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พิจิตร – พิษณุโลก  
 (พิจิตร – โพธ์ิประทบัช้าง – เนินมะปราง – พิษณุโลก)  

6 – 8 มีนาคม พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) 
สายการบินแอร์เอเชีย 

 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – พษิณุโลก – วัดโพธ์ิประทับช้าง – ย่านเก่าวังกรด – พจิติร – บงึ
สีไฟ     (1)  

 
06.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์เชค็อิน สายการบนิแอร์เอเชีย เจ้าหน้าท่ีสขุนิยมทัวร์ให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวก   
08.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิ จ.พษิณุโลก ด้วย สายการบนิแอร์

เอเชีย เที่ยวบนิ FD 3305  รับประทานอาหารเช้าบนเคร่ืองบนิ 
09.10 น. ถึงสนามบนิ จ.พษิณุโลก เปล่ียนเป็นรถตู้ปรับอากาศ (นัง่คนัละ 6 

ท่าน) น าท่านเดนิทางสู ่ จ.พจิติร (ระยะทาง 93 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองชาละวนั ถิ่นก าเนิดนิทานเร่ืองไกรทอง เป็น
จงัหวดัท่ีตัง้อยู่ทางภาคเหนือตอนลา่ง มีความหมายว่า “เมืองงาม” 
ตวัเมืองอยู่ริมฝ่ังแม่น า้น่านเมืองพจิิตรเก่ายงัปรากฏโบราณสถานอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีอายตุัง้แตส่มยัสโุขทยัถึงสมยั
อยธุยา  
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10.30 น. น าท่านชมโบราณสถาน วัดโพธ์ิประทับช้าง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ 
ในสมยั ขนุหลวงสรศกัดิห์รือพระพทุธเจ้าเสือ เพ่ือเป็นอนสุรณ์สถาน ณ 
สถานท่ีประสตูขิองพระองค์ วดันีต้ัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของแมน่ า้
พจิิตรเก่า หน้าวดัมีต้นตะเคียนซึ่งกล่าวกนัว่ามีอายรุาว 260 ปี 
นอกจากนีช้าวอ าเภอโพธ์ิประทบัช้าง ได้สร้างอนสุาวรีย์พระพทุธเจ้า
เสือไว้เป็นท่ีระลกึ ภายในโบสถ์ศลิปะแบบอยธุยา ประดษิฐาน “หลวง
พอ่ยิม้” เน่ืองจากพระพกัตร์ของท่านดยูิม้แย้มเป็นท่ีอิ่มเอมใจแก่ผู้ ท่ีมา
สกัการะ  

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ี  ร้านครัวปลาใหญ่   
(ร้านไม่สวยสไตล์บ้านๆแตอ่าหารสดอร่อย)  

14.00 น. จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั ย่านเก่าวังกรด (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที) เป็นแหลง่ท่ีชาวไทยเชือ้สายจีนได้อพยพมาปักหลกัอาศยั
ท าการค้าขายเป็นท่ีรู้จกัของคนในจงัหวดัพจิิตรและใกล้เคียงเม่ือในอดีต ชม 
บ้านเก่าวังกลมบ้านเก่าแก่ ของวงักรดท่ีเก็บข้าวของเคร่ืองใช้สมยัโบราณ
เอาไว้อย่างน่าดชุม เหมือนเป็นพพิธิภณัฑ์พืน้บ้านขนาดย่อมๆ 

16.00 น. เดนิทางสู ่บงึสีไฟ เป็นแหลง่น า้ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ เป็นสว่นหนึ่งของสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 
ซึ่งเป็นสวนสมเดจ็ฯแห่งแรกของประเทศไทย สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2526 (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 35 
นาที)    

17.30 น.  รับประทานอาหารเย็นท่ี ร้าน ป.สะบดัช่อ พจิิตร  
 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่ ที่พัก PICHIT PLAZA HOTEL ****  
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วันที่สองของการเดนิทาง เมืองเก่าพจิติร – เนินมะปราง – บ้านรักไทย – ภูเขาหนิปูนบ้านมุง – ทุ่งทานตะวัน – 

พษิณุโลก     (2)  

 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ี โรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ อุทยานเมืองเก่าพจิติร มีลกัษณะเป็นเมือง

โบราณ ประกอบไปด้วย ก าแพงเมือง คเูมือง เจดีย์เก่า ชม ถ า้ชา
ละวัน มีท่ีมาจากวรรณคดีเร่ือง ไกรทอง บทพระราชนิพนธ์ของ
รัชกาลท่ี 2 และ วดัมหาธาต ุ เป็นโบราณสถานก่อด้วยอิฐ มีเจดีย์
ทรงลงักา ภายในมีพระเคร่ืองชนิดตา่งๆซึ่งได้ถกูลกัลอบขดุค้นไป  

10.00 น. เดนิทางสู ่ เนินมะปราง สวรรค์แห่งขนุเขา ความโดดเดน่ของ
อ าเภอเนินมะปราง คือตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตท่ีิสวยงามของ
ภเูขาหินปนูรูปร่างสวยงามแปลกตา และท้องทุ่งนาสดุกว้างใหญ่ 
เตม็ไปด้วยป่าเขาสีเขียวขจีสดุอดุมสมบรูณ์ อากาศเย็นสบายสด
ช่ืนตลอดทัง้ปี บรรยากาศเงียบสงบ มีจดุชมววิและทะเลหมอกท่ี
สวยงามไมแ่พ้ท่ีไหนในเมืองไทย  

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนัท่ี อ าเภอเนินมะปราง  
บา่ย น าชม ภเูขาหินปนูสวยงามอลงัการ อ าเภอเนินมะปราง บริเวณ 

ต าบลบ้านมงุ อ าเภอเนินมะปราง บริเวณนีจ้ะเป็นจดุท่ีสามารถชมภเูขาหินปนูสงูใหญ่ได้อย่างสวยงามและชดัเจน
มาก ๆ อีกทัง้ยงัจะเห็นท้องทุ่งนาสดุกว้างใหญ่มีฉากหลงัเป็นภเูขาหินปนูรูปร่างแปลกตา อากาศเย็นสบาย 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ บ้านไร่ภูตะวัน เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีความ
สวยงามของอ าเภอเนินมะปราง ไฮไลต์เดด็ ก็คือ ทุ่งทานตะวนั ท่ีจะพา
กนับานสะพร่ังอย่างสวยงาม ในช่วงหน้าหนาว มีฉากหลงัเป็นภเูขา
หินปนูสงูใหญ่ 

16.30 น. เดนิทางสู ่อ าเภอเมือง พษิณุโลก  
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นท่ี ร้านนอกชาน  
 น าท่านเดนิทางสู ่ที่พัก ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา **** 

วันที่สามของการเดนิทาง   พษิณุโลก – วัดพระพุทธชนิราช – กรุงเทพฯ         (3)  

 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ี โรงแรม  
09.00 น. น าท่าน เปล่ียนบรรยากาศน่ังรถรางท่องเที่ยว วิง่ผา่นสถานท่ี

ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ และชมทศันียภาพอนัสวยงาม (ใช้เวลาใน
การเดนิทางประมาณ 45 นาที) สมัผสัความงดงามตา่งๆ ด้วย
ยานพาหนะโดยสารท่ีมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานกว่า 100 ปี เร่ิมต้น
ท่ี วดัใหญ่-สวนชมน่าน-พิพธิภณัฑ์ชาวแพ-สถานีรถไฟ-หอนาฬกิา-
พระบรมราชานสุาวรีย์เจ้าพระยาจกัรี-สะพานเอกาทศรถ-ตะแลงแกง-
คเูมือง-ร.ร.จ่านกร้อง-ศาลากลางจงัหวดั-วดัวหิารทอง-ศาลสมเดจ็
พระนเรศวร(พระราชวงัจนัทน์)-ศาลหลกัเมือง-วดัใหญ่  
จากนัน้น าท่านกราบสกัการะ พระพุทธชนิราช เป็นพระพทุธรูป
ส าริดโบราณ ในพระวหิาร วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุจงัหวดั พษิณโุลก  

 อิสระให้ท่านมีเวลาเลือกซือ้ของฝากจากพษิณโุลก  
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
 หลงัอาหารเดนิทางสู่สนามบนิ 
14.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯด้วย สายการบนิแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD 3305  
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15.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 
 

Happiness is here and now 

 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  

*ราคาข้างต้นยงัไมร่วมตัว๋เคร่ืองบนิ* 
** บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ท าการส ารองตัว๋เคร่ืองบนิ และห้องพกัใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการรวม 
คา่พาหนะเดนิทาง  รถตู้ปรับอากาศ D4D ในระหว่างน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ   
คา่ท่ีพกั 2 คืน ระดบั 4 ดาว พกัห้องละ 2 ท่าน    
คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่กิจกรรมและคา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีระบุในรายการ   

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
        ** กรณีท่ีผู้เดนิทางอาย ุ75  ปีขึน้ไป วงเงินประกนั จะลดลง 50%  ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
 มคัคเุทศก์อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%, ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม  
                คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ สายการบนิไทยแอร์เอเชีย ชัน้ประหยดั  เส้นทางไป-กลบั  

      กรุงเทพฯ (ดอนมือง) – พษิณโุลก – กรุงเทพฯ (ดอนมือง) 
คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  มนิิบาร์ / อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษ / กิจกรรมสว่นตวัท่ีมีคา่ใช้จ่าย ฯลฯ 
 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน และการยกเลิกการเดนิทาง 

อัตราค่าบริการ 
**ยังไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ** 

ผู้ใหญ่ 8 ท่าน 
(เร่ิมต้น รถตู้ 1 คัน) 

ราคาท่านละ  (พกัห้องละ 2 ท่าน) 16,900 บาท/ท่าน 

พกัเด่ียว ช าระเพิม่  3,000 บาท/ท่าน 
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1. ช าระคา่ทวัร์ ภายในวนัท่ี  
2. ยกเลกิก่อนวนัท่ี ......................................คืนเงินคา่ทวัร์  50% 
3. ยกเลกิหลงัวนัท่ี........................................ขอสงวนสทิธ์ิคืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

รายละเอียดการช าระเงิน 
 - ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนราชพฤกษ์  (ปตท.ประดับดาว) 
 ประเภทบัญชีออมทรัพย์   เลขท่ีบญัชี  655-2-14777-2 
 ช่ือบญัชี  บจก.สขุนิยมทวัร์ 
 
 - ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเดอะคริสตัล พีทีที 
 ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบญัชี 407-209717-6 
 ช่ือบญัชี  บริษัท สขุนิยมทวัร์ จ ากดั 

 

หมายเหต ุ
บริษัท สขุนิยมทัวร์ จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ

การเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวสิยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั หาก
มีเหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การถูกห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้า
ประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 

 

 

 

 
 


