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แพค็เกจทัวร์พิษณโุลก เนินมะปราง สโุขทัย 3 วัน 2 คืน โดยเครือ่งบิน
ต้ังแต่ 6 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ - พิษณโุลก

กราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราช 
ตักบาตรเช้าท่ีพิษณโุลก & สุโขทัย
ชมธรรมชาติท่ีอำเภอเนนิมะปราง
ชมฝูงค้างคาวบินออกหาอาหารนับแสนตัว
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ สวรรควรนายก  
พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ  
สวนหลวงพระรว่งเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งแม่ระวิง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน

เดินทาง 6 - 7 คน 7,650.-

เดินทาง 8  - 9  คน 7,100.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-

หมายเหตุ :

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน
ราคาจะถูกลง หรอืแพงข้ึนน้ันจะอยู่ท่ีเราจอง
ก่อนหน้าการเดินทางนานแค่ใหนหรอืเจอ
ช่วง Promtion

 



 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินพิษณโุลก - อ.เนนิมะปราง - พิษณโุลก

การเดินทาง ช่วงเช้า
06.00 / 04.30  นัดพบกันท่ีสนามบินดอนเมือง เค้าเตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรอื นกแอร์ เจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour
ให้การต้อนรับ

08.10 / 06.30  เหนิฟ้าสู่สนามบินพิษณโุลกด้วยสายการบิน แอร์เอเซีย หรอื นกแอร์

09.05 / 07.20  เดินทางถึงสนามบินเมืองพิษณโุลก ไกด์ให้การต้อนรับเดินทางสู่ตัวเมืองพิษณโุลก

ช่วงบ่าย     
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอำเภอเนนิมะปราง เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองพิษณโุลก

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
นมัสการ พระพุทธชินราช วัดพระศรรัีตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรปูสำคัญ และถูกยกย่องว่า
งามท่ีสุดในบรรดาพระพุทธรปูท้ังหลายในเมืองไทย

เพลิดเลินกับการ นั่งรถราง ท่องเท่ียวรอบเมืองพิษณโุลก โดยเส้นทางท่ีรถรางท่องเท่ียวว่ิงผ่านน้ันครอบคลุมท้ังสถานท่ีสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระศรรัีตนมหาธาตุ (วัดใหญ่ ) พระราชวังจันทน์ เป็นต้น และสถานท่ีท่ีนา่สนใจและมีทัศนยีภาพสวยงาม
โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 45-50 นาที ด้วยรถพาหนะท่ีมีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี

ใหว้พระท่ี วัดนางพญา มีชื่อเสียงในด้านพระเครือ่ง เรยีกว่าพระนางพญา ซึ่งเล่าลือกันถึงความศักดิ์ สิทธ ิ์
พระนางพญาเป็นสุดยอดพระ หนึง่ในชุดเบญจภาคี

วัดราชบูรณะ เป็นวัดท่ีพระมหากษัตรย์ิทรงสร้าง ซึ่งเชื่อว่าสสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
เนือ่งจากทรงประทับอยู่ท่ีเมืองพิษณโุลกถึง 25 ปี

ช่วงบ่าย     
เดินทางสู่อำเภอเนนิมะปรางค์ ชมถ้ำผาท่าพล เม่ือเข้าไปในอุทยานแหง่นี้ เราจะพบถ้ำมากมาย ได้แก่ ถ้ำนเรศวร ถ้ำเรอื
ท่ีมีหนิงอกหนิย้อยสวยงาม ถ้ำลอด ซึ่งสามารถเดินทะลุไปยังอีกด้านหนึง่ของภูเขาได้
นอกจากนี้ ยังพบซากดึกดำบรรพ์ของหอยและปะการัง เนือ่งจากบรเิวณนี้ เคยเป็นท้องทะเลมาก่อน
อำเภอท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีเต็มไปต้นไม้ สัตว์ป่าและถ้ำมากมาย

ชม ฝูงค้างคาว บินออกหาอาหารนับแสนตัว เป็นทางยาวนับหลายกิโลเมตร

ช่วงค่ำ
หลังอาหารเย็น ให้ท่านได้อิสระเดินช้อปป้ิงท่ีถนนคนเดิน

อาหาร มื้ อกลางวัน   
ท่ีภัตตาคาร

มื้ อเย็น      
ร้านอาหารไกล้ถนนคนเดิน

ท่ีพัก ทามัน สปา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันท่ี 2
พิษณโุลก - อทุยานประวัติศาสตร์ศรสัีชนาลัย - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - สโุขทัย

การเดินทาง ช่วงเช้า - บ่าย  
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอุทยานประวัติศาสตร์ศรสัีชนาลัย

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


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
ทำบุญใส่บาตรพระตามจำนวนท่ีต้องการ (การใส่บาตรน้ันอาหารลูกค้าเตรยีมเอง จะใส่หรอืไม่ใส่ก็ได้ข้ึนอยู่กับลูกค้า)

ชม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ต.ศรสัีชนาลัย อ.ศรสัีชนาลัย ท่ีเต็มไปด้วยโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีต่างๆ มากมาย
จนได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ภายในอุทยานมีวัดสำคัญๆ ท่ีนา่เย่ียมชมมากมาย อาทิ วัดพระศรรัีตนมหาธาตุ หรอืวัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง
วัดเขาพนมเพลิง วัดเขาสุวรรณคีร ีวัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดนางพญา วัดชมชื่น ฯลฯ

ชมความงามอันหทมูลค่าไม่ได้ของ ผ้าทองคำ ด้วยการเดินทางตรงมายัง สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ ต.หาดเสี้ ยว แหล่งผ้าตีนจก มรดกของชาวพวน ท่ีสำคัญ
มีการสาธติการทอผ้าพร้อมมีวิทยากรแนะนำและให้ความรู้ เร ือ่งซิ่นตีนจกอีกด้วยท่ีนา่ตืนตาตื่นใจท่ีสุดเหน็จะอยู่ท่ีผ้าซิ่นทอด้วยด้ายทองคำเก่าแก่ต้ังโชว์ไว้งามตาเหลือเกิน
นอกจากน้ันยังมีการทอผ้าตีนจกเลียนแบบของโบราณ เช่น ลายเครอืน้อย เครอืกลาง เครอืใหญ่ ลายสี่ขอ แปดขอ ให้ท่านได้จับจ่ายซื้ อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

ช่วงบ่าย    
ชม ทองโบราณ หรอืท่ีชาวบ้านเรยีกกันว่า ทองสุโขทัย ท่ีโดดเด่นด้วยการนำทองคำ 99.99 เปอร์เซ็นต์ มาตีเป็นเส้นแล้วถักด้วยมือประกอบกันเป็นลวดลายต่างๆ เช่น
ลายเชือก ลายหิ้ วสี่เสา หกเสา ถือเป็นงานฝีมือท่ีละเมียดละไมเป็นอย่างย่ิง

ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่โรงแรมท่ีพัก และท่ีพักวันนี้ จะเต็มไปด้วยศิลป วัฒนธรรมแบบสุโขทัย ด้วยการนำมาตกแต่ง
และเนรมิตรบูติกโฮเต็ลให้เป็นพิพิธภัณฑ์สังคโลก ทำให้ดูคล้ายงานโชว์ในพิพิธภัณฑ์

อาหาร มื้ อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน    
ท่ีร้านป้าทรง

มื้ อเย็น         
ห้องอาหารโรงแรม

ท่ีพัก Ananda Museum Gallery Hotel  หรือเทียบเท่า

วันท่ี 2
พิษณโุลก - อทุยานประวัติศาสตร์ศรสัีชนาลัย - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - สโุขทัย

วันท่ี 3
สโุขทัย - อทุยานประวัติศาสตร์ - พิษณโุลก - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ช่วงบ่าย    
เดินทางกลับยังเมือพิษณโุลกเพื่อเดินทางสู่สนามบินทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

18.55 / 15.05  เหนิฟ้ากลับยังสนามบินดอนเมือง

19.50 / 15.55  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

http://www.ananda-hotel.com/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
ทำบุญใส่บาตรพระตามจำนวนท่ีต้องการ (การใส่บาตรน้ันอาหารลูกค้าเตรยีมเอง
จะใส่หรอืไม่ใส่ก็ได้ข้ึนอยู่กัยลูกค้า)

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หา่งจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๒ กิโลเมตร
ตามเส้นทางสายสุโขทัย-ตาก ภายในอุทยานฯ มีสถานท่ีสำคัญท่ีเป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน
โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่บรเิวณพื้ นท่ีอุทยาน ครอบคลุมพื้ นท่ีกว่า 70
ตารางกิโลเมตร และมีโบราณสถานสำคัญท่ีนา่ชมมากมาย

วัดมหาธาตุ ต้ังอยู่กลางเมือง เป็นวัดใหญ่ และวัดสำคัญของกรงุสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูม
หรอืทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ ต้ังเป็นเจดีย์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์
บนฐานเดียวกัน

วัดชนะสงคราม ต้ังอยู่ทางด้านเหนอืของวัดมหาธาตุ ใกล้กับโบราณสถานท่ีเรยีกว่าหลักเมือง เดิมเรยีกว่า
วัดราชบูรณะ มีลักษณะเด่นคือ เจดีย์ทรงระฆังกลมขนาดใหญ่

วัดสระศรี เป็นโบราณสถานสำคัญอยู่บรเิวณกลางสระน้ำท่ีมีขนาดใหญ่ ชื่อว่า ตระพังตระกวน
และสิ่งสำคัญของวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงลังกา ด้านหน้าวิหารขนาดใหญ่ประดิษฐาน
พระพุทธรปูปูนป้ัน ปางมารวิชัย มีเจดีย์ขนาดเล็ก ศิลปศรวิีชัยผสมลังกา

วัดพระพายหลวง เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวัดมหาธาตุ วัดนี้ มีคูน้ำ
ล้อมรอบ 3 ช้ัน มีปรางค์ 3 องค์ เป็นปรางค์ประธานของวัด ทำด้วยศิลาแลง แบบศิลปะลพบุรี

วัดศรีชุม เป็นวัดท่ีประดิษฐานพระอัจนะหรอือจนะ ซึ่งเป็นพระพุทธรปูปางมาร วิชัย
และลักษณะของวิหารอันเป็นท่ีประดิษฐานพระอัจนะน้ัน สร้างเป็นรปูสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป
แต่หลังคาพังทลาย ลงหมดแล้ว เหลือเพียงผนังท้ังสี่ด้าน ผนังแต่ละด้านก่ออิฐถือปูนอย่างแนน่หนา

ช่วงบ่าย    
ชมศิลปโบราณท่ี พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติรามคำแหง
เป็นสถานท่ีรวบรวมศิลปโบราณท่ีได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทัยและท่ีประชาชนมอบให้
ซึ่งพิพิธภัณฑ์จะแบ่งส่วนการแสดงเป็น 3 ส่วน คือ อาคารลายสือไท 700 ปี อาคารพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

อิสระซื้ อของฝากก่อนท่ีจะเดินทางกลับสู่พิษณโุลกเพื่อส่งท่านยังสนามบิน

อาหาร มื้ อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน  
ภัตตาคาร

วันท่ี 3
สโุขทัย - อทุยานประวัติศาสตร์ - พิษณโุลก - กรงุเทพฯ

(เงื่อนไข)
ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพักจำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ารถตู้  วีไอพี ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์บรกิารตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ดอนเมือง - พิษณโุลก



ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %
ค่าใช้าจ่ายส่วนตัว ค่าเครือ่งดื่ม มีแอลกอฮอลล์

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/northern/887

https://www.atsiamtour.com/northern/887
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