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เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศแวะเท่ียวนครสวรรค ์พักสุโขทัย  
เท่ียวอุทยานประวัติศาสตรส์ุโขทัย-ไหว้พระธาตุล าปางหลวง-ใกล้ชิดธรรมชาติ 
 ณ ท่ีพักไฉไลออรค์ิด เชียงใหม่-ตามรอยละครดังกลิ่นกาสะลองท่ีวัดต้นเกว๋น- 

เดินเล่นถนนนิมมานฯ-แวะพักก าแพงเพชร-ชมน ้าตกคลองลาน-เท่ียวอุทัยธานี ล่องเรือชมวิถชีีวิตดัง้เดิม 
ไหว้พระวัดท่าซุง-ช้อปป้ิงขนมปังสังขยาก่อนเดินทางกลับ 



ก าหนดการเดนิทางทกุวนัพุธและวนัเสาร ์ตลอดเดอืน ก.ย.63 ถงึ ธ.ค.63/ 

 ม.ค.-ม.ีค. 2564 

วนัแรก กรุงเทพฯ-นครสวรรค-์สุโขทยั 

06.30 น. นัดเวลาพรอ้มกันทีจ่ดุนัดพบ พรอ้มรับอาหารเชา้แบบกลอ่งและน ้าดืม่ 

07.30 น. พรอ้มออกเดนิทางสูเ่ขตจงัหวดันครสวรรค ์โดยรถตูป้รับอากาศ ระหวา่งทางรับฟัง
เรือ่งราวเกีย่วกับจังหวัดตา่งๆ และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจของรายการจาก
หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกป์ระจ ารถ 

10.30 น. น าทา่นเดนิทางถงึเขต จ.นครสวรรค ์ฉายา
เมอืงสีแ่คว น าทา่นแวะเปลีย่นอริยิาบถดว้ยการ
ลอ่งเรอืชมบงึบอระเพ็ด ทะเลสาบน ้าจดืทีม่ี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุในเมอืงไทยมพีืน้ทีค่รอบคลมุ
ถงึ 3 อ าเภอของนครสวรรค ์ไดแ้ก ่อ.เมอืง, อ.
ชมุแสง และ อ.ทา่ตะโก และยังไดรั้บการ
ประกาศใหเ้ป็นเขตหา้มลา่สตัวป่์าในปี พ.ศ.
2518 ปัจจุบันมกีารแบง่โซนพืน้ทีส่ าหรับเขต
อนุรักษ์, เขตทอ่งเทีย่ว และเขตทีเ่ป็นวถิี
ชาวบา้นทีอ่นุญาตใหช้าวบา้นเขา้ไปท าการ
ประมงได ้ใหท้า่นลอ่งเรอืเพือ่ชมธรรมชาตใิน
เขตบงึนีท้ีม่ทีัง้ปลาน ้าจดืหลากหลายสายพันธุ ์
และยังมนีกนานาชนดิ ซึง่ทีน่ี่ยังเป็นแหลง่ดนูก
ทีส่ าคัญ และชมทุง่บัวหลวง, บัวสาย, บัวแดง
และบัวขนาดเล็กอกีมากมายทีพ่ากันออกดอก
สวยงามโดยเฉพาะในชว่งเดอืน ต.ค.-ธ.ค.  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่จ.สุโขทยั ราชธานีเกา่แกข่อง
ไทยในอดตีทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงเป็นศนูยก์ลาง
การปกครองทางดา้นศาสนาและเศรษฐกจิ จากนัน้
น าทา่นเขา้ชมอุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั 
อทุยานขนาดใหญค่รอบคลมุพืน้ทีก่วา่ 70 ตาราง
กโิลเมตรประกอบไปดว้ยโบราณสถานส าคัญๆ 
มากมาย อาท ิพระราชวัง ศาสนสถาน โดยมคีู
เมอืง, ก าแพงเมอืงและประตเูมอืงโบราณลอ้มรอบ
เป็นรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุส ภายในประกอบไปดว้ยวัด
ตา่งๆ รวม 26 แหง่ อทุยานแหง่นีไ้ดรั้บการบรูณะ 
ปฏสิงัขรณ์โดยรวมจากกรมศลิปากรและดว้ยความ
ชว่ยเหลอืจากองคก์ารยเูนสโก ้จนไดรั้บการ
ประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเป็นแหลง่
มรดกโลก  น าทา่นน ัง่รถชมอุทยานทีจ่ะพานทา่น
ชมโดยรอบอทุยานแบบไมเ่หนื่อย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Ruenthai Sukhothai Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 
 

 

 

 



วนัทีส่อง สุโขทยั-ล าปาง-เชยีงใหม ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

08.00 น. ใหท้า่นเชค็เอ๊าทจ์ากทีพั่ก และน าทา่นเดนิทางสู ่
จ.ล าปาง เป็นอกีจังหวัดหนึง่ทีม่อีาณาเขตตดิกับ
จังหวัดเชยีงใหม ่ลอ้มรอบดว้ยภเูขามี
ประวัตศิาสตรอ์ันเกา่แกย่าวนาน มชีือ่เรยีกหลาย
ชือ่ดว้ยกัน เชน่ เขลางคน์คร, เวยีงละกอน, นคร
ล าปาง และอกีมากมายอแตต่อ่มาเป็นทีรู่จั้กกันดี
ในอกีชือ่หนึง่วา่ “เมอืงรถมา้” ทีส่มัพันธก์ับ
เอกลักษณข์องเมอืงล าปาง จากนัน้น าทา่นเขา้ชม
พพิธิภณัฑเ์ซรามคิหรอืพพิธิภณัฑธ์นบด ีหนึง่
เดยีวทีย่ังคงอนุรักษ์ประวัตศิาสตรแ์หง่ความ
ภาคภมูใิจของเมอืงล าปาง ทีเ่ป็นเมอืงแหง่เซรามคิ
ของประเทศไทย โดยจัดแสดงเป็นพพิธิภัณฑ์
แสดงถงึประวัตขิองบรษัิทในเครอืธนบด ีตน้ก าเนดิ
ชามไกต่น้และตน้ก าเนดิเซรามคิของเมอืงล าปาง 
และสาธติการผลติชามไกแ่บบโบราณรวมถงึ
สามารถชมกระบวนการผลติเซรามคิสมัยใหมไ่ด ้
อยา่งใกลช้ดิ เพือ่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสง่เสรมิการเรยีนรูด้า้นเซรามคิและ
ศลิปะใหก้บัผูท้ีส่นใจ ใหท้า่นเดนิชมพรอ้มรับฟังเรือ่งราวความรูป้ระวัตคิวามเป็นมา
แหง่ตน้ก าเนดิชามไก ่พรอ้มกับใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้เป็นของใชป้ระจ าบา้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในตัวเมอืงล าปาง  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูว่ดัพระธาตลุ าปางหลวง วัด
คูบ่า้นคูเ่มอืงล าปางมาแตโ่บราณ เป็นวัดไมท้ี่
สมบรูณ์ทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศไทย เป็นที่
ประดษิฐาน “พระแกว้ดอนเตา้” (พระแกว้มรกต) 
พระพทุธรปูคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดล าปาง มี
ความงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมายมี
ยอดฉัตรท าดว้ยทองค ามสีลักลายเป็นลวดลาย
ประจ ายามแบบตา่งๆ ลักษณะเจดยีน์ีไ้ดอ้ทิธพิล
มาจากพระธาตหุรภิญุไชยและพระบรมธาตจุอมทอง ภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระ
เกศาและพระอัฐจิากพระนลาฏขา้งขวา พระศอดา้นหนา้และดา้นหลัง และยังเป็นวัด
ประจ าปีเกดิของปีฉลเูนื่องจากเมือ่เริม่สรา้งสรา้งในปีฉลแูละแลว้เสร็จในปีฉลเูชน่กัน 
นอกจากนี้ยังมสี ิง่มหัศจรรยอ์กีหนึง่อยา่งคอื เงาพระธาตหุัวกลับทีส่ามารถชมได ้2 
แหง่ คอื ในวหิารพระพทุธและซุม้พระบาท ใหเ้วลาทา่นไดก้ราบสกัการะพระประธาน
ภายในวัดพรอ้มทัง้ชมความสวยงามภายใน สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ขต  
จ.เชยีงใหม ่ใหท้า่นเดนิทางเขา้สูไ่ฉไลออรค์ดิ Chailai Orchid Bungalow 
เป็นทีพั่กสไตลแ์บบบา้นพัก น าทา่นเขา้เชค็อนิ
เขา้ทีพั่กทีอ่ยูท่า่มกลางธรรมชาตมิคีวามเงยีบสงบ
ทีม่คีรบทัง้ววิตน้ไม ้ใบหญา้ แมน่ ้า ภขูา หลังจาก
เชค็อนิแลว้ทา่นสามารถเดนิเลน่บรเิวณทีพั่กทีเ่ต็ม
อิม่ไปดว้ยธรรมชาตบิรรยากาศดสีวยงามและพบ
นอ้งชา้งทีช่ว่งบา่ยและเย็นจะเป็นเวลาพัก ทา่น
สามารถถา่ยรปูกับนอ้งชา้งไดเ้ลน่กับนอ้งได ้ซึง่
ชา้งทีน่ี่จะมคีวามเป็นมติรมาก ใหท้า่นพักผ่อน
ตามอัธยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ทีพั่ก และใหท้า่นพักผ่อนตามอัธยาศัย  
 

 



 

 

วนัทีส่าม เชยีงใหม-่อุทยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท-์คาเฟ่เกา๊ไมล้า้นนา-วดัตน้เกวน๋-
เดนิเลน่ถนนนมิมานฯ 

เชา้ มอรน์ิง่คอลตอนเชา้กับบรรยากาศอันสดชืน่ของ
แบบธรรมชาตดิว้ยการใหน้อ้งชา้งมาปลกุทีห่อ้ง
และนอ้งชา้งสามารถยืน่งวงเขา้มาได ้ทา่น
สามารถสมัผัสชา้งไดอ้ยา่งใกลช้ดิและป้อนอาหาร
และถา่ยรปูกับชา้งได ้ใหท้า่นไดช้มธรรมชาติ
พรอ้มกับบรกิารอาหารเชา้สง่ถงึหอ้งพัก  

09.00 น. ใหท้า่นเชค็
เอ๊าทจ์ากทีพั่ก จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสูเ่ขตดอยอนิทนนท ์จัดเป็นยอดเขาสงูทีส่ดุใน
ประเทศไทยเดมิมชีือ่วา่ ดอยหลวงหรอืดอยหลวงอา่งกา ซึง่
ชือ่ของดอยอนิทนนท ์เป็นชือ่ของกษัตรยิพ์ระนามวา่พระเจา้
อนิทวชิยานนท ์เจา้ผูค้รองนครเชยีงใหม ่ทรงเป็นผูท้ีห่ว่งใย
ในป่าทางภาคเหนือและพยายามรักษาไว ้ภายหลังเสด็จ
พริาลัย พระอัฐสิว่นหนึง่ไดเ้ชญิไปประดษิฐาน ณ พระสถปู
บนยอดดอยหลวงและเปลีย่นชือ่เพือ่เป็นเกยีรต ิเดนิทางสู่
เขตอุทยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท ์ใหท้า่นถา่ยรปูและน า
ชมน า้ตกวชริธาร เดมิชือ่ตาดฆอ้งโยง เป็นน ้าตกขนาดใหญ่
มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 750 เมตร น ้าจะดิง่จาก
ผาดา้นบนตกลงสูแ่อง่น ้าเบือ้งลา่งละอองน ้าสาดกระเซน็ไป
ทั่วบรเิวณ ท าใหม้คีวามเย็นชุม่ฉ ่ามคีวามงดงามเป็นอยา่งยิง่ 
จากนัน้น าทา่นชมพระธาตนุภเมทนดีลและพระธาตนุ
ภพลภูมสิริ ิเป็นพระธาตทุีท่างกองทัพอากาศรว่มกบัพสก
นกิรชาวไทยทั่วประเทศรว่มใจสรา้งถวายแดอ่งค์
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่9 ทีท่รงเจรญิ
พระชนมายคุรบ 60 พรรษา เมือ่ปี พ.ศ.2530 และ
เทดิพระเกยีรตแิดส่มเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถเนื่อง
ในมหามงคลสมัยทีท่รงเจรญิพระชนมายคุรบ 5 รอบเมือ่วันที ่
12 ส.ค.2535 โดยรอบบรเิวณพระมหาธาตเุจดยีท์ัง้ 2 องค ์
ทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของดอยอนิทนนทโ์ดยรอบได ้
อยา่งชดัเจนและพระมหาธาตทุัง้ 2 องคน์ี้รปูทรงคลา้ยกันคอื

มฐีานเป็นรปู 12 เหลีย่ม มรีะเบยีงแกว้โดยรอบเป็น 2 ระดับ เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรม
สารรีกิธาตแุละพระพทุธบชูา ทา่นยังสามารถถา่ยรปูสวยงามกับสวนดอกไมท้ีอ่ยูด่า้น
นอกไดอ้กีดว้ย จากนัน้น าทา่นขึน้สูจุ่ดสูงสุดของแดนสยามทีม่คีวามสงูถงึ 2,565 
เมตร พรอ้มทัง้ชมสถปูบรรจุอัฐขิองเจา้อนิทวชิยานนท ์ผูค้รองนครเชยีงใหมใ่นอดตี 
ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปูกอ่นน าทา่นเดนิทางลงจากดอยอนิทนนท ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นขา้วซอย
กะโหลง้ 



บา่ย น าทา่นเดนิทางมุง่หนา้เขา้สูต่ัวเมอืงเชยีงใหม ่ระหวา่งทางแวะพักเบรกทีค่าเฟ่โรง
บม่เกา๊ไมล้า้นนา อ.สนัป่าตอง เป็นคาเฟ่บรรยากาศรม่รืน่มจีุดถา่ยภาพมากมาย 

โดยเฉพาะอาคารทีพั่กซึง่ดัดแปลงจากโรงบม่ใบยาสบูมไีมเ้ลือ้ยปกคลมุทัง้หลังตัง้
เรยีงรายทา่มกลางสนามหญา้โอบลอ้มดว้ยสวนสวยเขยีวชอุม่จนกลายเป็นเอกลักษณ์
และเป็นทีน่ยิมมาโพสตท์า่ถา่ยรปูชคิๆ เมือ่มาถงึเชยีงใหมแ่ลว้ไมค่วรพลาดตอ้งแวะ

มาเชค็อนิ อสิระใหท้า่นดืม่กาแฟหรอืชาหรอื
เครือ่งดืม่อืน่ๆ ตามอัธยาศัยพรอ้มถา่ยรปูแล
เชค็อนิสวยๆ จากนัน้น าทา่นเดนิทางผ่าน อ.หาง

ดง ใหท้า่นแวะชมวดัตน้เกวน๋ หรอืวัดอนิทราวาส 
วัดเกา่แกข่อง จ.เชยีงใหม ่ทีส่ะทอ้นถงึศลิปกรรม

แบบลา้นนาดัง้เดมิทีม่คีวามสมบรูณ์แลทรงคณุคา่
มาก โดยไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
โบราณสถานในปี พ.ศ.2526 และไดรั้บการ

ประกาศใหเ้ป็นอาคารอนุรักษ์ดเีดน่โดยสมาคม
สถาปนกิสยามในปี พ.ศ.2532 และสถาปัตยกรรม
แบบนี้ไดก้ลายมาเป็นแรงบันดาลใจใหส้ถาปนกิใช ้

เป็นตน้แบบในการออกแบบการสรา้งหอค าหลวงที่
ตัง้อยูก่ลางอทุยานหลวงราชพฤกษ์ วัดตน้เกวน๋นี้
สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กแรมของขบวนพระบรม

ธาตศุรจีอมทองในประเพณีแหพ่ระเจา้เขา้เวยีง 
ซึง่ถอืเป็นประเพณีโบราณทีเ่จา้หลวงเชยีงใหมจ่ะโปรดตัง้การพธิใีนทกุๆ ปี เพือ่ให ้
ชาวเมอืงไดส้รงน ้าสกัการะพระบรมธาตฯุ กอ่นทีจ่ะอญัเชญิไปประทับยงัวัดสวนดอก

และวัดพระธาตดุอยสเุทพ ปัจจุบนัจะมกีารจัดในโอกาสครบรอบสถาปนาเวยีง
เชยีงใหมต่ามวาระเทา่นี้ ซ ึง่ครัง้ลา่สดุจัดขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2559 และทีน่ี่ยังเป็นสถานทีท่ี่
มชี ือ่เสยีงทางดา้นความสวยงามลา้นนาแบบดัง้เดมิจงึถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าละคร

ยอ้นยคุทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึวัฒนธรรมอันดัง้เดมิของลา้นนา อาทเิชน่ละครเรือ่ง รอย
ไหม, เมือ่ดอกรักบาน, รากนครา, เพลงิพระนาง ลา่สดุเป็นละครชือ่ดังเรือ่งกลิน่กาสะ
ลอง จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงเชยีงใหม ่แวะตลาดวโรรส เลอืกซือ้ของ

ฝากจากเมอืงเชยีงใหม ่อาท ิไสอ้ั่ว น ้าพรกิหนุ่ม แคปหม ูเป็นตน้ จากนัน้พักผ่อนดว้ย
การเดนิเลน่หรอืเลอืกซือ้สนิคา้จากยา่นถนนนมิมานเหมนิทร ์เป็นยา่นฮปิสตรทีชือ่

ดังของเชยีงใหม ่จัดเป็นถนนสายการคา้และความบนัเทงิ เนื่องจากจะเต็มไปดว้ย
รา้นคา้ ทีพั่ก รา้นอาหารแบบแนวๆ รา้นคาเฟ่สวยๆ เหมาะส าหรับการเดนิเลน่ ถา่ยรปู
ไดอ้กีหลายจุดดว้ยกนั พรอ้มทัง้เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงหรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ 

มากมาย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก L Nimman Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



วนัทีส่ ี ่ เชยีงใหม-่หมูบ่า้นแมก่ าปอง-ล าพูน-ก าแพงเพชร 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ทีพั่ก 
08.00 น. ใหท้า่นเชค็เอ๊าทจ์ากทีพั่ก จากนัน้น าทา่นเดนิทาง

สูห่มูบ่า้นแมก่ าปอง ตัง้อยูใ่นเขต อ.แมอ่อน เป็น
หมูบ่า้นขนาดเล็กทีอ่ยูบ่นเนนิเขาทา่มกลาง
ธรรมชาตมิตีน้ไม ้ล าธารและน ้าตกอยูใ่นตัวหมูบ่า้น

บนความสงู 1,300 เมตรจากระดับน ้าทะเล ท าให ้
ทีน่ี่มอีากาศเยน็และชืน้ตลอดปี ทีน่ี่ตัง้ชือ่เรยีก
หมูบ่า้นตามชือ่ดอกไมช้นดินึง่ทีข่ ึน้อยูต่ามใกล ้

แมน่ ้าล าธารดอกมสีเีหลอืงแดงเรยีกวา่ ดอกค า
ปอง จงึใชเ้ป็นชือ่เรยีกหมูบ่า้นแหง่นี้ตามชือ่
ดอกไม ้และหมูบ่า้นแหง่นี้ทีท่ าเมีย่ง กาแฟ และชา 

เป็นอาชพีหลัก จงึท าใหเ้กดิเป็นรา้นคาเฟ่มากมาย
หลากหลายสไตล ์น าทา่นเดนิเลน่บรเิวณหมูบ่า้น
ชมธรรมชาตโิดยรอบหรอืน่ังชวิในรา้นคาเฟ่ อาท ิ

รา้นลงุปุ๊ ดและป้าเป็ง ถอืวา่เป็นแลนดม์ารค์ของแม่
ก าปองเลยทเีดยีว อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตาม
อัธยาศัย  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่จ.

ล าพนู  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมอืงล าพนู 

บา่ย น าทา่นนมัสการวดัพระธาตหุรภิุญไชย
วรมหาวหิาร จัดเป็นปชูนียสถานส าคัญของ
ภาคเหนอื สิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงล าพนูมาอยาง

ยาวนาน ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงล าพนู และยังเป็นพระ
ธาตปุระจ าปีเกดิของชาวปีระกาดว้ย พระธาตแุหง่นี้
เป็นเจดยีแ์บบลา้นนาไทยแท ้ๆ  ทีม่คีวามลง

ตัวอยา่งสวยงาม มลีักษณะใกล ้
เคยีงกบัพระธาตดุอยสเุทพทีเ่ชยีงใหม ่และยังเป็น
ตน้แบบของการกอ่สรา้งพระเจดยีพ์ระธาตลุ าปางหลวง

ดว้ย ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตใุนโกศทองค า
ประดษิฐานในพระเจดยี ์ภายในยังมสีถานทีส่ าคัญอกีให ้
กราบไหวบ้ชูา อาท ิวหิารพระเจา้ทันใจ, วหิารพระเจา้

องคแ์ดง, รอยพระพทุธบาทสีด่วง, วหิารพระนอน เป็น
ตน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ 
จ.ก าแพงเพชร เป็นเมอืงเกา่ทีนั่บวา่มคีวามส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรแ์ละเจรญิรุง่เรอืงมาตัง้แตส่มัยทวาราวด ี
และเป็นทีต่ัง้ของเมอืงโบราณหลายเมอืงดว้ยกัน อาทิ

เชน่ เมอืงชากังราว นครชมุ ไตรตรงึษ์ เทพนม และ
เมอืงคณฑ ีนอกจากนี้ก าแพงเพชรยังเป็นเมอืงทีส่องที่
สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราชไดค้รองเมอืง มบีรรดาศักดิเ์ป็น "พระยาวชริปราการ" 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2459 ไดเ้ปลีย่นเมอืงก าแพงเพชรเป็นจังหวัดก าแพงเพชร 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในเมอืงก าแพงเพชร 
 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก La Riva Boutique Hotel หรอืระดับเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 



วนัทีห่า้ เมอืงก าแพงเพชร-อุทยัธาน-ีกรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ทีพั่ก 
08.00 น. ใหท้า่นเชค๊เอ๊าทจ์ากทีพั่ก และน าทา่นเดนิทางสู่

น า้ตกคลองลาน ตัง้อยูภ่ายในอทุยานแหง่ชาติ
คลองลาน เป็นน ้าตกชัน้เดยีวเกดิจากเทอืกเขาขนุ
คลองลานซึง่มยีอดเขาสงู 1,439 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล โดยสายน ้าจะไหลจากล าหว้ยตา่งๆ 
ประมาณ 5 สายลงสูแ่อง่น ้ากลางหบุเขา เกดิเป็น
วังน ้าลกึและล าน ้ายาวประมาณ 3 กโิลเมตร แลว้

ไหลผ่านโตรกผาสงูราวๆ 100 เมตร ลงมายังแอง่
น ้าดา้นลา่ง กลายเป็นล าธารเล็กๆ ทีจ่ะไหลไปบรรจบกับแมน่ ้าสายอืน่ เชน่ คลองสวน
หมาก คลองไหล คลองขลงุ แลว้จงึไหลไปลงแมน่ ้าปิงตามล าดับ ใหท้า่นเดนิชมและ

ถา่ยรปูแบบรัวๆ กบัน ้าตกทีส่วยงามแหง่นี้ ถอืเป็นแปลง่ทอ่งเทีย่วส าคัญอกีแหง่หนึง่
ของ จ.ก าแพงเพชร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จ.อุทยัธาน ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารรมิน ้าพืน้บา้น 

บา่ย เดนิทางสูท่า่เรอื เพือ่น าทา่นลอ่งเรอืบนแมน่ า้
สะแกกรงั โดยเรอืจะแลน่จากวัดเกา่แก่
คูบ่า้นคูเ่มอืงคอื วัดอโุบสถาราม ทีรั่ชกาลที ่5 ได ้

ประทับแรมและมเีรอืนแพมากมายใกลเ้คยีงกับเมือ่
ครัง้ในอดตี ซึง่เป็นภาพทีห่าดไูมไ่ดอ้กีแลว้หนึง่ใน

ประเทศไทยทีย่งัเหลอืวถิชีวีติชาวน ้าไวไ้ดม้าก
ทีส่ดุ จากนัน้น าทา่นขึน้ทา่ทีว่ดัทา่ซุงหรอืวดัจนั
ทาราม เป็นอกีหนึง่วัดทีถ่อืวา่เป็นแลนดม์ารค์ของ

เมอืงอทุัยธานีเลยทเีดยีว และไมพ่ลาดน าทา่นชม
วหิารแกว้ 100 เมตรทีป่ระดษิฐานพระพทุธชนิราช
จ าลอง ตามก าแพง, เสา และเพดานวหิารประดับ

ดว้ยแกว้ทีส่ะทอ้นแสงไฟระยบิระยับ ซึง่เป็น
เอกลักษณโ์ดดเดน่ เป็นภาพทีส่วยงามแปลกตา
ไมเ่หมอืนใคร และใหท้า่นสกัการะขอพรสงัขารรา่ง

ภายในโลงแกว้ของหลวงพอ่ฤาษีลงิด าทีไ่มเ่น่าไม่
เป่ือย และใหท้า่นถา่ยรปูพรอ้มชมปราสาททองค า หรอืปราสาทกาญจนาภเิษก 
กอ่สรา้งดว้ยการกอ่อฐิฉาบปนูประดับลวดลายไทยปิดทองค าเปลว 

ตดิกระจก ใชเ้ป็นสถานทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูทีญ่าตโิยมถวาย รอบนอกปราสาท
ใชท้องค าเปลวปิดรอบปราสาทสวยงามยิง่ รถตูร้อรับทา่นทีวั่ดทา่ซงุ 

15.30 น. น าทา่นเตรยีมตัวเดนิทางกลับ ใหท้า่นแวะรา้นสริกิลุเบเกอรี ่หัวมมุตรอกโรงยา ชอ้ป

ขนมปังสงัขยาขึน้ชือ่เด็ดสดุของจังหวัดอทุัยธาน ีสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับ
กรงุเทพฯ   

19.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ สง่ทกุทา่นโดยสวัสดภิาพ 

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

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

 

 

 

 



ก าหนดการเดนิทาง  ทกุวนัพุธและวนัเสาร ์ตลอดเดอืน ก.ย.63 ถงึ ธ.ค.63 / ม.ค.-ม.ีค.
64 

16-20 ก.ย. / 23-27 ก.ย. / 26-30 ก.ย. / 30 ก.ย. - 4 ต.ค.63 
7-11 ต.ค. / 10-14 ต.ค. / 14-18 ต.ค. / 21-25 ต.ค. / 24-28 
ต.ค. / 28 ต.ค.- 1 พ.ย.63 

4-8 พ.ย. / 11-15 พ.ย. / 14-18 พ.ย. / 18-22 พ.ย. / 25-29 
พ.ย. / 28 พ.ย. - 2 ธ.ค.63 
2-6 ธ.ค. / 5-9 ธ.ค. / 9-13 ธ.ค. / 16-20 ธ.ค. / 23-27 ธ.ค. / 

26-30 ธ.ค.63 
6-10 ม.ค. / 13-17 ม.ค. / 16-20 ม.ค. / 20-24 ม.ค. / 27-31 

ม.ค. / 30 ม.ค. - 3 ก.พ.64 
3-7 ก.พ. / 10-14 ก.พ. / 13-17 ก.พ. / 17-21 ก.พ. / 24-28 
ก.พ. / 27 ก.พ. - 3 ม.ีค.64 

3-7 ม.ีค. / 10-14 ม.ีค. / 13-17 ม.ีค. / 17-21 ม.ีค. / 24-28 
ม.ีค. / 27-31 ม.ีค.64 
 

อตัราคา่บรกิาร  ผูใ้หญ ่ทา่นละ 12,900 บาท 

      ทา่นทีป่ระสงคพั์กเดีย่วเพิม่ทา่นละ 3,300 บาท      

ผูใ้หญไ่มน่อ้ยกวา่  6 ทา่น บรกิารพาหนะโดยรถตูป้รบัอากาศตลอดการเดนิทาง 

**ไมร่วมคา่ทปิคนขบัและมคัคเุทศก ์ทา่นละ 100 บาท / ทา่น / วนั (ทา่นละ 500 

บาท)  

ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง** 

อตัรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รับอากาศ น าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ทีพั่กส าหรับ 4 คนืหอ้งละ 2-3 ทา่น (ทา่นทีม่าเดีย่วช าระคา่พักเดีย่วเพิม่เตมิ) 

 บรกิารน ้าดืม่วันละ 1 ขวด 
 คา่อาหารและน ้าดืม่ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกันภัยจากอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่
รักษาพยาบาลอบุัตเิหต ุ    วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (เงือ่นไขและขอ้ก าหนด

ตามทีร่ะบใุนกรมธรรม)์ 
 คา่มัคคเุทศกท์ีจ่ะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัรานีไ้มร่วม 

X คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการ
ใบก ากับภาษีเทา่นัน้) 

X คา่ทปิมัคคะเทศกแ์ละพนักงานขบัรถ ทา่นละ 100 บาท / ทา่น / วัน (ทา่นละ 500 
บาท) ช าระพรอ้มคา่ทัวร ์

X คา่ใชจ้่ายสว่นตัวและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุ เชน่ คา่โทรศัพท ์
คา่ซกัรดี คา่อาหารและคา่เครือ่งดืม่สัง่พเิศษ เป็นตน้ 

X คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่า่นเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
X คา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิการเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วของชาวตา่งชาต ิ

 

 



เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรับการจองทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท โดยเรยีกเกบ็

ทันทหีลังจากการจองทัวร ์พรอ้มขอส าเนาบัตรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 
 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นวันทีน่ าเทีย่ว (หากไมช่ าระตาม

ก าหนด ถอืวา่ทา่นสละสทิธิใ์นการเดนิทาง)  
เงือ่นไขการยกเลกิ 

● หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิมัดจ า (กรณีทีม่กีารเรยีกเกบ็มัดจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 15 วันกอ่นวันทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิ 50% ของคา่ทัวร ์รวมถงึบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นวันทีน่ าเทีย่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ

คา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยมใิชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหัก

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น *** 

หมายเหต ุ

● การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 6 
ทา่น (ออกเดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวน
ดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทาง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง 
● รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดกูาล 

สภาพภมูอิากาศ, เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาต ิเป็นตน้ 
โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความ
ปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตัวออกจากคณะ ทา่นไม่
สามารถเรยีกรอ้งเงนิหรอืสว่นบรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้

บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจาก

เหตสุดุวสิยั อาท ิภัยจากธรรมชาต ิภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน 

หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 
● การจัดทีน่ั่งบนรถบัส (กรณีทีค่ณะเดนิทางโดยรถบสั) ขึน้อยูก่ับล าดบัการจองและ

ถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ 

● เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
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● ผูเ้ดนิทางตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง 

● ตรวจวัดอณุหภมูกิอ่นเดนิทางและลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ทีน่ั่งบนรถมกีารจัดระยะหา่งแบบเหมาะสม 
● มกีารฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 



 

ผงัทีน่ ัง่บนรถ 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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