 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 25 ก.ค. 2018 16:06

แพค็ เกจทั วร์พิษณโุ ลก เนินมะปราง สโุ ขทั ย 3 วั น 2 คืน โดยเครือ่ งบิน
ตั้ งแต่ 6 คน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลั บ กรงุ เทพฯ - พิษณโุ ลก
กราบนมั สการหลวงพอ่ พระพุทธชินราช
ตั กบาตรเช้าที่พิษณโุ ลก & สุโขทั ย
ชมธรรมชาติที่อำเภอเนินมะปราง
ชมฝูงค้างคาวบินออกหาอาหารนั บแสนตั ว
อุทยานประวั ติศาสตร์สุโขทั ย
พิพิธภั ณฑสถานแหง่ ชาติ สวรรควรนายก
พิพิธภั ณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
สวนหลวงพระรว่ งเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งแม่ระวิง


ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง

ราคา/คน

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พั กเดี่ยวเพิ่ม

7,650.7,100.3,000.-

หมายเหตุ :
ราคายั งไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน
ราคาจะถูกลง หรือแพงขึ้นนั้ นจะอยู่ที่เราจอง
ก่อนหน้าการเดินทางนานแค่ใหนหรือเจอ
ช่วง Promtion



รายละเอียด

วั นที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินพิษณโุ ลก - อ.เนนิ มะปราง - พิษณโุ ลก
การเดินทาง

ช่วงเช้า
06.00 / 04.30 นั ดพบกั นที่สนามบินดอนเมือง เค้าเตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรือ นกแอร์ เจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour
ให้การต้อนรั บ
08.10 / 06.30 เหินฟ้ าสู่สนามบินพิษณโุ ลกด้วยสายการบิน แอร์เอเซีย หรือ นกแอร์
09.05 / 07.20 เดินทางถึงสนามบินเมืองพิษณโุ ลก ไกด์ให้การต้อนรั บเดินทางสู่ตัวเมืองพิษณโุ ลก

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในอำเภอเนินมะปราง เวลาสมควรเดินทางกลั บเมืองพิษณโุ ลก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นมั สการ พระพุทธชินราช วั ดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปสำคั ญ และถูกยกยอ่ งวา่
งามที่สดุ ในบรรดาพระพทุ ธรูปทั้ งหลายในเมืองไทย
เพลิดเลินกั บการ นั ่ง รถราง ท่องเที่ยวรอบเมืองพิษณโุ ลก โดยเส้นทางที่รถรางท่องเที่ยววิ่งผ่านนั้ นครอบคลุมทั้ งสถานที่สำคั ญทาง
ประวั ติศาสตร์ เช่น วั ดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วั ดใหญ่ ) พระราชวั งจั นทน์ เป็นต้น และสถานที่ที่นา่ สนใจและมีทัศนียภาพสวยงาม
โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 45-50 นาที ด้วยรถพาหนะที่มีประวั ติยาวนานกวา่ 100 ปี
ใหว้พระที่ วั ดนางพญา มีช่อื เสียงในด้านพระเครือ่ ง เรียกว่าพระนางพญา ซึ่งเล่าลือกั นถึงความศักดิ์สิทธิ์
พระนางพญาเป็นสุดยอดพระ หนึง่ ในชุดเบญจภาคี
วั ดราชบูรณะ เป็นวั ดที่พระมหากษั ตริย์ทรงสร้าง ซึ่งเชื่อวา่ สสร้างในสมั ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
เนือ่ งจากทรงประทั บอยูท่ ี่เมืองพิษณโุ ลกถึง 25 ปี
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่อำเภอเนินมะปรางค์ ชมถ้ำผาท่าพล เมื่อเข้าไปในอุทยานแหง่ นี้เราจะพบถ้ำมากมาย ได้แก่ ถ้ำนเรศวร ถ้ำเรือ
ที่มีหนิ งอกหินย้อยสวยงาม ถ้ำลอด ซึ่งสามารถเดินทะลุไปยั งอีกด้านหนึง่ ของภูเขาได้
นอกจากนี้ยังพบซากดึกดำบรรพ์ของหอยและปะการั ง เนือ่ งจากบริเวณนี้เคยเป็นท้องทะเลมากอ่ น
อำเภอที่มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวธรรมชาติที่เต็มไปต้นไม้ สัตว์ป่าและถ้ำมากมาย
ชม ฝูง ค้ างคาว บินออกหาอาหารนั บแสนตั ว เป็นทางยาวนั บหลายกิโลเมตร

อาหาร

ช่วงค่ำ
หลั งอาหารเย็น ให้ทา่ นได้อิสระเดินช้อปป้ งิ ที่ถนนคนเดิน
มื้อกลางวั น
ที่ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ร้านอาหารไกล้ถนนคนเดิน

ที่พัก

ทามั น สปา รีสอร์ ท หรือเทียบเทา่

วั นที่ 2

พิษณโุ ลก - อทุ ยานประวัติศาสตร์ศรสี ั ชนาลัย - พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติ - สโุ ขทัย
การเดินทาง

ช่วงเช้า - บ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในอุทยานประวั ติศาสตร์ศรีสัชนาลั ย

วั นที่ 2

พิษณโุ ลก - อทุ ยานประวัติศาสตร์ศรสี ั ชนาลัย - พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ ชาติ - สโุ ขทัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ทำบุญใส่บาตรพระตามจำนวนที่ต้องการ (การใส่บาตรนั้ นอาหารลูกค้าเตรียมเอง จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ข้ ึนอยู่กับลูกค้า)
ชม อุทยานประวั ติศ าสตร์ศ รีสัชนาลั ย ต.ศรีสัชนาลั ย อ.ศรีสัชนาลั ย ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานและแหลง่ โบราณคดีตา่ งๆ มากมาย
จนได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ภายในอุทยานมีวัดสำคั ญๆ ที่นา่ เยี่ยมชมมากมาย อาทิ วั ดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือวั ดพ
วั ดเขาพนมเพลิง วั ดเขาสุวรรณคีรี วั ดช้างล้อม วั ดเจดีย์เจ็ดแถว วั ดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วั ดนางพญา วั ดชมชื่น ฯลฯ

ชมความงามอั นหทมูลคา่ ไมไ่ ด้ของ ผ้าทองคำ ด้วยการเดินทางตรงมายั ง สาธรพิพิธภั ณฑ์ผ้าทองคำ ต.หาดเสี้ยว แหลง่ ผ้าตีนจก มรดกของช
มีการสาธิตการทอผ้าพร้อมมีวิทยากรแนะนำและให้ความรู้เรือ่ งซิ่นตีนจกอีกด้วยที่นา่ ตืนตาตื่นใจที่สดุ เห็นจะอยูท่ ี่ผ้าซิ่นทอด้วยด้ายทองคำเ
นอกจากนั้ นยั งมีการทอผ้าตีนจกเลียนแบบของโบราณ เช่น ลายเครือน้อย เครือกลาง เครือใหญ่ ลายสี่ขอ แปดขอ ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของ

ช่วงบ่าย
ชม ทองโบราณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกั นวา่ ทองสุโขทั ย ที่โดดเดน่ ด้วยการนำทองคำ 99.99 เปอร์เซ็นต์ มาตีเป็นเส้นแล้วถั กด้วยมือประกอ
ลายเชือก ลายหิ้วสี่เสา หกเสา ถือเป็นงานฝีมือที่ละเมียดละไมเป็นอยา่ งยิ่ง

อาหาร

ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่โรงแรมที่พัก และที่พักวั นนี้จะเต็มไปด้วยศิลป วั ฒนธรรมแบบสุโขทั ย ด้วยการนำมาตกแต่ง
และเนรมิตรบูติกโฮเต็ลให้เป็นพิพิธภั ณฑ์สังคโลก ทำให้ดูคล้ายงานโชว์ในพิพิธภั ณฑ์
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ที่ร้านป้ าทรง
มื้อเย็น
ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก

Ananda Museum Gallery Hotel หรือเทียบเทา่

วั นที่ 3

สโุ ขทัย - อทุ ยานประวัติศาสตร์ - พิษณโุ ลก - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง

ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานประวั ติศาสตร์สุโขทั ย
ช่วงบ่าย
เดินทางกลั บยั งเมือพิษณโุ ลกเพื่อเดินทางสูส่ นามบินทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
18.55 / 15.05 เหินฟ้ ากลั บยั งสนามบินดอนเมือง
19.50 / 15.55 เดินทางกลั บถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวั สดิภาพ

วั นที่ 3

สโุ ขทัย - อทุ ยานประวัติศาสตร์ - พิษณโุ ลก - กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ทำบญุ ใสบ่ าตรพระตามจำนวนที่ต้องการ (การใสบ่ าตรนั้ นอาหารลูกค้าเตรียมเอง
จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ข้ ึนอยู่กัยลูกค้า)
อุทยานประวั ติศ าสตร์สุโขทั ย หา่ งจากตั วจั งหวั ดสุโขทั ยไปทางทิศตะวั นตกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร
ตามเส้นทางสายสุโขทั ย-ตาก ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคั ญที่เป็นพระราชวั ง ศาสนสถาน โบราณสถาน
โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยูบ่ ริเวณพื้นที่อทุ ยาน ครอบคลมุ พื้นที่กวา่ 70
ตารางกิโลเมตร และมีโบราณสถานสำคั ญที่นา่ ชมมากมาย
วั ดมหาธาตุ ตั้ งอยู่กลางเมือง เป็นวั ดใหญ่ และวั ดสำคั ญของกรงุ สุโขทั ย มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบั วตูม
หรือทรงพมุ่ ข้าวบิณฑ์ เป็นศิลปะแบบสุโขทั ยแท้ ตั้ งเป็นเจดีย์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์
บนฐานเดียวกั น
วั ดชนะสงคราม ตั้ งอยู่ทางด้านเหนือของวั ดมหาธาตุ ใกล้กับโบราณสถานที่เรียกว่าหลั กเมือง เดิมเรียกว่า
วั ดราชบูรณะ มีลักษณะเด่นคือ เจดีย์ทรงระฆั งกลมขนาดใหญ่
วั ดสระศรี เป็นโบราณสถานสำคั ญอยูบ่ ริเวณกลางสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ ชื่อวา่ ตระพั งตระกวน
และสิ่งสำคั ญของวั ดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงลั งกา ด้านหน้าวิหารขนาดใหญป่ ระดิษฐาน
พระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย มีเจดีย์ขนาดเล็ก ศิลปศรีวิชัยผสมลั งกา
วั ดพระพายหลวง เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสำคั ญเป็นอั นดั บสองรองจากวั ดมหาธาตุ วั ดนี้มีคูน้ำ
ล้อมรอบ 3 ชั้ น มีปรางค์ 3 องค์ เป็นปรางค์ประธานของวั ด ทำด้วยศิลาแลง แบบศิลปะลพบุรี
วั ดศรีชุม เป็นวั ดที่ประดิษฐานพระอั จนะหรืออจนะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาร วิชัย
และลั กษณะของวิหารอั นเป็นที่ประดิษฐานพระอั จนะนั้ น สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลั กษณะคล้ายมณฑป
แต่หลั งคาพั งทลาย ลงหมดแล้ว เหลือเพียงผนั งทั้ งสี่ด้าน ผนั งแต่ละด้านก่ออิฐถือปูนอย่างแนน่ หนา
ช่วงบ่าย
ชมศิลปโบราณที่ พิพิธภั ณฑสถานแหง่ ชาติรามคำแหง
เป็นสถานที่รวบรวมศิลปโบราณที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทั ยและที่ประชาชนมอบให้
ซึ่งพิพิธภั ณฑ์จะแบ่งส่วนการแสดงเป็น 3 ส่วน คือ อาคารลายสือไท 700 ปี อาคารพิพิธภั ณฑ์
พิพิธภั ณฑ์กลางแจ้ง
อาหาร

อิสระซื้อของฝากกอ่ นที่จะเดินทางกลั บสูพ่ ิษณโุ ลกเพื่อสง่ ทา่ นยั งสนามบิน
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภั ตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
ค่าที่พักจำนวน 2 คน (พั ก 2 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
คา่ เข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
ประกั นอบุ ั ติเหตเุ งิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไมร่ วม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลั บ ดอนเมือง - พิษณโุ ลก

ภาษีมูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
ค่าใช้าจ่ายส่วนตั ว ค่าเครือ่ งดื่ม มีแอลกอฮอลล์
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรั กษา
มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคั ญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/phitsanulok/1038

