
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 2 ก.ย. 2020 14:58

ทัวร์พิษณโุลก เนินมะปราง สโุขทัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - พิษณโุลก....อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น
ทางไกด์ จะแนะนำร้านอรอ่ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง

กราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช 
ตักบาตรเช้าท่ีพิษณโุลก & สุโขทัย
ชมธรรมชาติท่ีอำเภอเนนิมะปราง
ชมฝูงค้างคาวบินออกหาอาหารนับแสนตัว
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ สวรรควรนายก  



 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

  4  -  5  คน 7,750

  6  -  7   คน 6,500

  8  -  9  คน 5,800

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินพิษณโุลก - อ.เนนิมะปราง - พิษณโุลก

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Phitsanulok+Airport,+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0
%B8%99+%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B
4%E0%B8%99+Aranyik,+Mueang+Phitsanulok+District,+Phitsanulok+65000/Noen+Mapra
ng+District,+Phitsanulok/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%
99+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E
0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+Samo+Khae,+Mueang+Phitsanulok+
District,+Phitsanulok/@16.5667302,99.8613097,9.25z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1
m1!1s0x30df9639009aec55:0xf030f308d1476bbd!2m2!1d100.2816062!2d16.7716179!1m5!
1m1!1s0x31200c7259769c61:0x304fb54b00878a0!2m2!1d100.6647101!2d16.5898685!1m5
!1m1!1s0x30df97e74a6ed84b:0x511c6c828e81a0a!2m2!1d100.332965!2d16.8050011!3e0?
hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Phitsanulok+Airport,+%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599+%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599+Aranyik,+Mueang+Phitsanulok+District,+Phitsanulok+65000/Noen+Maprang+District,+Phitsanulok/%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599+%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2+%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2597+Samo+Khae,+Mueang+Phitsanulok+District,+Phitsanulok/@16.5667302,99.8613097,9.25z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30df9639009aec55:0xf030f308d1476bbd!2m2!1d100.2816062!2d16.7716179!1m5!1m1!1s0x31200c7259769c61:0x304fb54b00878a0!2m2!1d100.6647101!2d16.5898685!1m5!1m1!1s0x30df97e74a6ed84b:0x511c6c828e81a0a!2m2!1d100.332965!2d16.8050011!3e0?hl=en


กำหนดการ
06:20    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย

08:20    เหินฟ้าสู่สนามบินพิษณุโลก เทีย่วบินที ่FD ...

09:10    ถึงสนามบินเมืองพิษณุโลก ไกด์ให้การต้อนรับเดนิทางสู่ตัวเมืองพิษณุโลก      

09:50    เดนิทางสู่วัดพระพุทธชินราช วัดนางพญา วัดราชบูรณะ

11:30    น่ังรถราง  ทอ่งเทีย่วรอบเมืองพิษณุโลก 

13:30    เดนิทางสู่อำเภอเนินมะปรางค์ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วในอำเภอเนินมะปราง เวลาสมควรเดนิทางกลับเมืองพิษณุโลก เข้าเช็คอนิทีพั่ก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว พระพุทธชินราช  วัดพระศรรัีตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

เป็นพระพุทธรปูสำคัญและถูกยกย่องว่างามท่ีสุดในบรรดาพระพุทธรปูท้ังหลายในเ
มืองไทย
วัดนางพญา   มีชื่อเสียงในด้านพระเครือ่งเรยีกว่าพระนางพญา
ซึ่งเล่าลือกันถึงความศักดิ์ สิทธ ิ์  พระนางพญาเป็นสุดยอดพระ หนึง่ในชุดเบญจภาคี
วัดราชบูรณะ   เป็นวัดท่ีพระมหากษัตรย์ิทรงสร้าง
สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
เนือ่งจากทรงประทับอยู่ท่ีเมืองพิษณโุลกถึง 25 ปี
น่ังรถราง  ท่องเท่ียวรอบเมืองพิษณโุลก โดยเส้นทางท่ีรถรางท่องเท่ียวว่ิงผ่านท้ังสถานท่ี
สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานท่ีท่ีนา่สนใจ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45-50
นาที 
เดินทางสู่อำเภอเนนิมะปรางค์ ชมถ้ำผาท่าพล

เม่ือเข้าไปในอุทยานแหง่นี้ เราจะพบถ้ำมากมาย ท่ีมีหนิงอกหนิย้อยสวยงาม
ชม ฝูงค้างคาว บินออกหาอาหารนับแสนตัว เป็นทางยาวนับหลายกิโลเมตร
หลังอาหารเย็น ให้ท่านได้อิสระเดินช้อปป้ิงท่ีถนนคนเดิน

อาหาร
กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก ทามัน สปา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินพิษณโุลก - อ.เนนิมะปราง - พิษณโุลก

http://www.th.tamansparesort.com/


วันท่ี 2
พิษณโุลก - อทุยานประวัติศาสตร์ศรสัีชนาลัย - ทองคำโบราณ - สโุขทัย

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B
1%E0%B8%99+%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0
%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97+Samo+Khae,+Mueang+P
hitsanulok+District,+Phitsanulok/%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+Si+Satc
hanalai+District,+Sukhothai/Legendha+Sukhothai+Resort+at+Sukhothai+Historical+Park,
+Mueang+Kao,+Mueang+Sukhothai+District,+Sukhothai/@16.9552444,99.8506014,9.25z/
data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30df97e74a6ed84b:0x511c6c828e81a0a!2m2!1d100.332
965!2d16.8050011!1m5!1m1!1s0x30dee760471f1fa1:0x744450a47b9a918c!2m2!1d99.788
8509!2d17.4260711!1m5!1m1!1s0x30de582ee1aa94cb:0xcfe430dc5fadd580!2m2!1d99.71
9724!2d17.01845!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00  ทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารรสีอร์ท
08:00   เดินทางสู่จังหวัดสุโขทัย  เพื่อชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรสัีชนาลัย
13:30   เดินทางชมผลิตภัณฑ์ทองโบราณ ก่อนท่ีจะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองสุโขทัย
เช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   ทีเ่ตม็ไปด้วยโบราณสถานและแหล่งโบราณคดตีา่ง  ๆมากมาย จนได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 

 ผ้าทองคำ ชมความงามอันหามลูคา่ไมไ่ด้ทีส่าธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ ต.หาดเส้ียว แหล่งผ้าตนีจก มรดกของชาวพวน     

ชมทองโบราณ หรือทองสุโขทัย ทีโ่ดดเดน่ด้วยการนำทองคำ 99.99 เปอร์เซ็นต์ มาตเีป็นเส้นแล้วถักด้วยมือประกอบกันเป็นลวดลายตา่ง  ๆ

เดนิทางสู่โรงแรมทีพั่ก และทีพั่กวันน้ีจะเตม็ไปด้วยศลิปะวัฒนธรรมแบบสุโขทัย ด้วยการนำมาตกแตง่ และเนรมติรบูตกิโฮเตล็ให้เป็นพิพิธภัณฑ์สังคโลก 

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599+%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2+%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2597+Samo+Khae,+Mueang+Phitsanulok+District,+Phitsanulok/%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2+Si+Satchanalai+District,+Sukhothai/Legendha+Sukhothai+Resort+at+Sukhothai+Historical+Park,+Mueang+Kao,+Mueang+Sukhothai+District,+Sukhothai/@16.9552444,99.8506014,9.25z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30df97e74a6ed84b:0x511c6c828e81a0a!2m2!1d100.332965!2d16.8050011!1m5!1m1!1s0x30dee760471f1fa1:0x744450a47b9a918c!2m2!1d99.7888509!2d17.4260711!1m5!1m1!1s0x30de582ee1aa94cb:0xcfe430dc5fadd580!2m2!1d99.719724!2d17.01845!3e0?hl=en


ท่ีพัก Legendha Sukhothai Resort หรือเทียบเท่า ระดับ  4 ดาว

วันท่ี 2
พิษณโุลก - อทุยานประวัติศาสตร์ศรสัีชนาลัย - ทองคำโบราณ - สโุขทัย

วันท่ี 3
สโุขทัย - อทุยานประวัติศาสตร์ - พิษณโุลก - กรงุเทพฯ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Legendha+Sukhothai+Resort+at+Sukhothai+Historic
al+Park,+Mueang+Kao,+Mueang+Sukhothai+District,+Sukhothai/%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+Mueang+Kao,+Mueang+Sukh
othai+District,+Sukhothai/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8
%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0
%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+
(PHS)+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99+%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99+Aranyik,+Mueang+Phitsanulok+Dis
trict,+Phitsanulok/@16.9552444,99.8506014,9.25z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!
1s0x30de582ee1aa94cb:0xcfe430dc5fadd580!2m2!1d99.719724!2d17.01845!1m5!1m1!1s0
x30de5836f40b1401:0x78f6f57e5fd9c7e6!2m2!1d99.703733!2d17.0177392!1m5!1m1!1s0x
30df9639009aec55:0xf030f308d1476bbd!2m2!1d100.2816062!2d16.7716179!3e0?hl=en

กำหนดการ
07:00    ทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

09:00 เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย     
13: 30    เดินทางกลับยังเมืองพิษณโุลกเพื่อชมสวนบัวอมรรัตน์
ก่อนเดินทางชมกวางท่ีภักดีฟาร์ม
17:30      เดินทางสู่สนามบินทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

19:15      เหนิฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง เท่ียวบินท่ี FD...
20:10      เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ ภาพ

https://www.legendhasukhothai.com/th
https://www.google.co.th/maps/dir/Legendha+Sukhothai+Resort+at+Sukhothai+Historical+Park,+Mueang+Kao,+Mueang+Sukhothai+District,+Sukhothai/%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2+Mueang+Kao,+Mueang+Sukhothai+District,+Sukhothai/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2581+(PHS)+%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599+%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599+Aranyik,+Mueang+Phitsanulok+District,+Phitsanulok/@16.9552444,99.8506014,9.25z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30de582ee1aa94cb:0xcfe430dc5fadd580!2m2!1d99.719724!2d17.01845!1m5!1m1!1s0x30de5836f40b1401:0x78f6f57e5fd9c7e6!2m2!1d99.703733!2d17.0177392!1m5!1m1!1s0x30df9639009aec55:0xf030f308d1476bbd!2m2!1d100.2816062!2d16.7716179!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ทำบุญใส่บาตรพระ  โดยลูกค้าเตรยีมของเอง จะใส่หรอืไม่ใส่ก็ได้ข้ึนอยู่กับลูกค้า

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ภายในอุทยานฯ มีสถานท่ีสำคัญท่ีเป็นพระราชวัง ศาสนสถาน
โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง
และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่บรเิวณพื้ นท่ีอุทยาน 

วัดมหาธาตุ  ต้ังอยู่กลางเมือง เป็นวัดใหญ่ และวัดสำคัญของกรงุสุโขทัย
วัดชนะสงคราม  อยู่ทางด้านเหนอืของวัดมหาธาตุ
ใกล้กับโบราณสถานท่ีเรยีกว่าหลักเมือง เดิมเรยีกว่า วัดราชบูรณะ
มีลักษณะเด่นคือ เจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญ่
วัดสระศรี  โบราณสถานสำคัญอยู่บรเิวณกลางสระน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่า
ตระพังตระกวน และสิ่งสำคัญของวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงลังกา 
วัดพระพายหลวง เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวั
ดมหาธาตุ วัดนี้ มีคูน้ำ ล้อมรอบ 3 ช้ัน มีปรางค์ 3 องค์
วัดศรีชุม  เป็นวัดท่ีประดิษฐานพระอัจนะหรอือจนะ
ซึ่งเป็นพระพุทธรปูปางมารวิชัย
และลักษณะของวิหารอันเป็นท่ีประดิษฐานพระอัจนะน้ัน
สร้างเป็นรปูสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลาย ลงหมดแล้ว
เหลือเพียงผนังท้ังสี่ด้าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

เป็นสถานท่ีรวบรวมศิลปโบราณท่ีได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทั
ย  
อิสระซื้ อของฝากก่อนท่ีจะเดินทางกลับสู่พิษณโุลกเพื่อส่งท่านยังสนามบิน

อาหาร
เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 3
สโุขทัย - อทุยานประวัติศาสตร์ - พิษณโุลก - กรงุเทพฯ

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพักจำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)



ค่ารถตู้  วีไอพี ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์บรกิารตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000 บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ดอนเมือง - พิษณโุลก
อาหารกลางวันและเย็น 
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

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

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