
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศแวะเท่ียวนครสวรรค ์พักสุโขทัย  

เท่ียวอุทยานประวัติศาสตรส์ุโขทัย-ไหว้พระธาตุล าปางหลวง-ใกล้ชิดธรรมชาติ 
 ณ ท่ีพักไฉไลออรค์ิด เชียงใหม่-ตามรอยละครดังกลิ่นกาสะลองท่ีวัดต้นเกว๋น- 

เดินเล่นถนนนิมมานฯ-แวะพักก าแพงเพชร-ชมน ้าตกคลองลาน-เท่ียวอุทัยธานี ล่องเรือชมวิถชีีวิตดัง้เดิม 
ไหว้พระวัดท่าซุง-ช้อปป้ิงขนมปังสังขยาก่อนเดินทางกลับ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง ทุกวันพุธและวันเสำร์ ตลอดเดือน ก.ย.63 ถึง ธ.ค.63 / ม.ค.-มี.ค.2564 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-นครสวรรค-์สุโขทัย 

06.30 น. นดัเวลาพรอ้มกนัที่จดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

07.30 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจงัหวัดนครสวรรค ์โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหว่างทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจังหวดั
ต่างๆ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหนา้ทวัรห์รอืมคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

10.30 น. น าท่านเดินทางถึงเขต จ.นครสวรรค ์ฉายาเมืองสี่แคว น  า
ท่านแวะเปลี่ยนอิรยิาบถดว้ยการล่องเรือชมบึงบอระเพ็ด 
ทะเลสาบน า้จืดที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในเมืองไทยมีพืน้ที่
ครอบคลมุถึง 3 อ  าเภอของนครสวรรค ์ไดแ้ก่ อ.เมือง, อ.
ชมุแสง และ อ.ท่าตะโก และยงัไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นเขต
หา้มลา่สตัวป่์าในปี พ.ศ.2518 ปัจจบุนัมีการแบ่งโซนพืน้ที่



ส าหรบัเขตอนุรกัษ์, เขตท่องเที่ยว และเขตที่เป็นวิถีชาวบา้นที่
อนญุาตใหช้าวบา้นเขา้ไปท าการประมงได ้ใหท้่านลอ่งเรอืเพื่อ
ชมธรรมชาติในเขตบงึนีท้ี่มีทัง้ปลาน า้จืดหลากหลายสายพนัธุ ์
และยงัมีนกนานาชนิด ซึ่งที่นี่ยังเป็นแหลง่ดนูกที่ส  าคัญ และชม
ทุ่งบวัหลวง, บวัสาย, บวัแดงและบวัขนาดเลก็อีกมากมายที่พา
กนัออกดอกสวยงามโดยเฉพาะในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ จ.สุโขทัย ราชธานีเก่าแก่ของไทยในอดีตที่มี
ความเจรญิรุง่เรอืงเป็นศนูยก์ลางการปกครองทางดา้นศาสนา
และเศรษฐกิจ จากนัน้น  าท่านเขา้ชมอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย อทุยานขนาดใหญ่ครอบคลมุพืน้ที่กว่า 70 ตาราง
กิโลเมตรประกอบไปดว้ยโบราณสถานส าคญัๆ มากมาย อาทิ 
พระราชวงั ศาสนสถาน โดยมีคเูมือง, ก  าแพงเมืองและประตู
เมืองโบราณลอ้มรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัรุสั ภายในประกอบไป
ดว้ยวดัต่างๆ รวม 26 แห่ง อทุยานแห่งนีไ้ดร้บัการบรูณะ 
ปฏิสงัขรณโ์ดยรวมจากกรมศิลปากรและดว้ยความช่วยเหลอืจาก
องคก์ารยเูนสโก ้จนไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น
เป็นแหลง่มรดกโลก  น  าท่านน่ังรถชมอุทยานที่จะพานท่านชม
โดยรอบอทุยานแบบไม่เหนื่อย  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั Ruenthai Sukhothai Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันท่ีสอง สุโขทัย-ล าปาง-เชียงใหม่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

08.00 น. ใหท้่านเช็คเอ๊าทจ์ากที่พกั และน าท่านเดินทางสู ่จ.ล าปาง เป็น
อีกจงัหวดัหนึ่งที่มีอาณาเขตติดกบัจงัหวดัเชียงใหม่ ลอ้มรอบ
ดว้ยภูเขามีประวติัศาสตรอ์นัเก่าแก่ยาวนาน มีช่ือเรยีกหลายชื่อ
ดว้ยกนั เช่น เขลางคน์คร, เวียงละกอน, นครล  าปาง และอีก
มากมายอแต่ต่อมาเป็นที่รูจ้กักนัดีในอีกช่ือหนึ่งว่า “เมืองรถมา้” 
ที่สมัพนัธก์บัเอกลกัษณข์องเมืองล  าปาง จากนัน้น  าท่านเขา้ชม
พิพิธภัณฑเ์ซรามิคหรือพิพิธภัณฑธ์นบดี หนึ่งเดียวที่ยงัคง
อนรุกัษ์ประวัติศาสตรแ์ห่งความภาคภูมิใจของเมืองล  าปาง ที่
เป็นเมืองแห่งเซรามิคของประเทศไทย โดยจดัแสดงเป็น
พิพิธภัณฑแ์สดงถงึประวติัของบรษัิทในเครอืธนบดี ตน้ก าเนิด
ชามไก่ตน้และตน้ก าเนิดเซรามิคของเมืองล  าปาง และสาธิตการ
ผลิตชามไก่แบบโบราณรวมถงึสามารถชมกระบวนการผลิต
เซรามิคสมัยใหม่ไดอ้ย่างใกลช้ิด เพื่อเป็นการอนรุกัษ์วฒันธรรมและสง่เสรมิการเรยีนรูด้า้นเซรามิคและศิลปะ



ใหก้บัผูท้ี่สนใจ ใหท้่านเดินชมพรอ้มรบัฟังเรื่องราวความรูป้ระวติัความเป็นมาแห่งตน้ก าเนิดชามไก่ พรอ้มกับ
ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้เป็นของใชป้ระจ าบา้น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารในตวัเมืองล  าปาง  

บ่าย น าท่านเดินทางสูว่ัดพระธาตุล าปางหลวง วดัคู่บา้นคู่เมือง
ล  าปางมาแต่โบราณ เป็นวดัไมท้ี่สมบูรณท์ี่สดุแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐาน “พระแกว้ดอนเตา้” (พระแกว้
มรกต) พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัล  าปาง มีความ
งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายมียอดฉตัรท าดว้ย
ทองค ามีสลกัลายเป็นลวดลายประจ ายามแบบต่างๆ ลกัษณะ
เจดียน์ีไ้ดอ้ิทธิพลมาจากพระธาตหุรภิุญไชยและพระบรมธาตจุอมทอง ภายในองคพ์ระเจดียบ์รรจพุระเกศา
และพระอฐิัจากพระนลาฏขา้งขวา พระศอดา้นหนา้และดา้นหลงั และยงัเป็นวดัประจ าปีเกิดของปีฉลู
เนื่องจากเมื่อเริ่มสรา้งสรา้งในปีฉลแูละแลว้เสรจ็ในปีฉลเูช่นกนั นอกจากนีย้งัมีสิ่งมหัศจรรยอ์ีกหนึ่งอย่างคือ 
เงาพระธาตหุวักลบัที่สามารถชมได ้2 แห่ง คือ ในวิหารพระพทุธและซุม้พระบาท ใหเ้วลาท่านไดก้ราบ
สกัการะพระประธานภายในวดัพรอ้มทัง้ชมความสวยงามภายใน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สูเ่ขต  
จ.เชียงใหม่ ใหท้่านเดินทางเขา้สูไ่ฉไลออรค์ิด Chailai 
Orchid Bungalow เป็นที่พกัสไตลแ์บบบา้นพัก น  าท่านเขา้
เช็คอินเขา้ที่พกัที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีความเงียบสงบที่มี
ครบทัง้วิวตน้ไม ้ใบหญา้ แม่น  า้ ภูขา หลงัจากเช็คอินแลว้ท่าน
สามารถเดินเลน่บรเิวณที่พกัที่เต็มอิ่มไปดว้ยธรรมชาติ
บรรยากาศดีสวยงามและพบนอ้งชา้งที่ช่วงบ่ายและเย็นจะเป็น
เวลาพกั ท่านสามารถถ่ายรูปกบันอ้งชา้งไดเ้ลน่กบันอ้งได ้ซึ่ง
ชา้งที่นี่จะมีความเป็นมิตรมาก ใหท้่านพักผ่อนตามอธัยาศยั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ที่พกั และใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย  
 

วันท่ีสาม เชียงใหม่-อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท-์คาเฟ่เก๊าไม้ล้านนา-วัดต้นเกว๋น-เดินเล่นถนนนิมมานฯ 

เชา้ มอรน์ิ่งคอลตอนเชา้กบับรรยากาศอนัสดชื่นของแบบธรรมชาติ
ดว้ยการใหน้อ้งชา้งมาปลกุที่หอ้งและนอ้งชา้งสามารถย่ืนงวง
เขา้มาได ้ท่านสามารถสมัผสัชา้งไดอ้ย่างใกลช้ิดและป้อน
อาหารและถ่ายรูปกบัชา้งได ้ใหท้่านไดช้มธรรมชาติพรอ้มกบั
บรกิารอาหารเชา้สง่ถงึหอ้งพกั  

09.00 น. ใหท้่านเช็คเอ๊าท์
จากที่พกั จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่เขตดอยอินทนนท ์จดัเป็นยอดเขาสงูที่สดุ
ในประเทศไทยเดิมมีชื่อว่า ดอยหลวงหรอืดอยหลวงอ่างกา ซึ่งช่ือของดอยอิน
ทนนท ์เป็นชื่อของกษัตรยิพ์ระนามว่าพระเจา้อินทวิชยานนท ์เจา้ผูค้รองนคร
เชียงใหม่ ทรงเป็นผูท้ี่ห่วงใยในป่าทางภาคเหนือและพยายามรกัษาไว ้

ภายหลงัเสด็จพิราลยั พระอฐิัสว่นหนึ่งไดเ้ชิญไปประดิษฐาน ณ พระสถปูบนยอดดอยหลวงและเปลี่ยนชื่อ
เพื่อเป็นเกียรติ เดินทางสูเ่ขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์ใหท้่านถ่ายรูปและน าชมน ้าตกวชิรธาร เดิม



ชื่อตาดฆอ้งโยง เป็นน า้ตกขนาดใหญ่มีความสงูจากระดบัน  า้ทะเลประมาณ 750 เมตร น  า้จะด่ิงจากผา
ดา้นบนตกลงสูแ่อ่งน  า้เบือ้งลา่งละอองน า้สาดกระเซ็นไปทั่วบรเิวณ ท าใหม้ีความเย็นชุ่มฉ ่ามีความงดงามเป็น
อย่างย่ิง จากนัน้น  าท่านชมพระธาตุนภเมทนีดลและพระธาตุนภพลภูมิสิริ เป็นพระธาตทุี่ทาง
กองทพัอากาศรว่มกบัพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศรว่มใจสรา้งถวายแด่องคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
รชักาลที่ 9 ที่ทรงเจรญิพระชนมายคุรบ 60 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2530 และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนาง

เจา้พระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลสมยัที่ทรงเจริญพระชนมายคุรบ 5 
รอบเมื่อวนัที่ 12 ส.ค.2535 โดยรอบบรเิวณพระมหาธาตเุจดียท์ัง้ 2 องค ์ท่าน
สามารถมองเห็นทิวทศันข์องดอยอินทนนทโ์ดยรอบไดอ้ย่างชดัเจนและพระ
มหาธาตทุัง้ 2 องคน์ีรู้ปทรงคลา้ยกนัคือมีฐานเป็นรูป 12 เหลี่ยม มีระเบียง
แกว้โดยรอบเป็น 2 ระดบั เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีรกิธาตแุละพระพทุธ
บชูา ท่านยงัสามารถถ่ายรูปสวยงามกบัสวนดอกไมท้ี่อยู่ดา้นนอกไดอ้ีกดว้ย 
จากนัน้น  าท่านขึน้สูจ่ดุสูงสุดของแดนสยามที่มีความสงูถงึ 2,565 เมตร 
พรอ้มทัง้ชมสถปูบรรจอุฐิัของเจา้อินทวิชยานนท ์ผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีต 
ใหเ้วลาท่านเดินเลน่ถ่ายรูปก่อนน าท่านเดินทางลงจากดอยอินทนนท ์

กลางวนั รบัประทานอาหาร
กลางวนั ณ รา้นขา้วซอย
กะโหลง้ 

บ่าย น าท่านเดินทางมุ่งหนา้เขา้สูต่วัเมืองเชียงใหม่ ระหว่างทางแวะ
พกัเบรกที่คาเฟ่โรงบ่มเก๊าไม้ล้านนา อ.สนัป่าตอง เป็นคาเฟ่
บรรยากาศรม่รื่นมีจดุถ่ายภาพมากมาย โดยเฉพาะอาคารที่พกั
ซึ่งดดัแปลงจากโรงบ่มใบยาสบูมีไมเ้ลือ้ยปกคลมุทัง้หลงัตัง้เรยีงรายท่ามกลางสนามหญา้โอบลอ้มดว้ยสวน
สวยเขียวชอุ่มจนกลายเป็นเอกลกัษณแ์ละเป็นที่นิยมมาโพสต์
ท่าถ่ายรูปชิคๆ เมื่อมาถงึเชียงใหม่แลว้ไม่ควรพลาดตอ้งแวะมา
เช็คอิน อิสระใหท้่านด่ืมกาแฟหรอืชาหรอืเครื่องด่ืมอื่นๆ ตาม
อธัยาศยัพรอ้มถ่ายรูปแลเช็คอินสวยๆ จากนัน้น  าท่านเดิน
ทางผ่าน อ.หางดง ใหท้่านแวะชมวัดต้นเกว๋น หรอืวดัอินทรา
วาส วดัเก่าแก่ของ จ.เชียงใหม่ ที่สะทอ้นถึงศิลปกรรมแบบ
ลา้นนาดั้งเดิมที่มีความสมบรูณแ์ลทรงคุณค่ามาก โดยไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นโบราณสถานในปี พ.ศ.2526 และไดร้บัการ
ประกาศใหเ้ป็นอาคารอนรุกัษ์ดีเด่นโดยสมาคมสถาปนิกสยาม
ในปี พ.ศ.2532 และสถาปัตยกรรมแบบนีไ้ดก้ลายมาเป็นแรง
บนัดาลใจใหส้ถาปนิกใชเ้ป็นตน้แบบในการออกแบบการสรา้ง
หอค าหลวงที่ตัง้อยู่กลางอทุยานหลวงราชพฤกษ์ วดัตน้เกว๋นนีส้รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นที่พกัแรมของขบวนพระ
บรมธาตุศรีจอมทองในประเพณีแห่พระเจา้เขา้เวียง ซึ่งถือเป็นประเพณีโบราณที่เจา้หลวงเชียงใหม่จะโปรด
ตัง้การพิธีในทกุๆ ปี เพื่อใหช้าวเมืองไดส้รงน า้สกัการะพระบรมธาตฯุ ก่อนที่จะอญัเชิญไปประทบัยังวดัสวน
ดอกและวัดพระธาตดุอยสเุทพ ปัจจบุนัจะมีการจดัในโอกาสครบรอบสถาปนาเวียงเชียงใหม่ตามวาระเท่านี ้
ซึ่งครัง้ล่าสดุจดัขึน้เมื่อปี พ.ศ.2559 และที่นี่ยงัเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงทางดา้นความสวยงามลา้นนาแบบ



ดัง้เดิมจึงถกูใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าละครยอ้นยคุที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมอนัดัง้เดิมของลา้นนา อาทิเช่น
ละครเรื่อง รอยไหม, เมื่อดอกรกับาน, รากนครา, เพลงิพระนาง ลา่สดุเป็นละครชื่อดงัเรื่องกลิ่นกาสะลอง 
จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูต่วัเมืองเชียงใหม่ แวะตลาดวโรรส เลอืกซือ้ของฝากจากเมืองเชียงใหม่ อาทิ ไส้
อั่ว น  า้พรกิหนุ่ม แคปหม ูเป็นตน้ จากนัน้พกัผ่อนดว้ยการเดินเลน่หรอืเลอืกซือ้สนิคา้จากย่านถนนนิมมาน
เหมินทร ์เป็นย่านฮิปสตรทีชื่อดงัของเชียงใหม่ จดัเป็นถนนสายการคา้และความบนัเทิง เนื่องจากจะเต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ ที่พกั รา้นอาหารแบบแนวๆ รา้นคาเฟ่สวยๆ เหมาะส  าหรบัการเดินเลน่ ถ่ายรูปไดอ้ีกหลายจดุ
ดว้ยกนั พรอ้มทัง้เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมืองหรอืของที่ระลกึต่างๆ มากมาย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั L Nimman Hotel หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วันท่ีสี่ เชียงใหม่-หมู่บ้านแม่ก าปอง-ล าพูน-ก าแพงเพชร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ที่พกั 
08.00 น. ใหท้่านเช็คเอ๊าทจ์ากที่พกั จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านแม่

ก าปอง ตั้งอยู่ในเขต อ.แม่ออน เป็นหมู่บา้นขนาดเล็กที่อยู่บน
เนินเขาท่ามกลางธรรมชาติมีตน้ไม ้ล  าธารและน า้ตกอยู่ในตวั
หมู่บา้นบนความสงู 1,300 เมตรจากระดบัน  า้ทะเล ท  าใหท้ี่นี่มี
อากาศเย็นและชืน้ตลอดปี ที่นี่ตัง้ชื่อเรยีกหมู่บา้นตามชื่อดอกไม้
ชนิดนึ่งที่ขึน้อยู่ตามใกลแ้ม่น  า้ล  าธารดอกมีสเีหลอืงแดงเรียกว่า 
ดอกค าปอง จึงใชเ้ป็นชื่อเรยีกหมู่บา้นแห่งนีต้ามชื่อดอกไม ้และ
หมู่บา้นแห่งนีท้ี่ท  าเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลกั จึงท  าให้
เกิดเป็นรา้นคาเฟ่มากมายหลากหลายสไตล ์น  าท่านเดินเลน่
บรเิวณหมู่บา้นชมธรรมชาติโดยรอบหรอืนั่งชิวในรา้นคาเฟ่ อาทิ 
รา้นลงุปุ๊ ดและป้าเป็ง ถือว่าเป็นแลนดม์ารค์ของแม่ก าปองเลย
ทีเดียว อิสระใหท้่านเดินเลน่ตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางสู ่จ.ล  าพนู  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารในเมืองล  าพนู 
บ่าย น าท่านนมสัการวัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร จดัเป็นปู

ชนียสถานส าคญัของภาคเหนือ สิ่งศักด์ิสทิธ์ิคู่บา้นคู่เมืองล  าพนู
มาอยางยาวนาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองล  าพนู และยงัเป็นพระธาตุ
ประจ าปีเกิดของชาวปีระกาดว้ย พระธาตแุห่งนีเ้ป็นเจดียแ์บบ
ลา้นนาไทยแท้ๆ  ที่มีความลงตวัอย่างสวยงาม มีลกัษณะใกล  ้
เคียงกบัพระธาตดุอยสเุทพที่เชียงใหม่ และยงัเป็นตน้แบบของ
การก่อสรา้งพระเจดียพ์ระธาตุล  าปางหลวงดว้ย ภายในบรรจพุระเกศบรมธาตใุนโกศทองค าประดิษฐานใน
พระเจดีย ์ภายในยงัมีสถานที่ส  าคญัอีกใหก้ราบไหวบ้ชูา อาทิ วิหารพระเจา้ทนัใจ, วิหารพระเจา้องคแ์ดง, 
รอยพระพทุธบาทสี่ดวง, วิหารพระนอน เป็นตน้ จากนัน้น  าท่านเดินทางสู ่ 



จ.ก าแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่นบัว่ามีความส  าคัญทางประวติัศาสตร์
และเจริญรุง่เรอืงมาตัง้แต่สมัยทวาราวดี และเป็นที่ตัง้ของเมืองโบราณ
หลายเมืองดว้ยกนั อาทิเช่น เมืองชากังราว นครชมุ ไตรตรงึษ์ เทพนม 
และเมืองคณฑี นอกจากนีก้  าแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจา้
ตากสนิมหาราชไดค้รองเมือง มีบรรดาศกัด์ิเป็น "พระยาวชิรปราการ" 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 ไดเ้ปลี่ยนเมืองก าแพงเพชรเป็นจงัหวดัก าแพงเพชร 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในเมืองก าแพงเพชร 
 จากนัน้น  าท่านเขา้สูท่ี่พกั La Riva Boutique Hotel หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า เมืองก าแพงเพชร-อุทัยธานี-กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ที่พกั 
08.00 น. ใหท้่านเช๊คเอ๊าทจ์ากที่พกั และน าท่านเดินทางสูน่ ้าตกคลอง

ลาน ตัง้อยู่ภายในอทุยานแห่งชาติคลองลาน เป็นน า้ตกชัน้เดียว
เกิดจากเทือกเขาขนุคลองลานซึ่งมียอดเขาสงู 1,439 เมตรจาก
ระดบัน  า้ทะเล โดยสายน า้จะไหลจากล  าหว้ยต่างๆ ประมาณ 5 
สายลงสูแ่อ่งน  า้กลางหบุเขา เกิดเป็นวงัน า้ลกึและล  าน า้ยาว
ประมาณ 3 กิโลเมตร แลว้ไหลผ่านโตรกผาสงูราวๆ 100 เมตร 
ลงมายงัแอ่งน า้ดา้นลา่ง กลายเป็นล  าธารเลก็ๆ ที่จะไหลไปบรรจบกบัแม่น  า้สายอื่น เช่น คลองสวนหมาก 
คลองไหล คลองขลงุ แลว้จึงไหลไปลงแม่น  า้ปิงตามล  าดบั ใหท้่านเดินชมและถ่ายรูปแบบรวัๆ กบัน  า้ตกที่
สวยงามแห่งนี ้ถือเป็นแปลง่ท่องเที่ยวส  าคญัอีกแห่งหนึ่งของ จ.ก าแพงเพชร จากนัน้น  าท่านเดินทางสู ่จ.
อุทัยธานี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารรมิน า้พืน้บา้น 
บ่าย เดินทางสูท่่าเรอื เพื่อน  าท่านล่องเรือบนแม่น ้าสะแกกรัง โดย

เรอืจะแลน่จากวดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองคือ วดัอโุบสถาราม ที่
รชักาลที่ 5 ไดป้ระทบัแรมและมีเรอืนแพมากมายใกลเ้คียงกบั
เมื่อครัง้ในอดีต ซึ่งเป็นภาพที่หาดไูม่ไดอ้ีกแลว้หนึ่งในประเทศ
ไทยที่ยงัเหลอืวิถีชีวิตชาวน า้ไวไ้ดม้ากที่สดุ จากนัน้น  าท่านขึน้ท่า
ที่วัดท่าซุงหรือวัดจนัทาราม เป็นอีกหนึ่งวดัที่ถือว่าเป็นแลนด์
มารค์ของเมืองอทุยัธานีเลยทีเดียว และไม่พลาดน าท่านชมวิหาร
แกว้ 100 เมตรที่ประดิษฐานพระพทุธชินราชจ าลอง ตามก าแพง
, เสา และเพดานวิหารประดบัดว้ยแกว้ที่สะทอ้นแสงไฟ
ระยิบระยบั ซึ่งเป็นเอกลกัษณโ์ดดเด่น เป็นภาพที่สวยงามแปลก
ตาไม่เหมือนใคร และใหท้่านสกัการะขอพรสงัขารร่างภายในโลง
แกว้ของหลวงพ่อฤาษีลงิด าที่ไม่เน่าไม่เป่ือย และใหท้่านถ่ายรูปพรอ้มชมปราสาททองค า หรอืปราสาท
กาญจนาภิเษก ก่อสรา้งดว้ยการก่ออิฐฉาบปนูประดบัลวดลายไทยปิดทองค าเปลว 



ติดกระจก ใชเ้ป็นสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปที่ญาติโยมถวาย รอบนอกปราสาทใชท้องค าเปลวปิดรอบ
ปราสาทสวยงามย่ิง รถตูร้อรบัท่านที่วดัท่าซุง 

15.30 น. น าท่านเตรียมตวัเดินทางกลบั ใหท้่านแวะรา้นสริกิุลเบเกอรี่ หวัมมุตรอกโรงยา ชอ้ปขนมปังสงัขยาขึน้ชื่อเด็ด
สดุของจังหวดัอทุัยธานี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ   

19.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุท่านโดยสวสัดิภาพ 

********************************************************************************** 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง    ทุกวันพุธและวันเสำร์ ตลอดเดือน ก.ย.63 ถงึ ธ.ค.63 / ม.ค.-มี.ค.64 
16-20 ก.ย. / 23-27 ก.ย. / 26-30 ก.ย. / 30 ก.ย. - 4 ต.ค.63 
7-11 ต.ค. / 10-14 ต.ค. / 14-18 ต.ค. / 21-25 ต.ค. / 24-28 ต.ค. / 28 ต.ค.- 1 พ.ย.63 
4-8 พ.ย. / 11-15 พ.ย. / 14-18 พ.ย. / 18-22 พ.ย. / 25-29 พ.ย. / 28 พ.ย. - 2 ธ.ค.63 
2-6 ธ.ค. / 5-9 ธ.ค. / 9-13 ธ.ค. / 16-20 ธ.ค. / 23-27 ธ.ค. / 26-30 ธ.ค.63 
6-10 ม.ค. / 13-17 ม.ค. / 16-20 ม.ค. / 20-24 ม.ค. / 27-31 ม.ค. / 30 ม.ค. - 3 ก.พ.64 
3-7 ก.พ. / 10-14 ก.พ. / 13-17 ก.พ. / 17-21 ก.พ. / 24-28 ก.พ. / 27 ก.พ. - 3 มี.ค.64 
3-7 มี.ค. / 10-14 มี.ค. / 13-17 มี.ค. / 17-21 มี.ค. / 24-28 มี.ค. / 27-31 มี.ค.64 
 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ท่านละ 12,900    บาท 

   ท่านที่ประสงคพ์กัเด่ียวเพิ่มท่านละ 3,300  บาท      

ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า  6 ท่าน บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 

**ไม่รวมค่าทิปคนขับและมัคคุเทศก ์ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วัน (ท่านละ 500 บาท)  
ช าระพร้อมค่าทัวรก์่อนเดินทาง** 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
 ค่าที่พกัส  าหรบั 4 คืนหอ้งละ 2-3 ท่าน (ท่านที่มาเด่ียวช าระค่าพกัเด่ียวเพิ่มเติม) 
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด 
 ค่าอาหารและน า้ด่ืมตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ  
 ค่าประกนัภัยจากอบุัติเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอบุัติเหต ุ    

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบใุนกรมธรรม์) 
 ค่ามคัคเุทศกท์ี่จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) 

X ค่าทิปมคัคะเทศกแ์ละพนักงานขบัรถ ท่านละ 100 บาท / ท่าน / วนั (ท่านละ 500 บาท) ช  าระพรอ้มค่าทัวร ์



X ค่าใชจ้่ายสว่นตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าซักรดี ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารส  าหรบัท่านที่ท่านเจ มงัสวิรติั หรอือาหารส  าหรบัมสุลมิ 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บมดัจ าท่านละ 5,000 บาท โดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจากการจอง
ทวัร ์พรอ้มขอส  าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลอือย่างนอ้ย 20 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือว่าท่านสละ
สทิธ์ิในการเดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลิก 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร ์
รวมถึงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ*** 

***ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ  าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ท่าน (ออกเดินทาง

โดยรถตู้ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของท่านเป็นส  าคัญที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่น
บรกิารที่ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรอืการยกเลกิการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ ภัยจาก

ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล  าดบัการจองและถือเป็นสทิธ์ิขาดของทาง

บรษัิทฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
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● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภูมิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังท่ีน่ังบนรถ 

                                                                                            

 

 


