
 

 

 

7 วนั 6 คืน ตะลยุเทีย่วภาคกลาง 
สระบุรี – ลพบุรี – สิงห์บุรี – นครสวรรค์ – พจิิตร – พษิณุโลก – สุโขทยั  

ก าแพงเพชร – อุทยัธานี – ชัยนาท – อ่างทอง  

 

 

 
ราคาพเิศษ 18,800 รวมทุกอย่าง  

รถตู้ VIP 8 ท่าน : 4-10 ธ.ค. 



 

 

 

หมายเหตุ 
ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ
จ านวนสูงสุด ที่กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทวัร์อาจมกีารปรับเปลีย่นได้ในกรณ ี
 
1. ตั๋วเคร่ืองบิน มีการปรับราคาขึน้ เปลีย่นแปลงเที่ยวบิน หรือเปลีย่นแปลงสายการบิน 
ทั้งนีต้ั๋วที่ออกส าหรับคณะเดนิทาง จะเป็นตั๋วเดีย่วทั้งหมด (ราคาเปลีย่นแปลงขึน้ลงตาม
หน้าเวบ็ไซต์ของสายการบิน) 
 
2. โรงแรมที่พกั มีการปรับราคาขึน้ หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณโีรงแรมเดมิไม่สามารถ
รองรับคณะได้  
 
โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเง่ือนไข ก่อนที่จะมีการเรียกเกบ็ช าระ
มัดจ า 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

7 วนั 6 คืน ตะลยุเทีย่วภาคกลาง 
วนัแรก สระบุรี – สวนบิ๊กเต้ – วดัพระพุทธบาท – ลพบุรี – กระเพรา&คอฟฟ่ี – พระปรางค์สามยอด   
 พระนารายณ์ราชนิเวศ – บ้านวชิาเยนทร์ – วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้จุดนดัหมาย (บริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม) 
06.30 น. น าท่านเดินทางสู่สวนบ๊ิกเต ้จงัหวดัสระบุรี (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) สวน

เบญจมาศบ๊ิกเต ้หรือ สวนบ๊ิกเต ้สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีสวยงามมากๆ อีกแห่งของสระบุรี เรียกไดว้่า 
ถา้ใครท่ีรักการถ่ายรูปในทุ่งดอกไมส้วยๆ ท่ีน่ีมีดอกเบญจมาศหลากสีสันให้ไดถ่้ายรูปสวยงาม และยงัเป็น
อีกหน่ึงจุดสถานท่ีเช็คอินของสระบุรี อิสระใหท้่านไดถ่้ายภาพทุ่งดอกเบญจมาศตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่วดัพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร หรือ วดัพระพุทธบาทสระบุรี เป็นวดัส าคญัท่ีมีบนัทึกในพระ
ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาวา่ ในสมยัสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม ไดมี้การสืบหาพบรอยพระพุทธบาท และ
โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างพระมณฑปยอดเด่ียวสวมรอยพระพุทธบาท และสร้างอารามอ่ืนๆ เช่น พระอุโบสถ 
พระวหิาร ท าใหว้ดัพระพุทธบาทนั้นเป็นท่ีสักการบูชา เป็นศูนยร์วมแห่งพลงัศรัทธา ท่ีพระมหากษตัริยแ์ทบ
ทุกพระองคท์รงท านุบ ารุงและเสด็จไปนมสัการตลอดมา ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาจนถึงรัตนโกสินทร์ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่กระเพรา & Coffee ตั้งอยูใ่นอ าเภอเมืองลพบุรี บริเวณปากทางเขา้เขาจีนแล ซ่ึงเป็นจุดชม
ทุ่งดอกทานตะวนัช่ือดงัของลพบุรี เป็นร้านยอดนิยมท่ีโดดเด่น เพราะบรรยากาศหลงัร้านวิวดีมาก มีสะพาน
ไมท้อดยาวท่ามกลางทุ่งดอกดาวกระจายสีเหลืองและดอกคอสมอสตดักบัทอ้งฟ้าสีฟ้าสดใส ซ่ึงจะสวยงาม
ท่ีสุดในฤดูหนาว โดยมีเขาจีนแลภูเขาหินปูนรูปร่างสวยงามเป็นฉากหลงั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่พระปรางคส์ามยอด แห่งเมืองลพบุรี (ระยะทาง 22 กม. ใช้
เวลาเดินทาง 30 นาที) เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเท่ียวทาง ประวติัศาสตร์และโบราณคดีท่ีส าคญัแห่ง
หน่ึงของจงัหวดัลพบุรี ปราสาทศิลาแลงแบบเขมรเรียงต่อกนั 3 องค ์เช่ือมต่อกนั ลกัษณะเป็นปราสาทเขมร



 

 

 

ในศิลปะบายน มีการประดบัลวดลายปูนป้ันท่ีงดงาม จากนั้นน าท่านเขา้ชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ เป็นพระราชวงัท่ีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้าง
ข้ึน เพื่อใชเ้ป็นท่ีประทบั ล่าสัตว ์ออกวา่ราชการ และตอ้นรับแขกเมือง ปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงศิลปะโบราณวตัถุ
ตามอาคารและพระท่ีนัง่ต่างๆ ภายในพิพิธภณัฑ์เป็นจ านวนกว่า 1,864 รายการ ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมบา้น
หลวงรับราชทูต หรือ บา้นวิชาเยนทร์ ตั้งอยูบ่นถนนวิชาเยนทร์ จงัหวดัลพบุรี ไม่ไกลจากพระนารายณ์ราช
นิเวศน์ ในสมยัก่อนกลุ่มบา้นอนังดงามเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีรองรับคณะทูตท่ีมาเขา้เฝ้า 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชยงัเมืองลพบุรี คณะราชทูตจากประเทศฝร่ังเศสชุดแรก  ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมบา้นหลวงรับราชทูตบางหลงัเป็นยุโรปอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะอาคารใหญ่ทางทิศตะวนัออก
ก่อดว้ยอิฐ ถือปูน 2 ชั้น หน้าต่างและซุ้มประตูแสดงให้เห็นลกัษณะศิลปะตะวนัตกแบบเรอเนซองส์ ซ่ึง
แพร่หลายในสมยันั้น  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั The Tempo Lopburi Hotel หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่อง สิงห์บุรี – วดัพระนอนจักรสีห์วรวหิาร – วดัพระธาตุ – ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน – นครสวรรค์  
                     ฟาร์มแกะทหารช่าง – วดัคีรีวงศ์ – อุทยานสวรรค์ – วดัเทพนิมิต  
 

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

วดัดงัข้ึนช่ือแห่งเมืองสิงห์บุรี ท่ีมีพระนอนหรือพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ ก่อนเขา้ไปไหวอ้งคจ์ริงใน
วิหาร  ทางวดัให้จุดธูป  ปิดทอง และน าดอกไม ้มาถวายแด่พระนอนองคจ์  าลองท่ีตั้งอยู่ดา้นหน้า พระนอน
องค์จริงภายในวิหาร มีพุทธลักษณะแบบสุโขทยั ท่ีมีความงดงามมาก องค์ใหญ่มาก มีความยาวถึง 42 
เมตร  สร้างมานานเก่าแก่ในสมยัอยธุยาแต่ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัวา่มีประวติัความเป็นมาอยา่งไรไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่วดัหน้าพระธาตุ ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากวดัพระนอนจกัรสีห์  ทางเขา้ตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มกนั  เดิม



 

 

 

ชาวบา้นเรียกวดัน้ีวา่วดัหวัเมือง ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 4 ไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น วดัหนา้พระธาตุ สันนิษฐานวา่ 
สถานท่ี บริเวณน้ีจะเป็นท่ีตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า ส่ิงท่ีส าคญัของวดัน้ี คือ องคพ์ระปรางคสู์งประมาณ 8 วา 
ท าเป็นรูปครุฑอสูรถือกระบองประดบั อยูเ่หนือชั้นเชิงบาตร ภายหลงัมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ศิลปะอยุธยาตอนตน้ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ตลาดไทยยอ้นยุคบา้นระจนั ซ่ึงไดจ้  าลองบรรยากาศในสมยั
อดีตในสมยันกัรบบางระจนั ให้มีกล่ินอายของความเป็นสนามรบ มีป้อมปราการไมสู้งใหญ่เป็นฉากให้
ถ่ายรูป มีการจดัแต่งซุ้มจ าหน่ายสินคา้ด้วยวสัดุธรรมชาติในรูปแบบพื้นบา้น ให้ความรู้สึกท่ีผ่อนคลาย มี
เมนูอาหารการกินแบบไทย ท่ีหาทานไดย้าก ให้บริการประชาชน นกัท่องเท่ียว ไดม้าลองล้ิมชิมรส อาหาร
โบราณ ท่ีบางคนอาจลืมไปแลว้ให้ไดร้ าลึกถึงอาหารเม่ือวนัวานไดช้มการละเล่นพื้นบา้น ซ่ึงกิจกรรมน้ีจดั
ข้ึนเพื่อเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ฟาร์มแกะทหารช่าง (ระยะทาง 123 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.) ตั้งอยู่ในค่ายจิร
ประวติั  ตวัเมืองนครสวรรค์  เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เกษตรผสมผสาน บนพื้นท่ีกว่า 30 ไร่ มีจุด
ถ่ายภาพสวยหลายโซน ทั้ง ฟาร์มแกะ สะพานกลางทุ่งนา บึงบวั  อุโมงค์พืชผกั ร้านกาแฟ และยงัมีฟาร์ม
เล้ียงสัตวข์นาดยอ่มท่ีรวมสัตวไ์วห้ลากหลาย  อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดั
เทพนิมิตทรงธรรม (ถ ้ าบ่อยา) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก อีกแห่งหน่ึงของจังหวดั
นครสวรรค์ จุดเด่นของ วดัเทพนิมิตทรงธรรม  มีถ ้ าบ่อยาท่ีเช่ือกนัวา่ มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ในถ ้าซ่ึงมีความงาม
ของหินท่ีอยู่ในถ ้ าและมีความเช่ือของชาวบา้นวา่ในถ ้ ามีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคอยคุม้ครองรักษาถ ้ าน้ีอยู ่ ถ ้าบ่อยา
เป็นถ ้าหินปูนท่ีสวยท่ีสุดของจงัหวดันครสวรรค ์ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่อุทยานสวรรค์ เป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่บนพื้นท่ี 314 ไร่ ตรงกลางเป็นเกาะมีพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่  จุดเด่นท่ีมองเห็นมาแต่ไกลคือมงักร
สวรรคข์นาดใหญ่ท่ีตั้งตระหง่านอยูต่รงกลาง อุทยานสวรรคป์ระกอบดว้ยหนองน ้ าขนาดใหญ่เรียกวา่ หนอง
สมบุญ มีถนนวงเหวน 2 ชั้นลอ้มรอบ ตรงกลางเป็นเกาะ ซ่ึงมีเน้ือท่ี 4 ไร่ มีสวนหยอ่ม สนามหญา้ น ้ าพุ เวที
กลางแจง้ น ้ าตกจ าลอง ศาลาและสวนสุขภาพ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่วดัคีรีวงศ์ เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา
ในตวัเมืองนครสวรรค ์จุดเด่นคือ องคม์หาเจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิคือพระจุฬามณีเจดีย ์ซ่ึงเป็นทองเหลืองอร่าม ไปทั้ง
เจดีย ์เม่ือข้ึนไปถึงฐานพระเจดีย์ชั้น 4 จะมองเห็นภูมิทศัน์อนัสวยงามของเมืองนครสวรรค์ ต้นแม่น ้ า



 

 

 

เจา้พระยา ภูเขานอ้ยใหญ่ ทอดตวัตระหง่าน อยูเ่ป็นช่วงๆ โดยเฉพาะในยามพระอาทิตยอ์สัดง จะเป็นภาพท่ี
งดงามชวนใหห้ลงใหลในภาพท่ีธรรมชาติตกแต่งข้ึน 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Chateau De Bear Nakhon Sawan Hotel หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีส่าม  นครสวรรค์ – พจิิตร – อุทยานเมืองเก่าพจิิตร – วดัโพธ์ิประทบัช้าง – ตลาดเก่าวงักรด – พษิณุโลก – 
สักการะพระพุทธชินราช – วดันางพญา – พระราชวงัจันทน์ – ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานเมืองเก่าพิจิตร (ระยะทาง 98 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชม.) เมืองพิจิตรเก่าดั้งเดิม
ตั้งแต่โบราณท่ีปัจจุบนัเหลือเป็นเพียงซากปรักหกัพงัท่ียงัคงอนุรักษไ์วเ้พื่อเป็นอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์แก่
คนรุ่นใหม่  มีเน้ือท่ีประมาณ 400 ไร่เศษ ภายในตวัอุทยานมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ร่มร่ืนไปดว้นตน้ไมใ้หญ่ 
และแมกไมน้านาพนัธ์ุ จึงถูกจดัให้เป็นสวนรุกชาติไปในพื้นท่ีเดียวกนัดว้ย  นอกจากจะเป็นโบราณสถาน
ส าคญัของเมืองพิจิตรแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีสวยงามของชาวเมือง ดว้ยบรรยากาศคลาสสิก
ร่มร่ืน เงียบสงบ ร่มเยน็ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัโพธ์ิประทบัชา้ง โบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองพิจิตร  ท่ีถูก
สร้างข้ึนตั้งแต่ในสมยักรุงศรีอยุธยา  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของการประสูติของพระพุทธเจา้เสือ   มีลกัษณะ
เป็นวดัท่ีมีก าแพงลอ้มรอบ 2 ชั้นตามแบบศิลปะสมยัอยุธยา  มีโบสถ์และวิหารขนาดใหญ่ ภายในโบสถ์
ประดิษฐานหลวงพอ่โตองคข์นาดใหญ่เป็นพระประทาน  อายกุวา่ 300 ปี ภายหลงัเสียหายผลของท าสงคราม 
บางส่วนไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่โดยกรมศิลปากร  เพื่ออนุรักษไ์วใ้ห้แก่คนรุ่นหลงัไดช้มและศึกษา
ประวติัศาสตร์และศิลปกรรมโบราณสมยัอยุธยา ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ยา่นตลาดเก่าวงักรด ชุมชนเก่าแก่
ท่ียงัคงรักษาความดั้งเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งตวับา้นเรือนไมโ้บราณ และวิถีชีวิตสุดเรียบง่ายของชาวเมือง
ทอ้งถ่ินในยา่นน้ี ในบรรยากาศเงียบสงบแบบเดิมๆ ท่ีนอกจากจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวฮิปๆ แลว้ ยงัเป็นยา่น
ของอร่อยมากมายหลากหลายอีกดว้ย 

 

 



 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองพิษณุโลก (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) น าท่านเขา้ชมพระราชวงั
จนัทน์ อนัเคยเป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริยห์ลายพระองค์ทั้งอาณาจกัรสุโขทยัและสมยัอยุธยา เช่น 
พระยาลิไท พระบรมไตรโลกนาถ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อายุเก่าแก่มากกวา่ 600 ปีเลยทีเดียว ทั้ง
ดว้ยความส าคญัท่ีน่ีจึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ เม่ือปี 2536 จากนั้นน าท่านกราบ
สักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรดว้ยซ่ึงอยูใ่กล้ๆ  กนั โดยตวัศาลตั้งอยูติ่ดกบัค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ลกัษณะศาลาทรงไทยสีขาว ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรประทบันั่งหลั่งน ้ าจาก
สุวรรณภิงคาร แสดงการประกาศอิสรภาพแก่ปวงชนชาวไทย ณ เมืองแครง เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ ไดเ้วลาน าท่านกราบสักการะพระพุทธชินราช หรือหลวงพ่อใหญ่ แห่งวดัพระศรีรัตนมหา
ธาตุวรมหาวิหาร  วดัน้ีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร วดัคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัพิษณุโลก 
ภายในวดัเป็นสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราช หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปท่ีได้รับการยกย่องว่า
สวยงามท่ีสุดในประเทศไทย เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวเมือง และท่ีศรัทธาของผูค้นจากทัว่สารทิศ ไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่วดันางพญา สร้างโดยพระวิสุทธิกษตัรีย ์ผูเ้ป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวร เช่ือ
วา่หลายคนคงเคยไดย้นิพระพิมพน์างพญา หน่ึงในเบญจภาคีท่ีโด่งดงัจนเซียนพระตอ้งมีไวบู้ชา ภายในพระ
อุโบสถของวดันางพญาประดิษฐานสมเด็จพระนางพญาขนาดใหญ่แสดงศิลปะสุโขทยั มีซุ้มเรือนแก้ว
ประดบั สวยงามอ่อนชอ้ยมาก หากมีโอกาสไปเยอืนพิษณุโลกควรไปกราบสักการะสักคร้ัง 

 
 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Shinapura Boutique Hotel หรือเทยีบเท่า (คืนที ่3) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 
 
 
 



 

 

 

วนัทีส่ี่ พษิณุโลก – สวนบัวอมรรัตน์ – อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีสัชนาลยั – สุโขทยั (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมสวนบวัอมรรัตน์ ซ่ึงมีการปลูกบวักระดง้ยกัษห์รือบวัวกิตอเรีย และ ยงัมีการรวบรวมดอกบวั

สีสวยงามจ านวน 10 ชนิด เอามาเพาะปลูกรอตอ้นรับนกัท่องเท่ียว เพื่อสร้างเสริมกิจกรรมและความคุม้ค่า
ให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมามาเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตร นกัท่องเท่ียวสามารถชมความสวยงาม
ของใบบวักระดง้ยกัษท่ี์ก าลงัแบ่งบานอยูเ่ตม็สระน ้า นอกจากน้ียงัมีบริการข้ึนไปยนืถ่ายภาพบนใบบวักระดง้
ยกัษ์ (ค่าใช้จ่ายการข้ึนไปยืนถ่ายรูปท่านละ 100 บาท) โดยตอ้งแจง้ล่วงหน้าให้ทางสวนเตรียมตน้บวัท่ี
แข็งแรง เพื่อความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
(ระยะทาง106 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.45 ชม.) 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั โดยรถราง อุทยานแห่งน้ีครอบคลุมพื้นท่ีต าบลศรีสัชนาลยั 
ต าบลสารจิตร ต าบลหนองออ้ ต าบลท่าชยั ส าหรับเมืองโบราณศรีสัชนาลยัอยูใ่นเขตหมู่บา้นพระปรางค ์เดิม
ช่ือวา่เมืองเชลียง ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นศรีสัชนาลยั ในสมยักษตัริยร์าชวงศพ์ระร่วงข้ึนครองกรุงสุโขทยั และ
ไดส้ร้างเมืองข้ึนใหม่เพื่อเป็นศูนยก์ลางการปกครองแทนเมืองเชลียง ภายในอุทยานนั้นมีโบราณสถานและ
โบราณวตัถุทั้งหมด 125 แห่ง ส ารวจคน้พบแลว้ 204 แลว้ ซ่ึงถือเป็นมรดกล ้าค่าของสุโขทยั จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยู่นอกก าแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลยัลงไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ประมาณ 30 กิโลเมตร ภายในเต็มไปดว้ยโบราณสถานส าคญัมากมาย ไม่วา่จะเป็นปรางคป์ระธาน ก่อดว้ย
ศิลาแลงฉาบปูน ลกัษณะสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยา ดา้นหนา้มีบนัไดข้ึนองคป์รางคสู่์ซุม้โถง และประดิษฐาน
พระพุทธรูปางมารวชิยัขนาดใหญ่ ทางขวาเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ส่วนของพระวิหาร ท่ีปัจจุบนัเหลือเพียง
ฐานและเสาบางส่วน พระวิหารขนาดเล็กทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาค
ปรก อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองสุโขทยั 

 

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

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 



 

 

 

วนัที่ห้า สุโขทัย – อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั – ศาลพระแม่ย่า – พพิธิภัณฑ์สังคโลก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ภายในมีสถานท่ีส าคญัมากมาย ทั้งพระราชวงั ศาสนสถาน 

โบราณสถาน ท่ียงัคงหลงเหลือใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้ ไฮไลทท่ี์หา้มพลาด ไดแ้ก่ วดัศรีชุม วดัมหาธาตุ 
และพระบรมราชานุสาวรียพ์่อขุนรามค าแหงมหาราช น าท่านชมวดัมหาธาตุ ภายในอุทยานประวติัศาสตร์
สุโขทยั เป็นวดัท่ีมีความส าคญัของกรุงสุโขทยั ภายในมีโบราณสถานท่ีส าคญัคือเจดียม์หาธาตุทรงพุ่มขา้ว
บิณฑห์รือทรงดอกบวัตูม มีความงดงามตามแบบฉบบัศิลปะสุโขทยัแท ้เป็นเจดียป์ระธาน รายรอบดว้ยเจดีย ์
8 องค์บนฐานเดียวกนั  ทางดา้นตะวนัออกของเจดียป์ระธารเป็นวิหารหลวงก่อดว้ยศิลาแลง ซ่ึงเคยเป็นท่ี
ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปส าริดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ปัจจุบนัประดิษฐานอยูใ่นโบสถ์
วดัสุทศัน์เทพวรารามฯ จากนั้นน าท่านสู่วดัศรีชุม อีกหน่ึงวดัสวยและเป็นไฮไลทท่ี์ห้ามพลาดเม่ือไปอุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั วดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปป้ันปางมารวิชยัขนาดใหญ่ คือพระพุทธอจนะ 
ซ่ึงประดิษฐานภายในวิหารรูปส่ีเหล่ียมคล้ายมณฑป แต่ส่วนหลงัคาไดพ้งัทลายลงมาเหลือเพียงผนงัส่ีดา้น
เท่านั้น โดยมีช่องทางผนงัดา้นใตใ้หค้นสามารถเดินเขา้ไปเยีย่มชมภายในได ้สมควรแก่เวลาน าท่านสักการะ
พระบรมราชานุสาวรียพ์่อขุนรามค าแหงมหาราช อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พ่อ
ขุนรามค าแหงมหาราช พระมหากษตัริยใ์นสมยัสุโขทยัผูมี้พระมหากรุณาธิคุณอนัยิ่งใหญ่และทรงมีพระ
ปรีชาสามารถนานปัการ อาทิ การประดิษฐอ์กัษรไทย การปกครองแบบพอ่ปกครองลูก 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านกราบสักการะศาลพระแม่ยา่ ตั้งอยูท่ี่ถนนประเวศนคร พระแม่ยา่ เดิมนั้นประดิษฐานอยูท่ี่ถ  ้าพระแม่
ยา่ ซ่ึงเป็นเพิงชะโงกเง้ือมออกมาทางใต ้ประมาณ 3 เมตรเศษ เป็นเทวรูปหิน สลกัดว้ยหินชนวน เป็นรูปสตรี
วยัสาว มีเคร่ืองประดบัอยา่งสตรีโบราณผูสู้งศกัด์ิ ศาลพระแม่ยา่เป็นปูชนียสถานท่ีส าคญัของสุโขทยั ใครมี
เร่ืองทุกขร้์อนก็จะไปกราบไหวต้ั้งจิตอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระแม่ยา่กนัได ้จากนั้นน าท่านเขา้ชม
พิพิธภณัฑส์ังคโลก เกิดจากความคิดและความตั้งใจของคุณด ารงค ์และ คุณกุศล สุวฒันเมฆินทร์ ซ่ึงเป็นชาว
สุโขทยัโดยก าเนิด รวบรวมผลงานศิลปะชั้นเอกสมยัสุโขทยั โดยไดน้ าของสะสมท่ีเก็บรวบรวมมาเป็นเวลา



 

 

 

กว่า 50 ปี มาจดัแสดงในรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท่ีทนัสมยั และไดม้าตรฐานระดบัโลก ไดเ้วลาน าท่านสู่กะเณ
ชาสังคโลก แหล่งผลิตงานสังคโลกทั้งในแบบสุโขทยัดั้งเดิม และแบบงานร่วมสมยัดีไซน์ใหม่ๆ มีจุดเด่นอยู่
ท่ีลายปลาอนัหลากหลาย และงานป้ันพระพิฆเนศปางต่างๆ ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึงแหล่งผลิตองค์พระพิฆเนศ
เซรามิกอนัโดดเด่นของเมืองไทย โดยงานสังคโลก งานเซรามิกของกะเณชาจะท าเป็นงานศิลปะเป็นงาน
แฮนดเ์มดมีช้ินเดียวในโลก อิสระใหท้่านเลือกชม หรือ จะลองเขียนลายสังคโลกเพื่อเก็บเป็นช้ินท่ีระลึกก็ได ้

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Sukhothai Treasure Resort & Spa Hotel  หรือเทียบเท่า (คืนที ่5) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัที่หก สุโขทัย – อุทยานประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชร – บ่อน า้พุร้อนพระร่วง – หลวงพ่ออุโมงค์ – วดับรมธาตุนคร
ชุมก าแพงเพชร – สระมรกต – อุทยัธานี – วดัท่าซุง – ตรอกโรงยา 

 

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

โบราณสถานขนาดใหญ่ ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ร่วมกบัอุทยานประวติัศาสตร์
สุโขทยัและศรีสัชนาลยั แบ่งออกเป็น 2 เขต คือเขตในก าแพงเมือง และนอกก าแพงเมือง มีสถาปัตยกรรม
เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น ทั้งในดา้นการใชว้สัดุศิลาแลง และรูปแบบศิลปกรรมไทยดั้งเดิม น าท่านชมความ
งดงามทางประวติัศาสตร์ของอุทยานน้ี ไดเ้วลาน าท่านสู่บ่อน ้ าพุร้อนพระร่วง แหล่งท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 
ลกัษณะเป็นน ้ าพุร้อนท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ผุดข้ึนมาจากใตดิ้น ความร้อนประมาณ 40-65 องศา
เซลเซียส มีสถานท่ีส าหรับให้บริการอาบน ้ าแร่ อ่างอาบน ้ าร้อน อ่างแช่และนวดฝ่าเทา้ รวมถึงนวดแผน
โบราณดว้ย ผูท่ี้เจบ็ป่วยโรคเหน็บชา อมัพฤกษ ์ปวดขอ้กระดูก และโรคผิวหนงั เช่ือกนัวา่น ้ าร้อนในบ่อแห่ง
น้ีสามารถช่วยรักษา หรือบรรเทาอาการได ้โดยลงไปแช่ในบ่อท่ีจดัเตรียมเฉพาะ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 



 

 

 

บ่าย น าท่านสักการะพระบรมธาตุนครชุม มหาเจดียท์รงสูงใหญ่ อยู่คู่เมืองก าแพงเพชรมายาวนานกว่า 600 ปี 
สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค ์ถอดแบบมาจากเจดียช์เวดากองท่ีประเทศพม่า  ภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จ านวน 9 องค ์สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่จงัหวดัอุทยัธานี (ระยะทาง 170 
กม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.15 ชม.) น าท่านเขา้ชมความสวยงามของวดัท่าซุง หรือ วดัจนัทาราม วดัข้ึนช่ือเร่ือง
ความงามของจงัหวดัอุทยัธานี และเป็นหน่ึงในวดัท่ีสวยท่ีสุดในประเทศไทย เป็นวดัเก่าแต่ก็ไดมี้การบูรณะ
เร่ือยมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั มีรูปหล่อหลวงพ่อปาน และหลวงพ่อใหญ่ขนาด 3 เท่า อยู่มุมก าแพง
ดา้นหนา้ มณฑป และพระวหิารแกว้ท่ีประดิษฐาน พระพุทธชินราชจ าลอง และศพของหลวงพ่อฤาษีลิงด าท่ี
ไม่เน่าเป่ือย ไฮไลท์ความงามของท่ีน่ีตอ้งยกให้ “วิหารแกว้ 100 เมตร” ท่ีตกแต่งดว้ยโมเสกแก้วเล็กๆทั้ง
วิหาร ท าให้ดูแวววบัจบัตา น าท่านชมปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก) ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน 
ประดบัลวดลายไทยปิดทองค าเปลวติดกระจก ใชเ้ป็นสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีญาติโยมถวาย รอบ
นอกปราสาทใชท้องค าเปลวปิดรอบปราสาทอีกดว้ย ไดเ้วลาน าท่านสู่ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา หรือ เซ็กเก๋ีย
กั้ง ไปสัมผสัผูค้นในชุมชนท่ียงัคงผูกพนักบัวีถีชีวิตในอดีต เสน่ห์ของท่ีน่ีก็คือ บา้นเรือนไมเ้ก่าๆ ท่ีทุกวนั
เสาร์ บนถนนสายเล็กๆ แห่งน้ี จะมีนกัท่องเท่ียวต่างพากนัมาเดินเท่ียว กินอาหารอร่อยๆ ข้ึนช่ือของเมือง
อุทยัฯ ผูค้นในชุมชนจะเปิดบา้นชาวจีนในสมยัก่อนหลายหลงั รวมถึงมีการเล่าถึงประวติัของตรอกโรงยาใน
สมยัก่อน ใหน้กัท่องเท่ียวรุ่นใหม่ไดท้ราบกนั 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (เรือนแพ หมู่บา้นสะแกกรัง) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Iyara Lake Hotel & Resort  หรือเทยีบเท่า (คืนที่ 6) 
หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทยีบเท่าให้กบัคณะ 

 

วนัทีเ่จ็ด อุทยัธานี – ชัยนาท – วดัธรรมามูลวรวหิาร – วดัมหาธาตุชัยนาท – เข่ือนเจ้าพระยา – อ่างทอง – กรุงเทพ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่วดัธรรมามูลวรวิหาร จงัหวดัชยันาท (ระยะทาง 23 กม. ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที) ตั้งอยู่

บริเวณเชิงเขาธรรมามูลริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา  เป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนตน้ เป็น
วดัท่ีประดิษฐาน “หลวงพ่อธรรมจักร” ท่ีได้ช่ือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ เป็น
ศิลปะประยกุตส์มยัเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทยัตอนตน้ผสมกบัสมยัอยธุยา พุทธลกัษณะเป็นพระพุทธรูป
ปางห้ามญาติ ประทบัยืนบนฐานรูปดอกบวั พระหตัถ์ขวาทรงยกข้ึนเสมอพระอุระหนัพระพกัตร์ไปทางทิศ
เหนือ โดยจงัหวดัชัยนาทได้น าสัญลกัษณ์พระธรรมจกัรมาเป็นสัญลกัษณ์และตราประจ าจงัหวดัชัยนาท 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เข่ือนเจา้พระยา ตั้งอยู่ในอ าเภอสรรพยา  เข่ือนเจา้พระยา เป็นเข่ือนทดน ้ าขนาด
ใหญ่ท่ีสร้างข้ึนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีทศันียภาพรอบเข่ือนสวยงาม โดยไดจ้ดัท าเป็นสะพานทอด
ยาวไปยงัแม่น ้าเจา้พระยาส าหรับเดินเล่นชมววิริมเข่ือนได ้ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่วดัมหาธาตุ  เดิมช่ือวา่วดั
พระธาตุ หรือวดัหัวเมือง เป็นวดัเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ โดยจากรูปแบบศิลปะท าให้มี



 

 

 

การสันนิษฐานวา่สร้างข้ึนก่อนสมยัอยุธยาแต่ไดรั้บการบูรณะในสมยัอยุธยา  วดัมหาธาตุ  มีโบราณสถานท่ี
น่าสนใจและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ พระปรางคก์ลีบมะเฟือง สร้างดว้ยอิฐถือปูน 3 องค ์พระ
ปรางค์มีลกัษณะคลา้ยกลีบมะเฟือง ตั้งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียมเป็นศิลปะสมยัลพบุรี รวมทั้งพระวิหาร และหมู่
เจดียต่์างๆสร้างดว้ยศิลปะท่ีงดงามมาก  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่บา้นหุ่นเหล็ก จงัหวดัอ่างทอง ระยะทาง (80 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.) บา้นหุ่นเหล็ก เกิด
จากความคิดสร้างสรรค์ของนายไพโรจน์ ถนอมวงษ์ ท่ีน าอะไหล่เก่าเหลือใชจ้ากเคร่ืองยนตต่์างๆ มาสร้าง
เป็นหุ่นต่าง ๆ น ามาเช่ือมประกอบกนัในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมาจากภาพยนตร์ดงัหลายเร่ือง พวก 
ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส สตาร์วอร์ เอเล่ียน ฯลฯ มีตั้งแต่ขนาดใหญ่ 2-4 เมตร ไล่มาถึงหุ่นขนาดเล็ก นอกจากน้ี
ท่ีน่ียงัมีของท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือติดไมติ้ดมือกลบับา้น ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่วดัขนุอินทประมูล วดัเก่าแก่ ท่ี
สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัสุโขทยั ประดิษฐานพระนอนท่ียาวเป็นอนัดบัสองในประเทศไทย รองจากพระนอนแห่ง
วดับางพลีใหญ่กลาง จงัหวดัสมุทรปราการ เดิมพระพุทธไสยาสน์องค์น้ีประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ถูกไฟ
ไหมไ้ป จึงเหลือเพียงพระนอนอยูก่ลางแจง้เท่านั้น ซ่ึงมีพระพกัตร์ยิม้ละไม สงบเยือกเยน็ น่าเล่ือมใสศรัทธา 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัม่วง ท่ีประดิษฐาน พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก (พระใหญ่) มีความเช่ือกนัว่าหากใช้ 2 มือ สัมผสัท่ีปลายน้ิวกลางของ
หลวงพ่อ แลว้ตั้งจิตอธิษฐาน โดยเฉพาะให้เติบโต เจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน จะสมหวงัตามปรารถนา 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

 

 
 

21.00 น. เดินทางถึง เซียร์รังสิต โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 



 

 

 

7 วนั 6 คืน ตะลยุเทีย่วภาคกลาง 
สระบุรี – ลพบุรี – สิงห์บุรี – นครสวรรค์ – พจิิตร – พษิณุโลก – สุโขทยั  

ก าแพงเพชร – อุทยัธานี – ชัยนาท – อ่างทอง  
 

ราคาทวัร์ 18,800 บาท : 4-10 ธ.ค. 
 

อตัราค่าบริการ   ก.ย. – ธ.ค. 2563 ลอยกระทง 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 ท่านต่อ
หอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

18,800 19,800 

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

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื่อความคล่องตวั 8 ท่าน / คนั 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด ์
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  



 

 

 

กรณยีกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  

วซ่ีาและค่าด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 



 

 

 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 15 หรือ 20กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้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 ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะไม่รับผดิชอบ 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง  

7 วนั 6 คืน ตะลยุเทีย่วภาคกลาง 
สระบุรี – ลพบุรี – สิงห์บุรี – นครสวรรค์ – พจิิตร – พษิณุโลก – สุโขทยั  

ก าแพงเพชร – อุทยัธานี – ชัยนาท – อ่างทอง  
 

ราคาทวัร์ 18,800 บาท     4-10 ธ.ค.63 
 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 
*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าบัตรประชาชน มาที ่Line : @expressholiday 


