแบบไทย ที่หาทานไดย้าก ให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว ไดม้าลองลิ้มชิมรส อาหาร
โบราณ ที่บางคนอาจลืมไปแลว้ให้ไดร้ าลึกถึงอาหารเมื่อวนัวานไดช้มการละเล่นพ้ืนบา้น ซ่ึงกิจกรรมน้ีจดั
ขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ฟาร์มแกะทหารช่าง (ระยะทาง 123 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม .) ตั้ งอยู่ในค่ายจิร
ประวตัิ  ตัวเมืองนครสวรรค์  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตรผสมผสาน บนพ้ืนที่กว่า 30 ไร่ มีจุด
ถ่ายภาพสวยหลายโซน ทั้ง ฟาร์มแกะ สะพานกลางทุ่งนา บึงบวั  อุโมงค์พืชผกั ร้านกาแฟ และยงัมีฟาร์ม
เลี้ยงสัตวข์นาดย่อมที่รวมสัตวไ์วห้ลากหลาย  อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดั
เทพนิมิตทรงธรรม (ถ ้ าบ่อยา) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ช่ือเสียงเป็นที่ รู้จัก อีกแห่งหน่ึงของจังหวัด
นครสวรรค์ จุดเด่นของ วดัเทพนิมิตทรงธรรม  มีถ ้าบ่อยาที่เช่ือกนัว่า มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ในถ ้าซ่ึงมีความงาม
ของหินที่อยู่ในถ ้าและมีความเช่ือของชาวบ้านว่าในถ ้ ามีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคอยคุ้มครองรักษาถ ้าน้ีอยู่  ถ ้าบ่อยา
เป็นถ ้าหินปูนที่สวยที่สุดของจงัหวดันครสวรรค ์ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่อุทยานสวรรค ์เป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่บนพ้ืนที่ 314 ไร่ ตรงกลางเป็นเกาะมีพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่  จุดเด่นที่มองเห็นมาแต่ไกลคือมงักร
สวรรค์ขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยูต่รงกลาง อุทยานสวรรคป์ระกอบดว้ยหนองน ้ าขนาดใหญ่เรียกว่า หนอง
สมบุญ มีถนนวงเหวน 2 ชั้นลอ้มรอบ ตรงกลางเป็นเกาะ ซ่ึงมีเน้ือที่ 4 ไร่ มีสวนหยอ่ม สนามหญา้ น ้ าพุ เวที
กลางแจง้ น ้ าตกจ าลอง ศาลาและสวนสุขภาพ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่วดัคีรีวงศ์ เป็นวดัทีต่ั้งอยูบ่นยอดเขา
ในตวัเมืองนครสวรรค ์จุดเด่นคือ องคม์หาเจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิคือพระจุฬามณีเจดีย ์ซ่ึงเป็นทองเหลืองอร่าม ไปทั้ง
เจดีย์ เมื่อขึ้ นไปถึงฐานพระเจดีย์ชั้น 4 จะมองเห็นภูมิทัศน์อันสวยงามของเมืองนครสวรรค์ ต้นแม่น ้ า
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เจา้พระยา ภูเขาน้อยใหญ่ ทอดตวัตระหง่าน อยู่เป็นช่วงๆ โดยเฉพาะในยามพระอาทิตยอ์สัดง จะเป็นภาพที่
งดงามชวนให้หลงใหลในภาพที่ธรรมชาติตกแต่งขึ้น 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Chateau De Bear Nakhon Sawan Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
 
 

วันที่สาม  นครสวรรค์ – พิจิตร – อุทยานเมืองเก่าพิจิตร – วัดโพธิ์ประทับช้าง – ตลาดเก่าวังกรด – พิษณุโลก – 
สักการะพระพุทธชินราช – วัดนางพญา – พระราชวังจันทน์ – ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานเมืองเก่าพิจิตร (ระยะทาง 98 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) เมืองพิจิตรเก่าดั้งเดิม
ตั้งแต่โบราณที่ปัจจุบนัเหลือเป็นเพียงซากปรักหักพงัที่ยงัคงอนุรักษไ์วเ้พ่ือเป็นอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์แก่
คนรุ่นใหม่  มีเน้ือที่ประมาณ 400 ไร่เศษ ภายในตวัอุทยานมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ร่มร่ืนไปดว้นตน้ไมใ้หญ่ 
และแมกไมน้านาพนัธ์ุ จึงถูกจดัให้เป็นสวนรุกชาติไปในพ้ืนที่เดียวกนัดว้ย  นอกจากจะเป็นโบราณสถาน
ส าคญัของเมืองพิจิตรแลว้ ยงัเป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจที่สวยงามของชาวเมือง ด้วยบรรยากาศคลาสสิก
ร่มร่ืน เงียบสงบ ร่มเยน็ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัโพธ์ิประทบัชา้ง โบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองพิจิตร  ที่ถูก
สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมยักรุงศรีอยธุยา  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของการประสูติของพระพุทธเจา้เสือ  มีลกัษณะ
เป็นวดัที่มีก  าแพงล้อมรอบ 2 ชั้นตามแบบศิลปะสมัยอยุธยา  มีโบสถ์และวิหารขนาดใหญ่ ภายในโบสถ์
ประดิษฐานหลวงพ่อโตองคข์นาดใหญ่เป็นพระประทาน  อายกุว่า 300 ปี ภายหลงัเสียหายผลของท าสงคราม 
บางส่วนไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่โดยกรมศิลปากร  เพ่ืออนุรักษ์ไวใ้ห้แก่คนรุ่นหลงัไดช้มและศึกษา
ประวตัิศาสตร์และศิลปกรรมโบราณสมยัอยุธยา ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ย่านตลาดเก่าวงักรด ชุมชนเก่าแก่
ที่ยงัคงรักษาความดั้งเดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ทั้งตวับา้นเรือนไม้โบราณ และวิถีชีวิตสุดเรียบง่ายของชาวเมือง
ทอ้งถิ่นในยา่นน้ี ในบรรยากาศเงียบสงบแบบเดิมๆ ที่นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮิปๆ แลว้ ยงัเป็นยา่น
ของอร่อยมากมายหลากหลายอีกดว้ย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองพิษณุโลก (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) น าท่านเข้าชมพระราชวงั
จนัทน์ อนัเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษตัริยห์ลายพระองค์ทั้งอาณาจกัรสุโขทยัและสมัยอยุธยา เช่น 
พระยาลิไท พระบรมไตรโลกนาถ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปีเลยทีเดียว ทั้ง
ดว้ยความส าคญัที่น่ีจึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อปี 2536 จากนั้นน าท่านกราบ
สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรดว้ยซ่ึงอยู่ใกล้ๆ  กนั โดยตวัศาลตั้งอยูติ่ดกบัค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ลักษณะศาลาทรงไทยสีขาว ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรประทับนั่งหลั่งน ้ าจาก
สุวรรณภิงคาร แสดงการประกาศอิสรภาพแก่ปวงชนชาวไทย ณ เมืองแครง เป็นอีกหน่ึงสถานที่ส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ ได้เวลาน าท่านกราบสักการะพระพุทธชินราช หรือหลวงพ่อใหญ่ แห่งวดัพระศรีรัตนมหา
ธาตุวรมหาวิหาร  วดัน้ีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร วดัคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัพิษณุโลก 
ภายในวดัเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่า
สวยงามที่สุดในประเทศไทย เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเมือง และที่ศรัทธาของผูค้นจากทัว่สารทิศ ไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่วดันางพญา สร้างโดยพระวิสุทธิกษตัรีย ์ผูเ้ป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวร เช่ือ
ว่าหลายคนคงเคยไดยิ้นพระพิมพน์างพญา หน่ึงในเบญจภาคีที่โด่งดงัจนเซียนพระตอ้งมีไวบู้ชา ภายในพระ
อุโบสถของวดันางพญาประดิษฐานสมเด็จพระนางพญาขนาดใหญ่แสดงศิลปะสุโขทัย มีซุ้มเรือนแก้ว
ประดบั สวยงามอ่อนชอ้ยมาก หากมีโอกาสไปเยือนพิษณุโลกควรไปกราบสักการะสักคร้ัง 

 
 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Shinapura Boutique Hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
 
วันที่ส่ี พิษณุโลก – สวนบัวอมรรัตน์ – อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย – สุโขทัย (พักค้าง 2 คืน) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชมสวนบวัอมรรัตน์ ซ่ึงมีการปลูกบวักระดง้ยกัษห์รือบวัวิกตอเรีย และ ยงัมีการรวบรวมดอกบวั

สีสวยงามจ านวน 10 ชนิด เอามาเพาะปลูกรอตอ้นรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างเสริมกิจกรรมและความคุม้ค่า
ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงาม
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ของใบบวักระดง้ยกัษท์ี่ก  าลงัแบ่งบานอยูเ่ต็มสระน ้า นอกจากน้ียงัมีบริการขึ้นไปยืนถ่ายภาพบนใบบวักระดง้
ยกัษ์ (ค่าใช้จ่ายการขึ้นไปยืนถ่ายรูปท่านละ 100 บาท) โดยต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทางสวนเตรียมต้นบัวที่
แข็งแรง เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีสัชนาลัย 
(ระยะทาง106 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.45 ชม.) 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเที่ยวชมอุทยานประวตัิศาสตร์ศรีสัชนาลยั โดยรถราง อุทยานแห่งน้ีครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลศรีสัชนาลยั 

ต าบลสารจิตร ต าบลหนองออ้ ต าบลท่าชยั ส าหรับเมืองโบราณศรีสัชนาลยัอยู่ในเขตหมู่บา้นพระปรางค์ เดิม
ช่ือว่าเมืองเชลียง ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็นศรีสัชนาลยั ในสมยักษตัริยร์าชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทยั และ
ไดส้ร้างเมืองขึ้นใหม่เพ่ือเป็นศูนยก์ลางการปกครองแทนเมืองเชลียง ภายในอุทยานนั้นมีโบราณสถานและ
โบราณวตัถุทั้งหมด 125 แห่ง ส ารวจคน้พบแลว้ 204 แลว้ ซ่ึงถือเป็นมรดกล ้าค่าของสุโขทยั จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยู่นอกก าแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัยลงไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ประมาณ 30 กิโลเมตร ภายในเต็มไปดว้ยโบราณสถานส าคญัมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปรางค์ประธาน ก่อด้วย
ศิลาแลงฉาบปูน ลกัษณะสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยา ดา้นหนา้มีบนัไดขึ้นองคป์รางคสู่์ซุ้มโถง และประดิษฐาน
พระพุทธรูปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ทางขวาเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ส่วนของพระวิหาร ที่ปัจจุบนัเหลือเพียง
ฐานและเสาบางส่วน พระวิหารขนาดเล็กทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาค
ปรก อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองสุโขทยั 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Sukhothai Treasure Resort & Spa Hotel  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 4) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 
 

วันที่ห้า สุโขทัย – อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศาลพระแม่ย่า – พิพิธภัณฑ์สังคโลก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั ภายในมีสถานที่ส าคญัมากมาย ทั้งพระราชวงั ศาสนสถาน 

โบราณสถาน ที่ยงัคงหลงเหลือให้คนรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้ ไฮไลทท์ี่ห้ามพลาด ไดแ้ก่ วดัศรีชุม วดัมหาธาตุ 
และพระบรมราชานุสาวรียพ์่อขุนรามค าแหงมหาราช น าท่านชมวดัมหาธาตุ ภายในอุทยานประวตัิศาสตร์
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สุโขทัย เป็นวดัที่มีความส าคญัของกรุงสุโขทัย ภายในมีโบราณสถานที่ส าคญัคือเจดียม์หาธาตุทรงพุ่มขา้ว
บิณฑ์หรือทรงดอกบวัตูม มีความงดงามตามแบบฉบบัศิลปะสุโขทยัแท ้เป็นเจดียป์ระธาน รายรอบดว้ยเจดีย ์
8 องค์บนฐานเดียวกัน  ทางด้านตะวนัออกของเจดียป์ระธารเป็นวิหารหลวงก่อดว้ยศิลาแลง ซ่ึงเคยเป็นที่
ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปส าริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบนัประดิษฐานอยูใ่นโบสถ์
วดัสุทศัน์เทพวรารามฯ จากนั้นน าท่านสู่วดัศรีชุม อีกหน่ึงวดัสวยและเป็นไฮไลทท์ี่ห้ามพลาดเมื่อไปอุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั วดัแห่งน้ีเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปป้ันปางมารวิชยัขนาดใหญ่ คือพระพุทธอจนะ 
ซ่ึงประดิษฐานภายในวิหารรูปส่ีเหลี่ยมคล้ายมณฑป แต่ส่วนหลงัคาไดพ้งัทลายลงมาเหลือเพียงผนังส่ีดา้น
เท่านั้น โดยมีช่องทางผนงัดา้นใตใ้ห้คนสามารถเดินเขา้ไปเย่ียมชมภายในได ้สมควรแก่เวลาน าท่านสักการะ
พระบรมราชานุสาวรียพ์่อขุนรามค าแหงมหาราช อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นเพ่ือถวายเป็นราชสักการะแด่พ่อ
ขุนรามค าแหงมหาราช พระมหากษตัริยใ์นสมยัสุโขทัยผูม้ีพระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญ่และทรงมีพระ
ปรีชาสามารถนานปัการ อาทิ การประดิษฐ์อกัษรไทย การปกครองแบบพ่อปกครองลูก 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านกราบสักการะศาลพระแม่ยา่ ตั้งอยู่ที่ถนนประเวศนคร พระแม่ยา่ เดิมนั้นประดิษฐานอยูท่ี่ถ  ้าพระแม่
ยา่ ซ่ึงเป็นเพิงชะโงกเง้ือมออกมาทางใต ้ประมาณ 3 เมตรเศษ เป็นเทวรูปหิน สลกัดว้ยหินชนวน เป็นรูปสตรี
วยัสาว มีเคร่ืองประดบัอยา่งสตรีโบราณผูสู้งศกัด์ิ ศาลพระแม่ย่าเป็นปูชนียสถานที่ส าคญัของสุโขทัย ใครมี
เร่ืองทุกข์ร้อนก็จะไปกราบไหวต้ั้งจิตอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระแม่ย่ากนัได ้จากนั้นน าท่านเขา้ชม
พิพิธภณัฑ์สังคโลก เกิดจากความคิดและความตั้งใจของคุณด ารงค ์และ คุณกุศล สุวฒันเมฆินทร์ ซ่ึงเป็นชาว
สุโขทยัโดยก าเนิด รวบรวมผลงานศิลปะชั้นเอกสมยัสุโขทยั โดยไดน้ าของสะสมที่เก็บรวบรวมมาเป็นเวลา
กว่า 50 ปี มาจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภณัฑ์ที่ทันสมยั และไดม้าตรฐานระดับโลก ได้เวลาน าท่านสู่กะเณ
ชาสังคโลก แหล่งผลิตงานสังคโลกทั้งในแบบสุโขทยัดั้งเดิม และแบบงานร่วมสมยัดีไซน์ใหม่ๆ มีจุดเด่นอยู่
ที่ลายปลาอนัหลากหลาย และงานป้ันพระพิฆเนศปางต่างๆ ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงแหล่งผลิตองค์พระพิฆเนศ
เซรามิกอนัโดดเด่นของเมืองไทย โดยงานสังคโลก งานเซรามิกของกะเณชาจะท าเป็นงานศิลปะเป็นงาน
แฮนดเ์มดมีช้ินเดียวในโลก อิสระให้ท่านเลือกชม หรือ จะลองเขียนลายสังคโลกเพ่ือเก็บเป็นช้ินที่ระลึกก็ได ้

 



ehct200022 (7 วัน 6 คืน ตะลุยเที่ยวภาคกลาง) 

 ehct200022 (7 วัน 6 คืน ตะลุยเที่ยวภาคกลาง) 9 | 15 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 หมายเหตุ : เดือนตุลาคมจะมีงานประเพณีลอยกระทง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย น าท่านร่วมประเพณี

ลอยกระทงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Sukhothai Treasure Resort & Spa Hotel  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 
วันที่หก สุโขทัย – อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร – บ่อน ้าพุร้อนพระร่วง – หลวงพ่ออุโมงค์ – วัดบรมธาตุนคร

ชุมก าแพงเพชร – สระมรกต – อุทัยธานี – วัดท่าซุง – ตรอกโรงยา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร (ระยะทาง 78 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.15 ชม.) 

โบราณสถานขนาดใหญ่ ที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ร่วมกบัอุทยานประวตัิศาสตร์
สุโขทยัและศรีสัชนาลยั แบ่งออกเป็น 2 เขต คือเขตในก าแพงเมือง และนอกก าแพงเมือง มีสถาปัตยกรรม
เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น ทั้งในดา้นการใช้วสัดุศิลาแลง และรูปแบบศิลปกรรมไทยดั้งเดิม น าท่านชมความ
งดงามทางประวติัศาสตร์ของอุทยานน้ี ไดเ้วลาน าท่านสู่บ่อน ้ าพุร้อนพระร่วง แหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 
ลักษณะเป็นน ้ าพุร้อนที่เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ ผุดขึ้ นมาจากใต้ดิน ความร้อนประมาณ 40-65 องศา
เซลเซียส มีสถานที่ส าหรับให้บริการอาบน ้ าแร่ อ่างอาบน ้ าร้อน อ่างแช่และนวดฝ่าเท้า รวมถึงนวดแผน
โบราณดว้ย ผูท้ี่เจ็บป่วยโรคเหน็บชา อมัพฤกษ์ ปวดขอ้กระดูก และโรคผิวหนงั เช่ือกนัว่าน ้าร้อนในบ่อแห่ง
น้ีสามารถช่วยรักษา หรือบรรเทาอาการได ้โดยลงไปแช่ในบ่อที่จดัเตรียมเฉพาะ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านสักการะพระบรมธาตุนครชุม มหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ อยู่คู่เมืองก าแพงเพชรมายาวนานกว่า 600 ปี 

สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์ ถอดแบบมาจากเจดียช์เวดากองที่ประเทศพม่า  ภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จ านวน 9 องค์ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่จงัหวดัอุทยัธานี (ระยะทาง 170 
กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชม.) น าท่านเข้าชมความสวยงามของวดัท่าซุง หรือ วดัจันทาราม วดัขึ้นช่ือเร่ือง
ความงามของจงัหวดัอุทยัธานี และเป็นหน่ึงในวดัที่สวยที่สุดในประเทศไทย เป็นวดัเก่าแต่ก็ไดม้ีการบูรณะ
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เร่ือยมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน มีรูปหล่อหลวงพ่อปาน และหลวงพ่อใหญ่ขนาด 3 เท่า อยู่มุมก าแพง
ดา้นหนา้ มณฑป และพระวิหารแกว้ที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราชจ าลอง และศพของหลวงพ่อฤาษีลิงด าที่
ไม่เน่าเป่ือย ไฮไลท์ความงามของที่น่ีต้องยกให้ “วิหารแก้ว 100 เมตร” ที่ตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆทั้ ง
วิหาร ท าให้ดูแวววบัจับตา น าท่านชมปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก) ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน 
ประดบัลวดลายไทยปิดทองค าเปลวติดกระจก ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ญาติโยมถวาย รอบ
นอกปราสาทใชท้องค าเปลวปิดรอบปราสาทอีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านสู่ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา หรือ เซ็กเก๋ีย
กั้ง ไปสัมผสัผูค้นในชุมชนที่ยงัคงผูกพนักบัวีถีชีวิตในอดีต เสน่ห์ของที่น่ีก็คือ บา้นเรือนไมเ้ก่าๆ ที่ทุกวนั
เสาร์ บนถนนสายเล็กๆ แห่งน้ี จะมีนักท่องเที่ยวต่างพากันมาเดินเที่ยว กินอาหารอร่อยๆ ขึ้นช่ือของเมือง
อุทยัฯ ผูค้นในชุมชนจะเปิดบา้นชาวจีนในสมยัก่อนหลายหลงั รวมถึงมีการเล่าถึงประวติัของตรอกโรงยาใน
สมยัก่อน ให้นกัท่องเที่ยวรุ่นใหม่ไดท้ราบกนั 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (เรือนแพ หมู่บา้นสะแกกรัง) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Iyara Lake Hotel & Resort  หรือเทียบเท่า (คืนที่ 6) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กับคณะ 

 
วันที่เจ็ด อุทัยธานี – ชัยนาท – วัดธรรมามูลวรวิหาร – วัดมหาธาตุชัยนาท – เข่ือนเจ้าพระยา – อ่างทอง – กรุงเทพ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่วดัธรรมามูลวรวิหาร จงัหวดัชัยนาท (ระยะทาง 23 กม. ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที) ตั้งอยู่

บริเวณเชิงเขาธรรมามูลริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา  เป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนตน้ เป็น
วัดที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อธรรมจักร” ที่ได้ช่ือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่ เมืองมาแต่โบราณ เป็น
ศิลปะประยกุต์สมยัเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทยัตอนตน้ผสมกบัสมยัอยธุยา พุทธลกัษณะเป็นพระพุทธรูป
ปางห้ามญาติ ประทบัยืนบนฐานรูปดอกบวั พระหัตถ์ขวาทรงยกขึ้นเสมอพระอุระหันพระพกัตร์ไปทางทิศ
เหนือ โดยจงัหวดัชัยนาทได้น าสัญลักษณ์พระธรรมจกัรมาเป็นสัญลักษณ์และตราประจ าจงัหวดัชัยนาท 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เขื่อนเจ้าพระยา ตั้งอยู่ในอ าเภอสรรพยา  เขื่อนเจา้พระยา เป็นเขื่อนทดน ้ าขนาด
ใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีทศันียภาพรอบเขื่อนสวยงาม โดยไดจ้ดัท าเป็นสะพานทอด
ยาวไปยงัแม่น ้าเจา้พระยาส าหรับเดินเล่นชมวิวริมเขื่อนได ้ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่วดัมหาธาตุ  เดิมช่ือว่าวดั
พระธาตุ หรือวดัหัวเมือง เป็นวดัเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ โดยจากรูปแบบศิลปะท าให้มี
การสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมยัอยธุยาแต่ไดรั้บการบูรณะในสมยัอยุธยา  วดัมหาธาตุ  มีโบราณสถานที่
น่าสนใจและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ พระปรางคก์ลีบมะเฟือง สร้างดว้ยอิฐถือปูน 3 องค ์พระ
ปรางค์มีลกัษณะคลา้ยกลีบมะเฟือง ตั้งอยู่บนฐานส่ีเหลี่ยมเป็นศิลปะสมยัลพบุรี รวมทั้งพระวิหาร และหมู่
เจดียต์่างๆสร้างดว้ยศิลปะที่งดงามมาก  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่บา้นหุ่นเหล็ก จงัหวดัอ่างทอง ระยะทาง (80 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) บา้นหุ่นเหล็ก เกิด
จากความคิดสร้างสรรค์ของนายไพโรจน์ ถนอมวงษ์ ที่น าอะไหล่เก่าเหลือใช้จากเคร่ืองยนต์ต่างๆ มาสร้าง
เป็นหุ่นต่าง ๆ น ามาเช่ือมประกอบกนัในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมาจากภาพยนตร์ดงัหลายเร่ือง พวก 
ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส สตาร์วอร์ เอเลี่ยน ฯลฯ มีตั้งแต่ขนาดใหญ่ 2-4 เมตร ไล่มาถึงหุ่นขนาดเล็ก นอกจากน้ี
ที่น่ียงัมีของที่ระลึกให้เลือกซ้ือติดไมติ้ดมือกลบับา้น ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่วดัขุนอินทประมูล วดัเก่าแก่ ที่
สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัสุโขทยั ประดิษฐานพระนอนที่ยาวเป็นอนัดบัสองในประเทศไทย รองจากพระนอนแห่ง
วดับางพลีใหญ่กลาง จงัหวดัสมุทรปราการ เดิมพระพุทธไสยาสน์องค์น้ีประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ถูกไฟ
ไหมไ้ป จึงเหลือเพียงพระนอนอยูก่ลางแจง้เท่านั้น ซ่ึงมีพระพกัตร์ยิม้ละไม สงบเยือกเยน็ น่าเลื่อมใสศรัทธา 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัม่วง ที่ประดิษฐาน พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก (พระใหญ่) มีความเช่ือกันว่าหากใช้ 2 มือ สัมผสัที่ปลายน้ิวกลางของ
หลวงพ่อ แลว้ตั้งจิตอธิษฐาน โดยเฉพาะให้เติบโต เจริญกา้วหน้าในอาชีพการงาน จะสมหวงัตามปรารถนา 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

 

 
 

21.00 น. เดินทางถึง เซียร์รังสิต โดยสวสัดิภาพ 
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7 วัน 6 คืน ตะลุยเท่ียวภาคกลาง 
สระบุรี – ลพบุรี – สิงห์บุรี – นครสวรรค์ – พจิิตร – พษิณุโลก – สุโขทัย  

ก าแพงเพชร – อุทัยธานี – ชัยนาท – อ่างทอง  
 

ราคาทัวร์ 18,800 บาท : 24 – 30 ก.ย. / 8-14 ต.ค. / 19-25 พ.ย. / 4-10 ธ.ค. 
ราคาทัวร์ 19,800 บาท : 27 ต.ค. – 2 พ.ย. (ลอยกระทง)* 
 

อตัราค่าบริการ   ก.ย. – ธ.ค. 2563 ลอยกระทง 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายมุากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อ
ห้อง หรือพกั 3 ท่านต่อห้อง 

18,800 19,800 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 5,000 6,000 
ราคาเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 15,800 16,800 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 12 สิงหาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพ่ือตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื่อความคล่องตวั 10 ท่าน / คนั 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท  
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 
กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  
วีซ่าและค่าด าเนินการ (ถา้ม)ี, ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  

 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนั
ว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบนิ จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 15 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะไม่รับผิดชอบ 
▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

7 วัน 6 คืน ตะลุยเที่ยวภาคกลาง 
สระบุรี – ลพบุรี – สิงห์บุรี – นครสวรรค์ – พจิิตร – พษิณุโลก – สุโขทัย  

ก าแพงเพชร – อุทัยธานี – ชัยนาท – อ่างทอง  
 

ราคาทัวร์ 18,800 บาท    24 – 30 ก.ย. 63   8-14 ต.ค. 63   19-25 พ.ย.63  
 4-10 ธ.ค.63 

ราคาทัวร์ 19,800 บาท   27 ต.ค. – 2 พ.ย.63 (ลอยกระทง)* 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 

 


