 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 2 ก.ย. 2020 14:58

ทัวร์พิษณโุ ลก เนินมะปราง สโุ ขทัย 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ - พิษณโุ ลก....อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น
ทางไกด์ จะแนะนำร้านอรอ่ ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
กราบนมัสการหลวงพอ่ พระพุทธชินราช
ตักบาตรเช้าที่พิษณโุ ลก & สุโขทัย
ชมธรรมชาติที่อำเภอเนนิ มะปราง
ชมฝูงค้างคาวบินออกหาอาหารนับแสนตัว
อทุ ยานประวัติศาสตร์สโุ ขทัย
พิพิธภัณฑสถานแหง่ ชาติ สวรรควรนายก





ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

4 - 5 คน
6 - 7 คน
8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพ่มิ

7,750
6,500
5,800
3,000

รายละเอียด

วันที่ 1

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

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

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินพิษณโุ ลก - อ.เนนิ มะปราง - พิษณโุ ลก
กำหนดการ
06:20 พร้อมกั น ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
08:20 เหินฟ้ าสู่สนามบินพิษณุโลก เทีย่ วบินที่ FD ...
09:10 ถึ งสนามบินเมืองพิษณุโลก ไกด์ให้การต้อนรั บเดินทางสู่ตัวเมืองพิษณุโลก
09:50 เดินทางสูว่ ั ดพระพุทธชินราช วั ดนางพญา วั ดราชบูรณะ
11:30 นั ่งรถราง ทอ่ งเทีย่ วรอบเมืองพิษณุโลก
13:30 เดินทางสูอ่ ำเภอเนินมะปรางค์ชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในอำเภอเนินมะปราง เวลาสมควรเดินทางกลั บเมืองพิษณุโลก เข้าเช็คอินทีพ่ ั ก

สถานที่ท่องเ
ท่ียว

วัดพระศรรี ั ตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
เป็นพระพุทธรปู สำคัญและถูกยกย่องว่างามที่สุดในบรรดาพระพุทธรปู ทั้ งหลายในเ
มืองไทย
วัดนางพญา มีชื่อเสียงในด้านพระเครือ่ งเรยี กวา่ พระนางพญา
ซึ่งเลา่ ลือกันถึงความศักด์ สิ ิทธ์ ิ พระนางพญาเป็นสดุ ยอดพระ หนึง่ ในชดุ เบญจภาคี
วัดราชบูร ณะ เป็นวัดที่พระมหากษัตรยิ ์ ทรงสร้าง
สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
เนือ่ งจากทรงประทับอยทู่ ี่เมืองพิษณโุ ลกถึง 25 ปี
นั่งรถราง ทอ่ งเที่ยวรอบเมืองพิษณโุ ลก โดยเส้นทางที่รถรางทอ่ งเที่ยววิ่งผา่ นทั้ งสถานที่
สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ที่นา่ สนใจ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45-50
นาที
เดินทางสอู่ ำเภอเนนิ มะปรางค์ ชมถ้ำผาท่าพล
เมื่อเข้าไปในอุทยานแหง่ นี้เราจะพบถ้ำมากมาย ที่มีหนิ งอกหนิ ย้อยสวยงาม
ชม ฝูงค้างคาว บินออกหาอาหารนับแสนตัว เป็นทางยาวนับหลายกิโลเมตร
หลังอาหารเย็น ให้ทา่ นได้อิสระเดินช้อปป้ งิ ที่ถนนคนเดิน
พระพุทธชินราช

อาหาร
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

ทามัน สปา ร ีสอร์ ท หร ือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2

พิษณโุ ลก - อทุ ยานประวัติศาสตร์ศรสี ั ชนาลัย - ทองคำโบราณ - สโุ ขทัย
แผนที่

กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

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

07:00 ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารรสี อร์ท
08:00 เดินทางสจู่ ั งหวัดสโุ ขทัย เพื่อชมอทุ ยานประวัติศาสตร์ศรสี ั ชนาลัย
13:30 เดินทางชมผลิตภัณฑ์ทองโบราณ กอ่ นที่จะเดินทางกลับสตู่ ั วเมืองสโุ ขทัย
เช็คอินที่พัก
อทุ ยานประวัติศาสตร์ ศร ีสัชนาลัย ทีเ่ ต็มไปด้วยโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีตา่ งๆ มากมาย จนได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
ผ้าทองคำ ชมความงามอั นหามูลคา่ ไมไ่ ด้ทสี่ าธรพิพิธภั ณฑ์ผ้าทองคำ ต.หาดเสี้ยว แหลง่ ผ้าตีนจก มรดกของชาวพวน
ชมทองโบราณ หรือทองสุโขทั ย ทีโ่ ดดเดน่ ด้วยการนำทองคำ 99.99 เปอร์เซ็นต์ มาตีเป็นเส้นแล้วถั กด้วยมือประกอบกั นเป็นลวดลายตา่ งๆ
เดินทางสูโ่ รงแรมทีพ่ ั ก และทีพ่ ั กวั นนี้จะเต็มไปด้วยศลิ ปะวั ฒนธรรมแบบสุโขทั ย ด้วยการนำมาตกแตง่ และเนรมิตรบูตกิ โฮเต็ลให้เป็นพิพิธภั ณฑ์สังคโลก

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
อิสระ ลกู ค้าจา่ ยเอง

วันที่ 2

พิษณโุ ลก - อทุ ยานประวัติศาสตร์ศรสี ั ชนาลัย - ทองคำโบราณ - สโุ ขทัย
ที่พัก

Legendha Sukhothai Resort หร ือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

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

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 ทานอาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท

09:00 เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
13: 30 เดินทางกลับยังเมืองพิษณโุ ลกเพื่อชมสวนบัวอมรรัตน์
กอ่ นเดินทางชมกวางที่ภักดีฟาร์ม
17:30 เดินทางสสู่ นามบินทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:15 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ FD...
20:10 เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสด์ ิภาพ

วันที่ 3

สโุ ขทัย - อทุ ยานประวัติศาสตร์ - พิษณโุ ลก - กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

โดยลูกค้าเตรยี มของเอง จะใส่หรอื ไม่ใส่ก็ได้ข้ ึนอยู่กับลูกค้า
ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน
โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง
และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่บรเิ วณพื้นที่อุทยาน
วัดมหาธาตุ ตั้ งอยกู่ ลางเมือง เป็นวัดใหญ่ และวัดสำคัญของกรงุ สุโขทัย
วัดชนะสงคราม อยท
ู่ างด้านเหนอื ของวัดมหาธาตุ
ใกล้กับโบราณสถานที่เรยี กวา่ หลักเมือง เดิมเรยี กวา่ วัดราชบูรณะ
มีลักษณะเดน่ คือ เจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญ่
วัดสระศร ี โบราณสถานสำคัญอยบ
ู่ รเิ วณกลางสระน้ำขนาดใหญ่ ชื่อวา่
ตระพังตระกวน และสิ่งสำคัญของวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงลังกา
วัดพระพายหลวง เป็นโบราณสถานขนาดใหญม่ ีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวั
ดมหาธาตุ วัดนี้มีคนู ้ ำ ล้อมรอบ 3 ชั้ น มีปรางค์ 3 องค์
วัดศร ีชมุ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระอัจ นะหรอื อจนะ
ซึ่งเป็นพระพุทธรปู ปางมารวิชัย
และลักษณะของวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระอัจนะนั้ น
สร้างเป็นรปู สี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป แตห่ ลังคาพังทลาย ลงหมดแล้ว
เหลือเพียงผนังทั้ งสี่ด้าน
พิพิธภัณฑสถานแหง่ ชาติร ามคำแหง
เป็นสถานที่รวบรวมศิลปโบราณที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทั
ย
อิสระซื้อของฝากกอ่ นที่จะเดินทางกลับสพู่ ิษณโุ ลกเพื่อสง่ ทา่ นยังสนามบิน
ทำบญุ ใส่บาตรพระ
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

อาหาร
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลกู ค้าจา่ ยเอง

ราคานี้รวม

ค่าที่พักจำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)

ค่ารถต้ ู วีไอพี ตลอดการเดินทาง
คา่ เข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์บรกิ ารตลอดการเดินทาง
ประกันอบุ ั ติเหตเุ งิน 1,000,000 บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ ดอนเมือง - พิษณโุ ลก
อาหารกลางวันและเย็น
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

