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จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ไม่ซ้ำแบบใครเดินทาง เดือนมีนาคม-สงกรานต์-ตุลาคม 
                      นำคณะเยือนเส้นทางสายวัฒนธรรมพิจิตร-พิษณุโลก-สุโขทัย-กำแพงเหชร   

   นำคณะเที่ยวชมวัดบางคลานพร้อมสักการะขอพรหลวงพ่อเงินเมืองพิจิตร 
   นำคณะสักการะขอพร หลวงพอ่เพชร แห่งวัดท่าหลวง(พระอารามหลวง) 
   นำคณะเที่ยววัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกพร้อมสักการะพระพุทธชินราช     
 นำคณะเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่มีความสวยงามและเป็นมรดกโลก    
 นำคณะเที่ยวเมืองกำแพงเพชรเมืองโบราณที่มีวัฒนธรรมมานานนับ1พันปี       
 นำคณะเที่ยว แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม แห่งเมืองกำแพงเพชร       

   นำคณะเที่ยวชม โรงงานทำเฉาก๋วยชากังราว ที่มีชื่อเสียงของกำแพงเพชร 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนีร้อให้ท่านมาสัมผัส   

***หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชำนาญเส้นทาง100%***พักโรงแรมรีสอร์ท ระดับมาตรฐาน 1คืน 
ออกเดินโดยรถVIP TOYOTA ALPHARD2019 ท่องเที่ยวโดยรถตู้VIP คณะละ 4-5 ทา่น 

 
(ออกเดินทางได้ทุกวัน แบบเหมาส่วนตัว4-5ท่าน (*กรุณาจองล่วงหน้า) 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)      กรงุเทพฯ-พิจติร-วัดบางคลาน(หลวงพอ่เงนิ)-หลวงพอ่เพชร 
           พษิณโุลก-วดัพระพทุธชนิราช-พรอัฐัารส-วดันางพญา-ตลาดกลางคนื-ชมิทับทมิกรอบ 

06.00น. พร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (สถานท่ีลูกคา้นดัในเขตกทม และปริมณฑล) *ไม่รวมค่าทางด่วน(ถา้มี) 
 ออกเดินทางสู่จงัหวดัพิจิตร พร้อมบริการอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม น ้าด่ืมมีบริการตลอดการเดินทาง 
10.00น. คณะเดินทางถึง จังหวดัพิ จิตร(ประมาณ4ช.ม.) เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีตั้ งอยู่ทางภาคกลางตอนบนระหว่างจังหวัด

นครสวรรค์กบัจงัหวดัพิษณุโลก มีพื้นท่ีประมาณ 4,531 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 539,374 
คน จงัหวดัพิจิตรมีแม่น ้ าน่านและแม่น ้ ายมไหลผ่าน และมีตวัเมืองอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าน่าน น าท่านเท่ียวชมสักการะขอพร
หลวงพ่อเงิน วดัหิรัญญาราม หรือ วดับางคลาน เดิมมีช่ือวา่ "วดัวงัตะโก" ตั้งอยูริ่มแม่น ้ า
น่านเก่า ส่ิงท่ีน่าสนใจของวดัน้ีคือ ส่ิงก่อสร้างท่ีน่าสนใจของวดัน้ีคือ พิพิธภณัฑ์นคร
ไชยบวร เป็นพิพิธภัณฑ์รูปมณฑป 2 ชั้น ชั้นบนประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของ 
หลวงพ่อเงิน เกจิอาจารยท่ี์ประชาชนชาวไทยทัว่ประเทศรู้จกัและเคารพนบัถือเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีเคยจ าพรรษาอยู่ท่ีวดัน้ี ชั้นล่าง เป็นท่ีแสดงโบราณวตัถุต่าง ๆ ท่ีทางวดัไดส้ะสมไว ้
โดยส่วนใหญ่จะเป็นวตัถุท่ีมีผูน้ ามาถวาย เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ ์เคร่ืองป้ันดินเผา  

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหารลุงแวน่ปลาแม่น ้า เจา้แรก ร้านเมนูปลาช่ือดงัของ จ.พิจิตร  
บ่าย น าท่านสักการะ หลวงพ่อเพชร องค์หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปมีพระพุทธลกัษณะท่ีงดงาม และทรงพุทธานุภาพ

อนัศกัด์ิสิทธ์ิองคห์น่ึงของประเทศไทย ปัจจุบนัประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ 
วดัท่าหลวง(พระอารามหลวง) ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร จงัหวดัพิจิตร 
เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างขึ้นในสมยัเชียงแสน หล่อดว้ยโลหะทองสัมฤทธ์ิ มีพุทธ
ลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัขดัสมาธิเพชร ชายสังฆาฏิหยกัเป็นเขี้ยว
ตะขาบสั้ นเหนือพระอุระ เกตุบัวตูม ขนาดหน้าตัก 1.40 เมตร สูง 1.60 เมตร 
ประทับนั่งบนฐานดอกบัวบานหงายรองรับ  ต่อจากฐานโลหะเป็นแท่นชุกชี  มีลวดลายปิดทอง ประดับกระจก 
ผูช้  านาญการไดต้รวจสอบและไดใ้ห้ความเห็นตรงกนัว่า  องคห์ลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปสมยัเชียงแสน สิงห์หน่ึง 
สร้างขึ้นในระหวา่งปีพ.ศ. 1660 ถึงปี พ.ศ.1800 ออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก ประมาณ 1 ชัว่โมง 

 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือช่ือท่ีคนส่วนใหญ่เรียกกนัว่า "วดัใหญ่" ตั้งอยู่ท่ี ถนน
พุทธบูชา ริมฝ่ังแม่น ้ าน่านด้านทิศตะวนัออก ตรงขา้มกับศาลากลางจงัหวดัพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก 
ชนิดวรมหาวิหาร เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปในฐานะสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปท่ีไดรั้บการยกย่องว่า
สวยงามท่ีสุดในประเทศไทย สักกำระ พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารดา้นตะวนัตกในวดัพระศรีรัตนมหา
ธาตุวรมหาวิหาร จงัหวดัพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี 
พ.ศ. 1900 ตรงกับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิ ไทย) 
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย พร้อมกับพระพุทธชิน
สีห์ พระศรีศาสดา และพระเหลือ พระพุทธชินราชได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีมีพุทธลักษณะงดงามท่ีสุดองค์
หน่ึงและยงัเป็นพระพุทธรูปท่ีนิยมจ าลองกันมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย นอกจากน้ียงัเป็นพระพุทธรูปท่ีประชาชนชาวไทยศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหวม้ากท่ีสุดองคห์น่ึง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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น าท่าน สักการะพระอฐัารส บริเวณหลงัวิหารพระพุทธชินราช มีพระอฏัฐารส ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูง 

18 ศอก (ประมาณ 10 เมตร) สร้างในสมยัเดียวกบัพระพุทธชินราช ในราว  พ.ศ. 
1800 เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารใหญ่แต่วิหารไดพ้งัไปจนหมด เหลือเพียงเสาท่ี
ก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ 3 – 4 ตน้ และเนินพระวิหารบางส่วน เรียกว่า “เนิน
วิหารเกา้ห้อง” ในปัจจุบนักรมศิลปากรไดท้ าการบูรณะขดุแต่งทางโบราณคดี ซ่ึง
ขดุพบฐานพระวิหารเดิมและพระพุทธรูปวตัถุโบราณจ านวนหน่ึง จากนั้นน าท่าน

เท่ียวชมวดันางพญา จ.พิษณุโลก ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกนักบัวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นแหล่งคน้พบพระเคร่ืองพิมพ์
ส าคญั “พระนางพญา” 1 ในพระชุดเบญจภาคีท่ีเลิศเลอค่า  นาม“วดันางพญา” นั้น สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากช่ือของ 
พระวิสุทธิกษตัริยต์รี พระอคัรชายาของพระมหาธรรมราชา และพระราชมารดา
ของพระสุพรรณกลัยา, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ 
ซ่ึงปรากฏหลกัฐานวา่ทรงสถาปนาพระอารามแห่งน้ี ขณะด ารงพระอิสริยยศเป็น

แม่เมืองสองแคว ในคราวบูรณปฏิสังขรณ์วดัราช
บูรณะราวปี พ.ศ.2090 – 2100 และทรงสร้าง “พระ
นางพญา” บรรจุไวใ้นองคพ์ระเจดียต์ามคติความเช่ือแต่โบราณ กาลต่อมาวดัน้ีถูกทิ้งร้างเป็น

เวลานานเน่ืองจากศึกสงคราม กระทัง่เม่ือมีการขดุคน้พบ ‘พระนางพญา’ วดันางพญาจึงกลบัมามีช่ือเสียงอีกคร้ังหน่ึง 
ค ่า  บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารครัวเจ๊โชค ร้านพื้นบา้นท่ีมีช่ือเสียงของพิษณุโลก / ***ทานทบัทิมกรอบ3หนุ่ม  
พกัท่ี :   โรงแรม ชินะปุระ รีสอร์ท หรือใกลเ้คียง /หรือใกล้เคียง4ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง(2)   อทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั-วดัศรีชมุ-กำแพงเพชร-กรงุเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั / ออกเดินทางสู่ จ.สุโขทยั 1 ช.ม. 
 น าท่านเท่ียวชมภายใน อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ครอบคลุมพื้นท่ีโบราณสถานกรุงสุโขทยั ศูนยก์ลางการปกครอง   

ของอาณาจกัรสุโขทยัซ่ึงมีอ านาจอยูบ่ริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18–19 ตั้งอยูท่ี่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1800
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1800
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


  
 

Page 4. 
ต าบลเมืองเก่า (เขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า) อ าเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ห่างจากตวัเมืองสุโขทยัปัจจุบนั (เขต

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี) ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 
กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนจรดวิถีถ่อง) 
ผังเมืองสุโขทัยมีลักษณะเป็นรูปส่ี เหล่ียมผืนผ้า มีความยาว
ประมาณ 2 กิโลเมตร กวา้งประมาณ 1.6 กิโลเมตร มีประตูเมือง
อยู่ตรงกลางก าแพงเมืองแต่ละด้าน ภายในยงัเหลือร่องรอย
พระราชวงัและวดัอีก 26 แห่ง วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดคือวดัมหาธาตุ 
อุทยานแห่งน้ีได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากรด้วย

ความช่วยเหลือจากยูเนสโก มีผูเ้ยี่ยมชมหลายแสนคนต่อปี ซ่ึงสามารถเดินเทา้หรือขี่จกัรยานเท่ียวชมได้ ยูเนสโกได้
ประกาศให้อุทยานแห่งน้ีเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกบัอุทยานประวติัศาสตร์ท่ีก าแพงเพชรและศรีสัชนาลยัภายใตช่ื้อว่า 
"เมืองประวติัศาสตร์สุโขทยัและเมืองบริวาร"เท่ียวชม วดัมหาธาตุ เป็นวดัหน่ึงท่ีอยู่ในเขตเมืองสุโขทยัมาตั้งแต่โบราณ 
และเป็นวดัประจ าอาณาจกัรสุโขทยั ปัจจุบนัน้ีวดั มหาธาตุตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ไดช่ื้อว่าเป็นวดั
ใหญ่ใจกลางเมืองสุโขทยั พื้นท่ีโดยรวมมีร้ัวรอบขอบชิด พระบรมราชานุสาวรียพ์่อขนุรามค าแหงมหาราช เท่ียวชม วดั
ศ รีชุม  เป็นศาสนโบราณสถานแห่งห น่ึงใน เขตอุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือนอก
ก าแพงเมืองเดิม ใน ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดั
สุโขทัย วดัแห่งน้ีเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย
องคใ์หญ่ซ่ึงมีนามวา่ "พระอจนะ" องคพ์ระพุทธรูปประดิษฐาน
อยู่ในมณฑป ซ่ึงปัจจุบนัยอดพระมณฑปไดพ้งัทลายหมดแลว้ 
เหลือแต่เพียงผนงัก าแพงโดยรอบ ไม่มีหลงัคาปกคลุม เป็นพระพุทธรูปกลางแจง้จนถึงทุกวนัน้ี 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนั ณ ร้านอาหาร จ.สุโขทยั 
บ่าย ออกเดินทางส่ จ.ก าแพงเหชรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ช.ม. ก ำแพงเพชร หรือเมืองชากงัราวในอดีต  เป็นอีกหน่ึงเมือง

แห่งมรดกโลกท่ีน่าสนใจ  มีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 
ทางธรรมชาติ และแนววิถีไทยท่ีน่าสนใจท่ีงดงาม น าท่านเท่ียวชม 
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร  ตั้ งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองฯ 
จงัหวดัก าแพงเพชร ทางฝ่ังตะวนัออกขอแม่น ้ าปิง แบ่งออก เป็น 
2  เขต คือ เขตภาย ในก าแพงเมือง และเขตนอกก าแพงเมือง 
ประกอบดว้ยกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่  ไดรั้บการ ประกาศให้
เป็น  มรดกโลกจากยูเนสโก้   โบราณสถานท่ีขึ้นช่ือ ไดแ้ก่ วดัช้าง
รอบ  วดัพระส่ีอิริยาบถ   วดัพระนอน  วดัพระแกว้  วดัพระธาตุ ชมแหล่งเรียนรู้การท าพระเคร่ืองนครชุม ก าแพงเพชร

จึงกลายเป็นจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงในดา้นพระเคร่ือง ซ่ึงท่ีน่ีมีกรุพระเคร่ืองทั้งท่ีขุดคน้พบ
แลว้และยงัไม่ไดค้น้พบอีกเป็นจ านวนมาก  กรุพระเคร่ืองท่ีมีช่ือเสียงของก าแพงเพชร
ไดแ้ก่ กรุทุ่งเศรษฐี   โดยพระเคร่ืองท่ีพบท่ีกรุทุ่งเศรษฐีไดแ้ก่ พระก าแพงซุ้มกอ พระ
ก าแพงเม็ดขนุน และพระก าแพงพลูจีบ เพราะฉะนั้นเราจึงพลาดไม่ไดท่ี้จะมาชมการ
ท าเคร่ืองโบราณท่ีแหล่งเรียนรู้การท าพระเคร่ือง ซ่ึงเจา้ของคือ คุณลุงสมหมาย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_12
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%9B


 
 

Page 5. 
 ซ่ึงนอกจากจะยึดการท าพระเคร่ืองโบราณเป็นอาชีพแลว้ยงัเปิดให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ย ชมโรงงานท าเฉาก๊วยชากงั
ราว เราอาจจะไดย้ินถึงช่ือเสียงของเฉาก๊วยชากงัราวกนัมาบา้ง มาชมขั้นตอนใน
การท ากันว่ากว่าจะได้เฉาก๊วยชากังราวท่ีเน้ือนุ่มเหนียวหนึบนั้ นมีขั้นตอน
อย่างไร  ท่ี โรงงานท าเฉาก๊วยซ่ึงเป็นตน้ต ารับ ส่งชายไปทั่วประเทศ ตั้งอยู่ใน
ซอยข้างโรงเรียนบ้านบ่อสามเสน ฝ่ังถนนราชด าเนิน2 ซอยอยู่ตรงข้าม
โบราณสถานวดัอาวาสใหญ่อุทยานประวติัศาสตร์ก าแพงเพชร ความพิเศษของเฉาก๊วยชากงัราว  คือการนพ 3 สายพนัธุ์
มาทั้งเฉาก๊วยเวียดนามท่ีมีความหวานท่ีสุด เฉาก๊วยอินโดนีเซียท่ีมีความเหนียวนุ่มไม่เหมือนใคร เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

20.00น. เดินทางถึงกรุงทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 UNSEEN พิจิตร-พิษณุโลก-สุโขทยั-ก าแพงเพชร 2DAYS  

อตัรำค่ำบริกำร ท่ำนละ 5,900 บำท(พกัห้องละ2ท่ำน) รับจองแบบเหมำส่วนตัว4-5ท่ำน 
พกัเดี่ยว1ท่ำนห้องเดียวจ่ำยเพิม่ 2,000 บำท  เดินทำงโดยรถตู้ ALPHARD HYBRID 
***เราดูแลสมาชิกทุกท่านเหมือนกูแลครอบครัวของเรา มัน่ใจในการบริการไดค้รับ** 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม  

 คา่รถตูV้IP ALPHARD ปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ * มไีกดด์แูล และบรกิารตลอดการเดนิทาง 

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เทา่ตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และค่ายานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม  
ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ทา่นละ 400 บาท   

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 5,900 บาทก่อนการเดินทาง พร้อมส่งบัตรประชาชน 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ

จลาจล การปฏวัิต ิทรพัยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผ่อน ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณเ์ฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชน์ของหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืคลอ่มวันหยดุยาว และวันหยดุส าคัญประเทศไทย  

ทีต่อ้งการันต ีและมัดจ าทีพ่ักโดยตรง ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%   

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น  


