
 

 

 
 

 

 

 



 

 

รายการท่องเทีย่ว 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ - พษิณุโลก - เขาคอ้ B L D 
07.30 น. นัดพบคณะเดนิทางที ่สถานีรถไฟบางซือ่ (กรุงเทพฯ) เจา้หนา้ทีบ่รษิทัใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกกอ่นการเดนิทาง บรกิารอาหารเชา้แบบกล่อง 
08:30 น. ออกเดนิทางไป พษิณุโลก โดยรถไฟตูข้บวนรถดว่นพเิศษ ขบวนที ่7 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัแบบกล่องบนรถไฟ 
13.12 น. เดนิทางถงึ สถานีรถไฟพษิณุโลก น าท่านเดนิทางไปสกัการะพระพุทธชนิราช ณ วดัพระศรี

มหาธาตุวรหมาวหิาร หรอืวดัใหญ่ พระประธานองคใ์หญ่ทีป่ระดษิฐาน ในวหิารคอื “พระพุทธ
ชนิราช” ชาวเมอืงพษิณุโลกก็นิยมเรยีกกนัว่า “หลวงพ่อใหญ่” ตามไปดว้ย  พระพุทธรูปปางมาร
วชิยัขนาดใหญ่ หล่อดว้ยทองสมัฤทธิ ์ขนาดหนา้ตกักวา้ง 5 ศอก 1 คบื 5 นิว้ และสงู 7 ศอก ไดร้บั
การกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปทีม่พุีทธลกัษณะงดงามทีสุ่ดในประเทศ วดัใหญ่นับเป็นพระอาราม
หลวงทีส่ าคญัของจงัหวดั เพราะเป็นศนูยร์วมทางจติใจของชาวเมอืงและชาวไทยทัง้ประเทศ จากน้ัน
น าท่านเดนิทางไป เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
ทีพ่กั ณ อ.เขาคอ้  

 
 
วนัที ่2 เขาคอ้  B L D 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปชม น ้าตกศรดีษิฐ ์เป็นน ้าตกหนิทีส่วยมากๆ ของเขาคอ้ ทีส่ าคญัยงัเป็นสถานที่

ประวตัศิาสตร ์น ้าตกหนิช ัน้ขนาดใหญ่ ทีม่เีพยีงแค่ช ัน้เดยีว สงู 30 เมตร กวา้ง 50 เมตร แต่กลบัมี
น ้าตกตลอดทัง้ปี  เป็นแหล่งตน้น ้าทีส่ าคญัของล าน ้าเข็ก ซ ึง่เมือ่ก่อนน้ัน คอมมวินิสตเ์คยใชเ้ป็นที่
อยู่อาศยั เรยีกไดว้่าเป็นชมุชนขนาดย่อมๆ พราะมกีารพบเจอหลกัฐานและสิง่ของเคร ือ่งใชต้่างๆ ใน
บรเิวณน ้าตก ไม่ว่าจะเป็น บา้นพัก ครกต าขา้ว เป็นตน้ จากน้ันน าท่านชม ฐานอทิธ ิ
(พพิธิภณัฑอ์าวุธ เขาคอ้) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรแ์ห่งหน่ึงบนสมรภูมิเขาคอ้ 
ภายในพพิิธภณัฑจ์ดัแสดงอาวุธยโุธปกรณ ์เชน่ ปืนประเภทต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการสูร้บทัง้ปืนใหญ่ ปืน
ลูกโม่ ปืนครก อารก์า้ ฯลฯ รถถงั รถบรรทุกทหาร เฮลคิอปเตอร ์และมีป้ายอธบิายรายละเอียด
ส าหรบัผูท้ีส่นใจไดศ้กึษาหาความรู ้นอกจากนีย้งัมีบงัเกอร ์และหลุมหลบภยัทีไ่ดด้ดัแปลงเป็นหอ้ง
แสดงภาพ และรายละเอยีดเหตกุารณต์า่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้รวมทัง้มกีารฉายวดิทิศัน ์ 

 
และจดัแสดงชุดอาวุธของกลุ่ม ผูก้่อการรา้ยคอมมิวนิสตบ์างส่วน นอกจากนี้ยังสามารถชม



 

 

ทศันียภาพทีส่วยงามตามธรรมชาตจิากบนฐานแห่งนีไ้ดอ้กีดว้ย  ชม อนุสรณส์ถานเขาคอ้ สรา้ง
ขึน้เพือ่เทดิทูนวรีกรรมของพลเรอืน ทหาร ต ารวจ ทหาร ผูพ้ลชีพีในการสูร้บเพือ่ปกป้องพืน้ทีใ่น
เขตรอยต่อ 3 จงัหวดั คอื พิษณุโลก เพชรบูรณ ์และเลย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2511-2525 น าท่านชม 
พระบรมธาตุเจดยีก์าญจนาภเิษก เจดยีท์ีม่สีถาปัตยกรรมผสมผสานทัง้แบบสโุขทยั อยุธยา และ
รตันโกสนิทร ์ยอดเจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตุทีอ่ญัเชญิมาจากประเทศศรลีงักา เจดยีแ์ห่งนีช้าว
เพชรบูรณส์รา้งขึน้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลลด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลที่ 9 ใน
วโรกาสทรงครองราชย ์50 ปี เมือ่ พ.ศ. 2539 
 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย น าท่านชม วดัพระธาตุผาซอ่นแกว้ สถานทีอ่นัเป็นธรรมภูมทิีง่ดงาม รายลอ้ยดว้ยทวิเขาสูง

สลบัซบัซอ้น มีความงดงามของของเจดยี ์คอื ลวดลายการตกแต่งดว้ยถว้ยกระเบือ้ง หนิสตี่าง ๆ      
ดูงดงามแปลกตา รวมทัง้ องคพ์ระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรยีงกนั 5 องค ์มองเห็น                         
โดดเด่นแต่ไกล วตัถปุระสงคก์ารสรา้งเจดยีเ์พือ่ถวายเป็นพระราชกศุลในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวัทรงครองราชยค์รบ 60 ปี และเป็น ทีส่บืพระศาสนาใหด้ ารงอยู่คู่แผ่นดนิไทย จากน้ัน
ไปชมความน่ารกัของกวาง ณ ภกัดฟีารม์กวาง ฟารม์เลีย้งกวาง บนพืน้ทีเ่กอืบ50ไร ่เลีย้งกวาง
เพือ่ใชเ้ขาอ่อน มกีวาง 4 สายพนัธุ ์กว่า 130ตวั และยงัเปิดเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร ไดเ้วาอนั
สมควรน าท่านเดนิทางสู ่อ.เมอืง สุโขทยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
ทีพ่กั ณ อ.เมอืง สุโขทยั 

  

 
 
 



 

 

วนัที ่3 สุโขทยั B L - 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
จากนัน้  น าท่านน าท่านเดินทางไป อุทยานประวตัศิาสตรสุ์โขทยั ครอบคลุมพืน้ที่โบราณสถานกรุง

สโุขทยัศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรสโุขทยัซึง่มอี านาจ อยู่บรเิวณภาคเหนือ ตอนล่างของ
ประเทศไทยในชว่งพุทธศตวรรษที ่18-19 ผงัเมอืงสโุขทยัมลีกัษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มผนืผา้ ภายนอก
ก าแพงเมอืงในรศัม ี5 กม. มโีบราณสถานประมาณ 70 แห่ง สรา้งขึน้ไวใ้นพุทธศาสนาและศาสนา
พราหมณ ์ภายในยงัเหลือรอ่งรอยพระราชวงัและวดัอีก 26 แห่ง วดัที่ใหญ่ที่สุดคือ วดัมหาธาตุ  
อุทยานแห่งนีไ้ดร้บัการบูรณปฏสิงัขรณโ์ดยกรมศลิปากรดว้ยความชว่ยเหลอืจากองคก์ารยูเนสโก 
มผูีเ้ยีย่มชมหลายพนัคนตอ่ปี ซ ึง่สามารถเดนิเทา้หรอืขีจ่กัรยานเทีย่วชมได ้ 

 

 
 

อุทยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั ไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกแหล่งมรดกโลก รว่มกบั
อุทยานประวตัศิาสตรท์ีก่ าแพงเพชรและศรสีชันาลยัภายใตช้ ือ่ว่า  "เมอืงประวตัศิาสตรส์โุขทยัและ
เมอืงบรวิาร" (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) วดั
มหาธาตุ เป็นวดัใหญ่อยู่กลางเมอืง สรา้งสมยัพ่อขนุศรอีนิทราทติย ์มพีระเจดยีต์่างๆ รวมถงึ 200 
องค ์นับเป็นวดัส าคญัประจ ากรุงสโุขทยั วดัศรชีุม วดัทีป่ระดษิฐานพระอจันะหรอือจนะ ซ ึง่เป็น
พระพุทธรูปปางมาร วิชยั และลกัษณะของวิหารอนัเป็นที่ประดิษฐานพระอจันะน้ัน สรา้งเป็นรูป
สีเ่หลีย่มลกัษณะคลา้ยมณฑป แตห่ลงัคาพงัทลาย ลงหมดแลว้  
 

 
 
น าท่านเดนิทางไป อุทยานศรสีชันาลยั มีขอบเขตของผงัเมืองทีก่่อสรา้งทบัซอ้นอยู่บนบรเิวณ
เมืองเชลยีงเดมิ คอื แนวก าแพงเดมิท าเป็นคนัดนิยาวขนานไปตามล าน ้ายม  เร ิม่จากบรเิวณวดั
มหาธาตเุชลยีงขนานล าน า้ยมเลยผ่านเขาพนมเพลงิออกไป  ซ ึง่ยงัคงปรากฏหลกัฐานคนัดนิใหเ้ห็น



 

 

อยู่เป็นระยะ ชม วดัชา้งลอ้ม โบราณสถานส าคญั ตัง้อยู่ในอุทยานประวตัิศาสตรศ์รสีชันาลยั 
อ าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั มีเจดยีท์รงลงักาทีต่ ัง้อยู่บนฐานประทกัษิณรูปสีเ่หลีย่มจตัุรสั มี
ชา้งปูนป้ันเต็มตวัลอ้มรอบ ซึง่เป็นทีม่าของชือ่โดยรอบฐานทัง้ 4 ดา้น รวม 39 เชอืก หมายถงึ โพธิ
ปักขยิธรรม 37 ประการ ซ ึง่เป็นธรรมอนัเป็นเคร ือ่งหมายการตรสัรู ้ประกอบกบัวมุิตติ 2 ประการ 
วดัเจดยีเ์จ็ดแถว ถอืเป็นวดัทีม่เีจดยีม์ากทีสุ่ดอกีแห่งหน่ึงในประเทศไทยเลยก็ว่าได ้เพราะในวดัมี
เจดียม์ากถึง 33 องคด์ว้ยกนัเลยทีเดียว แต่ละเจดียม์ีลวดลายและลกัษณะตามยุคตามสมัยที่
แตกต่างกนัออกไป  วดันางพญา มีบรเิวณกวา้งขวางพอสมควร ภายในวดัมีเจดียท์รงลงักา
ประกอบซุม้เรอืนธาตุเป็นประธาน จุดเด่นของวดันีค้อืมผีนังเหลอือยู่ดา้นหน่ึงโดยมลีวดลายปูนป้ัน 
(Stucco Decoration) ทีส่วยงามอยู่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บ่าย  น าท่านไป หมู่บา้นนาตน้จ ัน่ ตัง้อยู่ท่ามกลางทุ่งนา สวนผลไมแ้ละแนวภูเขาเขยีวขจี โดยยงัคง

รกัษาวถิชีวีติเรยีบง่ายแบบดัง้เดมิเอาไว ้ชาวบา้นทีน่ี่ส่วนใหญ่ท าอาชพีเกษตรกรรม ทัง้ท านาปลูก
ขา้ว สวนผลไมอ้ย่างลองกอง ทุเรยีน ฯลฯ และทีท่ าใหห้มู่บา้นแห่งนีม้ีช ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กั น าท่าน
เดนิทางไปสนามบนิสโุขทยั 

17.30 น. ออกเดนิทางไป กรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 214 
18.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ...  
 

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

อตัราคา่บรกิาร รถไฟพษิณุโลก เขาคอ้ สโุขทยั 3วนั 2คนื 
22-24 ม.ค. / 12-14 ก.พ. / 26- 28 ม.ีค. / 14-16 พ.ค. 
ราคาท่านละ  9,999  บาท 
พกัเดีย่ว   2,500 บาท 
 
ปีใหม่ 1-3 ม.ค.65 / 14-16 เม.ย. 
ราคาท่านละ  11,999  บาท 
พกัเดีย่ว   3,500 บาท 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
 คา่รถไฟตูด้ว่นพเิศษขบวนที ่7 ช ัน้ 2 ขาไป กรงุเทพฯ-พษิณุโลก / ขากลบัน่ังเคร ือ่งบนิ  
 รถตูป้รบัอากาศ (บรกิารทีส่ถานีรถไฟพษิณุโลก) คนัละ 8-9 ท่าน 
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้สถานทีท่่องเทีย่ว (คนไทย) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง (วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท) 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 คา่ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% และ 3% 
 คา่ใชจ้า่ยนอกเหนือรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่นอกรายการทีส่ ัง่เพิม่ 
 ค่าทิป 300 บาท / ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม) ทิปมคัคุเทศกแ์ละ
คนขบัรถแลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 

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

 
เอกสารการเดนิทาง  
-ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***ผูเ้ดนิทางตอ้งไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอืตรวจโควดิดว้ย RT-PCR 
หรอื ATK ตามทีจ่งัหวดัก าหนด-เน่ืองจากมกีารเปลีย่นขอ้ก าหนดไปตาม
สถานการณปั์จจบุนั กรุณาเชค็ขอ้มูลอพัเดทกอ่นเดนิทางทุกคร ัง้ *** 
 
เทีย่วอย่างม ัน่ใจ ปลอดภยั ถูกสุขอนามยั...โดย รบัรองมาตรฐาน SHA 
 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง  
 ฉีดพ่นฆ่าเชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทกุคร ัง้  
 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  

 
การจองทีน่ั่ง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์จดัสรรทีน่ัง้ใหลู้กคา้โดยจดัสรรทีน่ั่งตามล าดบัการจองและพรอ้มช าระเงิน  

 
 
 
 

เน่ืองจากการท ารายการทวัรล์่วงหนา้ อาจมกีารเพิม่/ลด รายการเดนิทาง หรอื เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการ
เดนิทางทีแ่น่นอนอกี คร ัง้ ก่อนท าการจองและมดัจ า ซ ึง่ถอืเป็นการรบัทราบรายการทวัรต์ามทีต่อ้งการแลว้ และหากผู ้
เดนิทางไม่ครบตามจ านวน เพือ่ใหท้วัร ์ สามารถเดนิทางไดอ้าจมีการรวมทวัรก์บับรษิทัคู่คา้ เพือ่เดนิทางรว่มกนั ทัง้นี้
มาตรฐานและการดูแลลูกคา้ จะถอืปฏบิตัเิป็นอย่างดรีว่มกนั รวมถงึเงือ่นไขการยกเลกิ ระยะเวลาทีก่ าหนดไวเ้ป็นเพยีง
มาตรฐานเบีอ้งตน้ ซ ึง่หากกรุป๊น้ัน ๆ เป็นชว่งเทศกาลส าคญั หรอื เป็นกรุป๊ทีม่กีาร วางมดัจ าใหแ้กส่ายการบนิ และ/หรอื 
โรงแรม ค่าใชจ้า่ยด าเนินการทีเ่กดิขึน้จรงิ บรษิทัฯ มสีทิธใินการหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึค่า ด าเนินการต่าง ๆ ตาม
เหมาะสมโดยไม่ขึน้กบัระยะเวลาในการแจง้การยกเลกิ 

 



 

 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน  
-ช าระเงินเตม็จ านวน หลงัการจอง  
 
กรณียกเลกิ 
- ไม่สามารถยกเลกิไดทุ้กกรณี 
 
หมายเหตุ 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัไม่อาจ
แกไ้ขได ้
- การควบคุมของทางบรษิทั หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอบุตัเิหตุตา่ง ๆ 
- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทน 
บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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