
 

 

รหัสทัวร B2B2000747 
ทัวรพิษณุโลก นครสวรรค ไหวพระ..วัดพระศรีรตันมหาธาตุ วัดคีรวีงศ 2 วัน 1 คืน 
สวนบัวอมรรัตน - วัดพระศรีรตันมหาธาตุ – พระราชวังจันทน 
ถนนคนเดินพิษณโุลก - วัดคีรวีงศ - พาสาน 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
วันที่เดินทาง  
วันที่ วันที่ 22-23 ก.พ., 29 ก.พ. -01 มี.ค. 63 63 2,999.- 
วันที่ 07-08,14-15,21-22,28-29 มี.ค. 63 2,999.- 
วันที่ 04-05(ชวงวันจกรี), 11-12(ชวงวนัสงกรานต)  เม.ย. 63 3,199.- 
วันที่ 18-19,25-26 เม.ย. 63 2,999.- 
วันที่ 02-03, 09-10, 16-17,23-24,30-31 พ.ค. 63 2,999.- 
  

วันแรกของการเดินทาง       
กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – สวนบัวอมรรตัน – วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุ– พระราชวังจันทน 
- ถนนคนเดิน 
06.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนน

วิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงขาม ม.หอการคา เจาหนาที่มัคคุเทศก  ให
การตอนรับทานและคอยอํานวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดินทางสู อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรถตูปรับอากาศ  มีเครื่องดื่มบนรถ
บริการ จากนั้นเชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(1) ณ รานอาหาร 
13.30 น. นําทานสู สวนบัวอมรรัตน นําทาชมใบบัวกระดงยักษที่เบงบานอยูเต็มสระนํ้า ใหทาน

อิสระถายรูปชมวิว และสัมผีสบรรยากาศธรรมชาติ (รวมคาเขาชมสวน แตราคานี้ไม
รวมคายืนถายรูปบนใบบัว ทานละ 100 บาท หมายเหตุ แตละวันใบบัวที่สามารถไป
ยืนถายไดจะจํากัดนํ้าหนักตัวของผูท่ีจะขึ้นไป ท้ังนี้กรุณาเชคทางเจาหนาที่กอนทุกครั้ง
เพ่ือความปลอดภัย)  นําทานเขาสู วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ใหทานไดกราบไหวขอพร 
พระพุทธชินราช พระพุทธรูปคูบานคู เมืองของชาวพิษณุ โลก และถือวาเปน
พระพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สุดองคหนึ่งของประเทศ และใหทานไดเลือกซื้อของ
ฝากของที่ระลึก บริเวณภายในวัด นําทานชม พระราชวังจันทน ตั้งอยูติดกับคาย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนพระราชวังโบราณ ตั้งอยูริมแมนํ้านานฝم�งตะวันตก 
ถือเปนสถานที่สําคัญอีกแหงหนึ่งประจําเมืองพิษณุโลก เนื่องจากเปนที่เสด็จพระราช
สมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  



 

 

 

 หลังจากนั้นนําทานสู  ถนนคนเดินพิษณุโลก ถือแหลงชอปปم�ง เดินเลน ยามคํ่าคืนที่
ยอดนิยมของคนพิษณุโลก ที่รวมของสินคานานาชนิดและราคาไมแพมากง มีทั้ง ของ
กิ น  เสื้ อ ผ า  ร อ ง เท า  ก ร ะ เป� า  ข อ ง ใ ช  ม า ก ม า ย อ ยู ส อ ง ข า ง ท า ง  
(ถนนคนเดินเปดทุกวันเสาร) 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน  
ที่พัก โรงแรม หรรษนันท หรอืระดับเทียบเทา 

 
วันที่สองของการเดินทาง       
พิษณุโลก – นครสวรรค – วัดคีรีวงศ – พาสาน – ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ 
06.30 น. บริการอาหารเชา(2) ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.30 น. นําทานออกเดินทาสู จังหวัดนครสวรรค  

 
10.00 น. นําทานไหวพระ ณ วัดคีรีวงศ ตั้งอยูบนเขาดาวดึงส อ.เมือง จ.นครสวรรค มีองคมหา

เจดียศักดิ์สิทธิ์คือพระจุฬามณีเจดียเปนทองเหลืองอราม  เปนองคเจดียขนาดใหญ
ตั้งอยูบนยอดเขาดานในเจดีย มีทั้งหมดสี่ชั้น ดานหนาบนฐานชั้นแรกเปนที่จุดธูปเทียน
บูชา ชั้นที่สองจะมี รูปหลอเหมือนขนาดเทาองคจริงของพระชื่อดังหลายองค ชั้นที่
สามพระจุฬามณีเจดีย ประดิษฐานพระพุทธรูปจําลองที่สําคัญของเมืองไทยไวไห 
ประชาชนไดกราบไวบูชามีพระแกวมรกต  พระพุทธชินราช  พระพุทธโสธร 
พระพุทธรูปวัดไรขิงชั้นบนสุดของมหาเจดีย ภายในโดมเจดีย จะมีภาพวาดจิตรกรรม
ฝาผนัง เกี่ยวกับพุทธประวัติสวยงามวิจตรา ทั้งนี้สถานที่ตั้งวัดที่ตั้งอยูบนภูเขา ทําให



 

 

สามารถจะมองเห็นภูมิทัศนอันสวยงามของเมืองนครสวรรคไดอยางดงาม  ถามองไป
ทางทิศตะวันออก จะมองเห็นเขากบ บึงบอระเพ็ด  ตนแมนํ้าเจาพระยา และเขาจอม
คีรีนาคพรต หันไปทางทิศตะวันตก จะเห็นภูเขานอยใหญ ทอดตัวตระหงาน อยูเปน
ชวง ๆ นําทานสู พาสาน เปนอาคารสัญลักษณสุดลํ้าแหงตนแมนํ้าเจาพระยา ถือเปน
อีกหนึ่งแลนดมารคใหมบริเวณเกาะยม จุดกําเนิดแมนํ้าเจาพระยา สรางขึ้นเพื่อเปน
แหลงทองเที่ยว แหลงเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม กระตุนเศรษฐกิจในปากนํ้าโพ 
ตัวแบบของ พาสาน เปนเสนสายโคงมาบรรจบกันแลดูคลายการรวมตัวกันของสายนํ้า 
ในปจจุบันกําลังเตรียมดําเนินการเพิ่มเติมภายในตัวอาคาร ทั้งในสวนของการแสดง
ขอมูลประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรม อีกทั้งจะมีการติดตั้งระบบมัลติมีเดีย แสง 
สี เสียงที่สวยงาม ทันสมัยภายนอกอาคาร หลังจากนั้นนําทานแวะซื้อของฝาก ฝากคน
ทางบาน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(3) แบบบุฟเฟ�ต 
14.30 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  
18.00 น. เดินทางกลับถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
ราคา

ทานละ 
(พักหอง
ละ 2
ทาน) 

เด็กไม
เกิน 12 
ป พักกับ
ผูใหญ 1 

ทาน 

เด็กไม
เกิน 12 
ป พักกับ
ผูใหญ 2 
ทาน (มี
เตียง
เสริม) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พัก
กับผูใหญ 

2 ทาน (ไม
มีเตียง
เสริม) 

ผูใหญ 
พักหอง
เดี่ยว 

วันที่ 22-23 ก.พ. 63 2,999.- 2,999.- 2,999.- 2,999.- 1,000.- 
วันที่ 29 ก.พ.-01 มี.ค. 63 2,999.- 2,999.- 2,999.- 2,999.- 1,000.- 
วันที่ 07-08,14-15,21-22,28-
29 มี.ค. 63 

2,999.- 2,999.- 2,999.- 2,999.- 1,000.- 

วันที่ 04-05(ชวงวันจกรี) เม.ย. 63 3,199.- 3,199.- 3,199.- 3,199.- 1,000.- 
วันที่ 11-12(ชวงวันสงกรานต) 
เม.ย. 63 

3,199.- 3,199.- 3,199.- 3,199.- 1,000.- 

วันที่ 18-19,25-26 เม.ย. 63 2,999.- 2,999.- 2,999.- 2,999.- 1,000.- 
วันที่ 02-03, 09-10 พ.ค. 63 2,999.- 2,999.- 2,999.- 2,999.- 1,000.- 
วันที่ 16-17,23-24,30-31 
พ.ค. 63 

2,999.- 2,999.- 2,999.- 2,999.- 1,000.- 

 
หมายเหต ุ  เดินทางโดยตูปรบัอากาศ 9 ท ี ่นั่ง 

 

สิ่งที่ควรนําติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาท่ีสวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป, โทรศพัทมือถือ, แบตสํารอง, ที่ชารตโทรศัพท, อุปกรณกันแดด, รมพับ, เสื้อกัน
หนาว, ผาพันคอ 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน, ยาสีฟน, แชมพูสระผม, ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่
มีการคางคืน) 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ  
2.คาโรงแรมท่ีพัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
3.คาอาหาร 5 มื้อ ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร 
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บรกิารบนรถในระหวางการเดินทาง 
7.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8.คาประกันอุบตัิเหตุในระหวางการเดินทาง 
   (คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณทีี่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตัว) 
2.คาอาหารมื้อที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทีต่องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน 
6.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 
1.กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล, ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจอง สําหรับออกใบแจงหนี้และใบ
รบัเงินของทาน  
2.ชําระมัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพื่อเปนการยืนยันการจองจึงจะถือวาไดทําการสํารองที่
นั่งเสร็จสมบูรณ โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3.ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ยกเลิกทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  
4.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพื่อใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 



 

 

การยกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายท้ังหมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนด  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
มัดจําทัวรทั้งหมด  

หมายเหตุ : กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหต ุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดินทางไมถึงตามทีก่ําหนดไว  
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อ   ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน   สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ" 
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติ เหตุจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง 
6.เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน   ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 
 


