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รหัสโปรแกรม : 21578 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

วนัแรก(เสาร์ 6/3/64)  กรุงเทพฯ-พิจิตร 
05.30 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้ม รพ.จุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี 
06.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.พิจิตร รับประทานอาหารเชา้(1)set box  
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10.00 น. เดินทาง อ.โพธ์ิประทบัชา้ง  จ.พิจิตร น าท่านชม วดัโพธ์ิประทบัช้าง เป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่สร้างข้ึน ในสมยั

สมเด็จพระพุทธเจา้เสือ พระมหากษตัริยส์มยักรุงศรีอยธุยา เพื่อเป็น อนุสรณ์สถาน ณ สถานท่ีประสูติของพระองค์
ภายในอุโบสถมี  พระพุทธรูปหลวงพอ่โต หนา้ตกักวา้ง 4 ศอก กวา้ง 5 ศอก เป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน  เป็นพระ
ประธานประจ าอุโบสถวดัโพธ์ิประทบัชา้ง หลวงพอ่โต หรือ หลวงพ่อยิม้ เป็นพระพุทธรูปท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ อีกองคห์น่ึง 
ท่ีชาวบา้นใหค้วามเคารพนบัถือมากในจงัหวดัพิจิตร เป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน สมยักรุงศรีอยธุยา มีอายไุด ้ 300  ปี
เศษ ซ่ึงองคปั์จจุบนัน้ีเป็นการซ่อมแซมบูรณะข้ึนใหม่หลงัจากท่ีไดรั้บความเสียหายจากการ ถูกตน้ไมแ้ถบบริเวณ
นั้นโค่นทบัจนเศียร และองคพ์ระหกัลงไดรั้บความเสียหาย ชาวบา้นจึงไดร่้วมแรงร่วมใจกนัสร้างข้ึนมาใหม่ เม่ือ
หลายสิบปี แต่ก็ยงัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพนบัถือสืบมาจนถึงปัจจุบนัน้ีนอกจากน้ีชาวอ าเภอโพธ์ิประทบัชา้งไดส้ร้าง
อนุสาวรีย ์พระพุทธเจา้เสือไวเ้ป็นท่ีระลึกขา้งท่ีวา่การอ าเภอโพธ์ิประทบัชา้งอีกดว้ยนอกจากน้ีตรงกนัขา้มวดัชาว
อ าเภอโพธ์ิประทบัชา้งไดส้ร้างอนุสาวรีย ์พระพุทธเจา้เสือไวเ้ป็นท่ีระลึกขา้งท่ีวา่การอ าเภอโพธ์ิประทบัชา้งอีกดว้ย 

 
11.00 น. ชม วดัเขารูปช้าง เม่ือเร่ิมเขา้มาใกลจ้ะเห็นเจดียท์รงลงักาสีขาว ตั้งอยูบ่นหินท่ีเรียงซอ้นกนัมาแต่ไกล  มาถึงตวัวดั

ดา้นล่างจากนั้นขบัรถข้ึนไปนิดเดียวจะถึงจุดจอดรถจะอยูด่า้นหนา้มณฑปจตุรมุข โบราณสถานท่ีส าคญัของวดั  ซ่ึง
เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธบาทส าริด และมีภาพเขียนฝาผนงัเร่ือง ไตรภูมิพระร่วงจากนั้นเราตอ้งเดินข้ึนบนัไดน้าค
เพื่อไปชมโบราณสถานอ่ืนท่ีตั้งยูด่า้นบน เดินข้ึนไปประมาณ 136 ขั้น ถือวา่ไม่โหดมากพอไดเ้หง่ือเม่ือมาถึงขา้งบน 
มีเจดียเ์ก่าอยูอ่งคห์น่ึงเป็นเจดียแ์บบลงักาทรงเหล่ียมยอ่มุมไมสิ้บสอง สันนิษฐานวา่สร้างในสมยัอยธุยา มีตวัระฆงั
เป็นกลีบมะเฟืองแต่ยอดเจดียห์กัแลว้  พื้นท่ีรอบบริเวณพระเจดียท์างวดัไดส้ร้างวหิารใหญ่ข้ึนหลงัหน่ึงอยูใ่กลก้นั 
รวมถึงพระพุทธรูปปางประทานพรองคใ์หญ่สีเหลืองอร่ามโดดเด่นเดินเขา้ไปขา้งในสุด เราจะพบกบั  เจดียสี์ทอง
แบบลงักาเชิงบนัไดทางข้ึน รูปป้ันโขลงชา้ง 5 เชือก ตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีมีหินซอ้นกนัมองดูคลา้ยรูปชา้ง เจดียเ์ดิม
เป็นเจดียเ์ก่ามาก่อนต่อมาทางวดัได ้ปฏิสังขรณ์ใหม่โดยประดบักระเบ้ืองเคลือบสีทองทั้งองค ์มีร้ัวรอบบนยอดเขา
เป็นท่ีตั้งของพระเจดียส์ามารถมองววิทิวทศัน์ ของเมืองพิจิตรไดแ้บบ 360 องศา  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2)ท่ี ครัวนิดา 

 
บ่าย น าท่านชม อุทยานเมืองเก่าพจิิตร ซ่ึงสร้างในสมยัพระยาโคตรบอง เจา้เมืองคนแรกของจงัหวดัพิจิตร อุทยานเมือง

เก่า มีลกัษณะเป็นเมืองโบราณ ประกอบไปดว้ย ก าแพงเมือง คูเมือง เจดียเ์ก่า ฯลฯ มีสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร 
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สักการะ ศาลหลกัเมือง ชม วัดมหาธาตุ เป็นโบราณสถานก่อดว้ยอิฐท่ีตั้งอยูก่ึ่งกลางเมืองพิจิตรเก่า ทางฝ่ังตะวนัออก
ของแม่น ้าน่านเก่า ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น โบราณสถาน ส าคญัของชาติ ชม พระธาตุเจดีย ์เจดียท์รงลงักาซ่ึง
ภายในมีพระเคร่ืองชนิดต่างๆ ซ่ึงไดถู้กลกัลอบขดุคน้ไป ดา้นหนา้ พระเจดียคื์อวหิารเกา้หอ้ง ดา้นหลงัพระเจดียเ์ป็น
พระอุโบสถ มีใบเสมา 2 ชั้น ส่วนวหิารยงัพบส่ิงก่อสร้าง 2 ยคุสมยัคือสมยัสุโขทยัและสมยัอยธุยา รวมทั้งเจดียร์าย
จ านวนมากและ แนวก าแพง ขนาดใหญ่ภายในวดัมีการจ าลอง ถ า้ชาละวนั โดยมีลกัษณะเป็นถ ้าลึกลงไปในดิน 
ดา้นหนา้มีรูปป้ันไกรทองและชาละวนัท่ีทางจงัหวดัไดส้ร้างไว ้มีเร่ืองเล่าวา่ เม่ือประมาณ 65 ปีมาแลว้ พระภิกษุวดั
นครชุมรูปหน่ึง จุดเทียนไขเดินเขา้ไปในถ ้า จนหมดเทียนเล่มหน่ึงก็ยงัไม่ถึงกน้ถ ้า จึงไม่ทราบวา่ภายในถ ้าชาละวนั
จะสวยงามวจิิตรพิสดารเพียงใด ปัจจุบนัดินพงัทลายทบัถมจนต้ืนเขิน 

 
ชม วดัโรงช้าง วดัเก่าแก่สมยักรุงศรีอยธุยา เม่ือสมยัพระยาโคตรบองข้ึนครองราชย ์สถานท่ีแห่งน้ีเรียกวา่ กองชา้ง 
เพราะเป็นท่ีพกัของกองชา้ง ต่อมาไดเ้รียกกนัเพี้ยนไปเป็น คลองชา้ง บริเวณวดัโรงชา้งมีพระพุทธรูปใหญ่อยู่
กลางแจง้ 3 องค ์เป็น พระพุทธรูปปางมารวชิยั ปางหา้มญาติ และปางไสยาสน์ ส่ิงท่ีน่าสนใจของวดัน้ีคือเจดียอ์งค์
ใหญ่ของวดัท่ีภายในไดส้ร้างเป็นห้องลบัใตดิ้นเพื่อใชส้ าหรับเก็บแผน่อิฐจารึกพระไตรปิฎกจ านวน 84,000 พระ
ธรรมขนัธ์ โดยไดเ้ล็งเห็นวา่ ในอนาคตอาจมีเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึงเช่น สงครามนิวเคลียร์ซ่ึงอาจท าใหพ้ระไตรปิฏก
สูญหายจากโลกได ้ชม วดัท่าหลวง  เป็นวดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองพิจิตรอายนุบัร้อยปี อนัเป็นท่ีประดิษฐาน "หลวงพ่อ
เพชร" พระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะเชียงแสนท่ีมีอายกุวา่ 800 ปี ซ่ึงหล่อดว้ยทองส าริด  

 
17.00 น. น าท่านชม บึงสีไฟ ความยิง่ใหญ่ของบึงสีไฟไม่เพียงเป็นแหล่งน ้าขนาดใหญ่อนัดบัสามของประเทศ ท่ีมีเน้ือท่ี

ประมาณ 5,000 ไร่เท่านั้น มีความสงบงามและเป็นธรรมชาติ ชม รูปป้ันพญาชาละวนั รูปป้ันจระเขด้า้นหนา้บึงสีไฟ 
ท่ีมีความยาวถึง 38 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูง 5 เมตร แลว้เดินทางสู่ ถนนคนเดิน วนิวิน ให้ท่านไดล้ิ้มรสอาหารตาม
อธัยาศยัและซ้ือของฝากกลบับา้น 

20.00 น. น าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรม เดอะ เนสท ์หรือเทียบเท่า *** 
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วนัทีส่อง(อาทติย์ 7/3/64) พจิิตร-กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(3)ที ่ห้องอาหารของโรงแรม  

 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ วดับางคลาน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหลวงพอ่เงิน   หลวงพอ่เงินพระเกจิอาจารยช่ื์อดงัผูเ้ล่ืองช่ือ ดา้นไสยเวท

เยีย่มยอดท่ีสุดของเมืองพิจิตร เช่ียวชาญในการรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ ยงัมี พพิธิภัณฑ์นครไชยบวร ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์
รูปมณฑป 2 ชั้น ชั้นบนประดิษฐานรูปหล่อเท่าองคจ์ริงของหลวงพอ่เงิน  นบัเป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งแรกและแห่งเดียว
ของจงัหวดัพิจิตร แลว้เดินทางสู่ อ.ตะพานหิน วดัเทวปราสาท เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป หลวงพอ่โต ปาง
ประทานพร ขนาดใหญ่  ไดรั้บพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จ พระเจา้อยูห่วัวา่ “พระพุทธเกตุมงคล” 
ประดิษฐานอยูก่ลางแจง้  หนา้ตกักวา้ง 20 เมตร เฉพาะองคพ์ระสูง 30 เมตร แท่นสูง 4 เมตร นบัเป็นพระพุทธรูปท่ีมี
พุทธลกัษณะสวยงามไดส้ัดส่วนและใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดัพิจิตร  

 
ออกเดินทางสู่ อ.บางมูลนาก ชม วดัสุขุมารามวดัสุขุมาราม ชมความงามขององค ์พระพุทธไสยาสน์  หรือพระนอน 
ท่ีวา่กนัวา่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ  พระนอนท่ีวดัน้ีสร้างในอาคารสีขาวแบบเปิดโล่งใหเ้ห็นองคพ์ระโดดเด่น 
สอดแทรกดว้ยประติมากรรมท่ีงดงามและดว้ยศิลปะร่วมสมยั  ดา้นหนา้มีพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระ
เจา้อยูห่วั  เน่ืองจากพระพุทธไสยาสน ์ สร้างข้ึนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวามหารา ชม  วดัห้วยเขน  ดา้นหนา้วดัมีพระอุโบสถท่ีแกะสลกัลวดลายปูน
ป้ันวจิิตรงดงาม ถดัออกไปจะเป็นพระอุโบสถหลงัเก่า ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะแลว้และไดข้ึ้นทะเบียนจากรม
ศิลปากรดว้ย ภายในโบสถมี์ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเก่าโบราณท่ียงัคงเอกลกัษณ์แบบ เดิม 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั(4)ท่ี เพื่อนใหม่ 
บ่าย เหมาะสมกบัเวลา  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
18.00 น. เดินทางถึงท่ีหมายปลายทางพร้อมความประทบัใจ  

หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   โดยค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 

 

ก าหนดวนัเดินทาง อตัราค่าบริการ 
6 – 7 มี.ค. 2564  ท่านละ 1,999 บาท 
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อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 รถโคช้ปรับอากาศ   
 ค่าท่ีพกั 1คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรม ระดับ 3 ดาว ห้องละ 2-3 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ  
 มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง  
 อาหารตามรายการท่ีระบุ จ านวน 4  ม้ือ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 
 วงเงินประกนัอุบติัเหตุกรณีเสียชีวติ 1,000,000 บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ฯลฯ  
 ทิปมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ (300 บาทต่อทริป) 

เงือ่นไขการช าระเงนิ มดัจ ำ 1,000 บำท สว่นทีเ่หลอืช ำระก่อนกำรเดินทำง 14 วนัท ำกำร 

กรณยีกเลกิ
 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่ามดัจ าหอ้งพกั 

ค่ารถบสั เป็นตน้)
 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  ท่ีตอ้งระบุวา่  หา้มเดินทาง 

หรือไม่สมควรเดินทาง

การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษเด็กและ
ผูสู้งอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลานานๆ ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง   เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ  ทางทีมงานทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของทีมงานทวัร์ และ
เหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19  มาตรการการบริการบนรถบริการ 
- สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากตลอดการเดินทาง ทาง บริษทัแจก เจลแอลกอฮอล ์50 มล. 1หลอด , หนา้กากอนามยั (2ช้ิน)  
- ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้

 
 


