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รหัสโปรแกรม : 25607 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

อุตรดิตถ์(เท่ียวครบทุกอ ำเภอ) เมืองท่องเท่ียวท่ีกลำยเป็นจุดหมำยปลำยทำงของหลำยคน โดยเฉพำะผูท่ี้รักและช่ืนชอบ
ธรรมชำติท่ีแสนบริสุทธ์ิ ควำมงดงำมของวฒันธรรมและวิถีชีวิตสไตลล์ำ้นนำโบรำณ และส ำหรับบผูท่ี้ช่ืนชอบอำหำรสไตลพ์ื้นถ่ิน 
มำฝำกทอ้งไวท่ี้อุตรดิตถไ์ม่มีค  ำวำ่ผิดหวงั เพรำะนอกจำกเมนูอำหำรจะมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวัแลว้ ในส่วนของรสชำติกำรรันตีควำม
อร่อยเกือบทุกร้ำน มีควำมครบเคร่ืองขนำดน้ีอยำ่ปล่อยให้อุตรดิตถต์อ้งกลำยเป็นเมืองผ่ำนเฉกเช่นในอดีตอีกต่อไป  
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วันแรก กรุงเทพฯ-อ.พชัิย-บ้านเกดิพระยาพชัิย-อ.ตรอน-วัดบ้านแก่งใต้-อ.ทองแสนขัน-บ้านบ่อเหลก็น ้าพี-้ 
                                         ไร่องุ่นคานาอนั-อ.น ้าปาด-อุทยานต้นสักใหญ่-อ.บ้านโคก 

05.00 น. พร้อมกนัท่ี สวนลุมพินี บริเวณลำนพระรูป ร.6 ตอ้นรับท่ำนโดยเจำ้หนำ้ท่ี 
05.30 น. โดยรถตูป้รับอำกำศ คนัละ 8-9 ท่ำน เดินทำงสู่ ออกเดินทำงสู่ อ.พชัิย จ.อุตรดิตถ์(ระยะทาง 444 กโิลเมตร ใช้เวลาใน

การเดินทาง 5 ช่ัวโมง) รับประทำนอำหำรเชำ้(1)set box น ำท่ำนชม บ้านเกดิพระยาพชัิยดาบหัก ภำยในมีกำรจดัแสดง
ชีวประวติัพระยำพิชยัดำบหกัและมรดกทำงวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน และมีรูปอนุสำวรียพ์ระยำพิชยัและลำนสวนกวำ้ง
ท่ีตกแต่งดว้ยไมป้ระดบัท่ีมีควำมร่มร่ืนสวยงำม และมีผูค้นมำกรำบไหว ้และขอพร ให้มีโชคลำภ แลว้จะถวำยไก่ปูน
ป้ันเพรำะวำ่ ท่ำนพ่อนั้นชอบตีไก่ ซ่ึง ในประวติัท่ำน ไก่พำลี เป็นไก่ท่ีตีเก่ง และสำมำรถตีชนะไก่ท่ีตวัใหญ่กวำ่ได ้จน
มีควำมเช่ือวำ่ ถำ้คนมำบนบำนศำลกล่ำวแลว้ ไดส้มประสงคนิ์ยมน ำไก่มำถวำย จนไดเ้วลำเดินทำงกลบั กรุงเทพฯ 

 
12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั(2)ท่ี ไอดินกล่ินนำ  
บ่ำย ออกเดินทำงสู่ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์(ระยะทาง 27 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที) น ำท่ำนชม วัดบ้านแก่งใต้

สักกำระ หลวงพ่อเพชร  พระประธำนภำยในอุโบสถ ปำงสมำธิท่ีมีข่ำวดงัช่วงหน่ึงวำ่เป็นพระประธำนทอ้งแตก  มี
ใบหนำ้ของพระพุทธรูปศิลำแลงโผล่อยู่กลำงทอ้งของพระประธำน   

 
ออกเดินทำงสู่ อ.ทองแสงขัน(ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที) เพื่อน ำท่ำนชม บ้านบ่อเหล็กน ้าพี ้
เป็นแหล่งสินแร่เหลก็ตำมธรรมชำติโดยเป็นบ่อเหลก็กลำ้มีอยูด่ว้ยกนัหลำยบ่อ ดงัปรำกฏหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์
ถึงควำมส ำคญัของเหลก็น ้ำพี้  ในปัจจุบนัชำวบำ้นน ้ำพี้มีกำรขดุแร่เหลก็น ้ำพี้มำท ำวตัถุมงคล  

 
ออกเดินทำงสู่ อ.น ้ำปำด(ระยะทำง 39 กิโลเมตร ใชเ้วลำในกำรเดินทำง 40 นำที)น ำท่ำนชม อุทยานแห่งชาติต้นสัก
ใหญ่ ไฮไลท ์คือ ตน้สกัใหญ่ท่ีสุดในโลก มีอำยปุระมำณ 1,000 ปี โดยรอบเป็นแหล่งไมส้ักตำมธรรมชำติแหล่ง
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สุดทำ้ยของจงัหวดัอุตรดิตถ ์และไดป้รับปรุงตกแต่งบริเวณใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว ออกเดินทำงสู่ อ.บ้านโคก
(ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ช่ัวโมง) อ.สุดชำยแดนของอุตรดิตถท่ี์นอ้ยคนนกัจะไดม้ำเยอืน 
สัมผสักล่ินไอของเมืองชำยแดนติดภูเขำท่ีมีสำยหมอกและพรมแดนติดประเทศลำว 

18.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ(3)ท่ี ครัวมำดำมชมทุ่ง 
น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั บำ้นโคก รีสอร์ท หรือ เทียบเท่ำ (หอ้งปรับอำกำศ 2-3 ทำ่น) 
 

วันท่ีสอง อ.บ้านโคก-ภูสะนาว-ภูแลลาว-อ.ฟากทา-อ.ท่าปลา-เข่ือนสิริกติถ์-สะพานแขวนเฉลมิพระเกยีรติ-อุโมงค์ไม้ไผ่- 
                           จุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา-สกายวอล์คห้วยน ้ารี-อุตรดิตถ์                           

05.00 น. ปลุกท่ำนยำมเชำ้ เพื่อน ำท่ำนขึ้น ภูสะนาว ภูเขำสูงท่ีอยูติ่ดกบัประเทศลำว เดินบน สกำยวอลค์ของอุตรดิตถ ์ท่ีเป็นจุด
ชมวิวและทะเลหมอก ท่ีสวยงำม เป็นจุดถ่ำยรูปท่ีสวยงำมอีกแห่งหน่ึงของ อ.บำ้นโคก(สุดชำยแดนอุตรดิตถ)์ 

 
07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้(4)ท่ี ห้องอำหำรของรีสอร์ท 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ภูแลลาว (ระยะทำง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลำในกำรเดินทำง 40 นำที) ชมวิวสอง
แผน่ดิน ท่ีสำมำรถมองลงไปเห็นบำ้นเรือนของพี่นอ้งชำวลำว แขวงไชยบุรี 

 
ออกเดินทำงสู่ อ.ฟากท่า(ระยะทำง 62 กิโลเมตร ใชเ้วลำในกำรเดินทำง 1 ชัว่โมง) ผำ่นชมเมืองท่ีมีควำมสงบเรียบง่ำย
ของชำวฟำกท่ำ ออกเดินทำงสู่ อ.ท่าปลา(ระยะทาง 39 กโิลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที)  

12.00 น.       รับประทำนอำหำรกลำงวนั(5)ท่ี ระเบียงน่ำน 
บ่ำย น ำท่ำนชม เขื่อนสิริกติถ์(เขื่อนท่ำปลำ) จดัเป็นเขื่อนดินท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงกั้นแม่น ้ำน่ำน และท่ี

เป็นจุดสุดฮิตในเขื่อนสิริกิต์ิก็คือ บริเวณสันเข่ือน เป็นจุดชมวิวท่ีจะมองเห็นทั้งอ่ำงเก็บน ้ำและป้ำยช่ือเขื่อนขนำดใหญ่ 
ชม สะพานเฉลิมพระเกยีรติบรมราชินีนาถ สะพำนแขวนท่ีเบ้ืองล่ำงคือ วังมัจฉา ชม อุโมงค์ไม้ไผ่ ซุม้ไมไ้ผสู่งยำวจะ
เกิดเป็นโคง้สวยงำม เดินทำงสู่ อุทยานแห่งชาติล าน ้าน่าน ชม จุดชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบสุริยันต์จันทรา ท่ีเป็นอ่ำง
เก็บน ้ำถูกลอ้มดว้ยทิวเขำ และในตอนเยน็ก็ยงัเป็นจุดชมวิวพระอำทิตยต์กท่ีสวยงำม น ำท่ำนชม สกายวอร์คห้วยน ้ารี” 
สะพำนสีขำวท่ียืน่ออกไป ริมอ่ำงเก็บน ้ำห้วยน ้ำรี เป็นสะพำนคอนกรีตเสริมเหลก็ มีควำมยำว 720 เมตร ตั้งอยูใ่น



ห น ้ า  | 4 

 

  

โครงกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ำหว้ยน ้ำรีอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ เป็นอีกหน่ึงแลนดม์ำร์กของอุตรดิตถ ์จนไดเ้วลำ
เดินทำงสู่ อุตรดิตถ ์(ระยะทำง 57 กิโลเมตร ใชเ้วลำเดินทำง 1 ชัว่โมง) 

 

 

 
  18.00 น.       รับประทำนอำหำรค ่ำ(6)ท่ี ครัวขำ้วหอม 
               น ำท่ำนเขำ้ท่ีพกั โรงแรม อำรย เทอเรช รีสอร์ท หรือ เทียบเท่ำ (หอ้งปรับอำกำศ 2-3 ทำ่น) 
 

วันท่ีสาม     อุตรดติถ์-อนุสาวรีย์พระยาพชัิยดาบหัก-อ.ลับแล-น ้าตกแม่พลู-พระบรมธาตุทุ่งย้ัง-วัดพระแท่นศิลาอาส์น-ประตูลบัแล- 
                   ตลาดศรีนพมาศ-อนุสาวรีย์พระศรีนพมาศ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ                                                        

07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้(7)ท่ี ห้องอำหำรของโรงแรม  
แวะชิม ขนมเทียนเสวย ของดี ขึ้นช่ือ และเป็นเจำ้แรกในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ขนมเทียนท่ีน่ีแปลกกวำ่ขนมเทียนทัว่ไป 
โดยกำรน ำเน้ือแป้งไปคุกเคลำ้กบังำขำว ห่อดว้ยใบตอง แลว้น ำไปอบควนัเทียน จะไดก้ล่ินควำมหอมของควนัเทียน
และใบตอง น ำท่ำนสักกำระ อนุสาวรีย์พระยาพชัิยดาบหัก ประดิษฐำนอยูห่นำ้ศำลำกลำงจงัหวดัอุตรดิตถ ์สร้ำงขึ้น
เพื่อระลึกถึงเกียรติในเร่ืองควำมองอำจ กลำ้หำญ รักชำติ และเสียสละของท่ำน น ำท่ำนชม ประตูเมืองลับแล ซุม้ประตู
เมือง ซ่ึงหมำยถึงวำ่ไดเ้ดินทำงเขำ้สู่เมืองลบัแลอยำ่งเป็นทำงกำร ซุม้ประตูเมืองถือวำ่ เป็นแลนดม์ำร์ค ท่ีทุกคนตอ้ง
แวะ  ขำ้งซุม้ประตู มีประติมำกรรมแม่ม่ำยอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเมืองลบัแล เป็นรูปป้ันหญิงสำวยนือุม้ลูกนอ้ยสีหนำ้
เศร้ำสร้อย ขำ้งมีสำมีนัง่คอตกในมือถือถุงยำ่มใส่ขมิ้น น ำท่ำนชม วัดพระแท่นศิลาอาสน์  ตั้งอยูท่ี่ ต ำบลทุ่งย ั้ง อ ำเภอ
ลบัแล  ประดิษฐำนพระแท่นศิลำอำสน์ ปูชนียวตัถุส ำคญัของจงัหวดัอุตรดิตถ ์ มีควำมเช่ือวำ่กำรไดม้ำสักกำระบูชำ
พระแท่นศิลำอำสน์ จะไดรั้บอำนิสงส์สูงสุด ชม วัดพระบรมธาตุทุ่งย้ัง ตั้งอยูใ่นต ำบลทุ่งย ั้ง อ ำเภอลบัแล จงัหวดั
อุตรดิตถ ์ห่ำงจำกตวัจงัหวดัอุตรดิตถ ์5 กิโลเมตร เป็นวดัส ำคญัประจ ำเมืองทุ่งย ั้ง ซ่ึงเมืองทุ่งย ั้งในปัจจุบนัถือไดว้ำ่เป็น
เมืองท่ีมีผูค้นอำศยัติดต่อกนัมำอยำ่งยำวนำนตั้งแต่สมยัก่อนกำรสถำปนำอำณำจกัรสุโขทยั ภำยในวดัมีโบรำณสถำน
และโบรำณวตัถุท่ีส ำคญั คือ เจดียพ์ระบรมธำตุ ชำวบำ้นนิยมเรียกวำ่ พระบรมธำตุทุ่งย ั้ง เป็นเจดียเ์ก่ำแก่แบบลงักำทรง
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กลมฐำน ชม น ้าตกแม่พูล น ้ำตกท่ีเกิดจำกกำรตกแต่งธำรน ้ ำโดยกำรเทปูนใหน้ ้ำไหลลดหลัน่จำกบนเขำสูงลงมำ ดู
คลำ้ยน ้ำตกธรรมชำติ สูงหลำยชั้น สภำพโดยรอบนั้นมีควำมร่มร่ืนเตม็ไปดว้ยป่ำไมห้ลำกหลำยสำยพนัธุ์ มีธรรมชำติ
แวดลอ้มท่ีสวยงำม ชม ตลาดศรีนพมาศ ดำ้นหนำ้ตลำดมีควำมเก๋ำและควำมเก๋ ออกแนวยอ้ยยคุโบรำณสักหน่อย 
ดำ้นหนำ้เป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ คนส ำคญัแห่งเมืองลบัแล ชม ภำพเพนทก์ ำแพงท่ีวำดบนตวัตึกหนำ้
ตลำดเป็นภำพวำดก ำแพงท่ีมีควำมชิคสีออกแนวพำสเทล ท่ีเล่ำเร่ืองรำวของวิถีชีวิตคนผูค้นในอดีต 

 

 
12.00 น.       รับประทำนอำหำรกลำงวนั(8)ท่ี ข้าวพนัผักอนิดี ้ มำเมืองลบัแลแลว้จะพลำดขำ้วพนัพกัไม่ได ้ 
บ่ำย เดินทำงกลบั กรุงเทพฯ(ระยะทำง 497 กิโลเมตร ใชเ้วลำในกำรเดินทำง 7 ชัว่โมง)  
 22.00 น. เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ..................... 
หมายเหตุ รายการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก 
 

ก าหนดเดนิทางวนัที ่ 
3-5 , 10-12 , 16-18 , 23-25 ธันวาคม 2565 ท่านละ 4,999 บาท  พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 1,800 บาท/ท่าน 

31 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 ท่านละ 4,999 บาท พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 1,800 บาท/ท่าน 
 
 

เง่ือนไขการจองทัวร์ 
งวดท่ี 1 กรุณำวำงเงินมดัจ ำในกำรส ำรองท่ีนัง่ ท่ำนละ  2,000 บำท  กำรยนืยนักำรจองกำรจองจะสมบูรณ์  ก็ต่อเม่ือ ทำง
บริษทัไดรั้บเงินค่ำมดัจ ำแลว้เท่ำนั้น  
(หลงัจำกช ำระมดัจ ำแลว้  กรุณำส่งหลกัฐำนกำรโอนเงิน ช่ือ-สกุลผูเ้ดินทำง เบอร์โทร  
งวดท่ี 2 ช ำระค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 30 วนัก่อนกำรเดินทำง  

อตัราค่าบริการรวม 
✓ รถตูป้รับอำกำศ  คนัละ 8-9 ท่ำน  
✓ ค่ำโรงแรมท่ีพกั ตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ 2-3 ท่ำน 
✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ ตำมรำยกำรระบุ 
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✓ ค่ำอำหำรตำมรำยกำรท่ีระบุ (อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือท่ีรับประทานนอกเหนือจากเมนูท่ี
ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ) 

✓ มคัคุเทศกแ์ละเจำ้หนำ้ท่ีบริกำรทวัร์ 
✓ ค่ำประกนัภยักำรเดินทำง 1,000,000 บำท และอุบติัเหตุ 500,000 บำท ตำมเง่ือนไขกรมธรรณ์  

อตัราค่าบริการไม่รวม  

• ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีระบุไวใ้นรำยกำรและค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัต่ำงๆ เช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซักรีด ฯลฯ 

• ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% กรณีตอ้งกำรใบเสร็จ 

• ค่ำทิปมคัคุเทศก ์และ พนกังำนขบัรถ 600 บำท/ลูกคำ้ 1ท่ำน 
กรณียกเลกิ 

• ยกเลิกหลงัจำกวำงเงินมดัจ ำ บริษทัฯจะคิดค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สำมำรถ คืนเงินได ้(ตวัอยำ่งเช่น  ค่ำมดั
จ ำหอ้งพกั และ ค่ำรถบสั เป็นตน้) 

• ยกเลิกหลงัจำกจ่ำยเงินเตม็จ ำนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง  ท่ีตอ้งระบุวำ่  หำ้มเดินทำง 
หรือ  ไม่สมควรเดินทำง 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
▪ เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว(Single), ห้องคู่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน(Triple) ซ่ึงหอ้งพกัอำจจะไม่ติดกนัและบำงโรงแรมอำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 
ท่ำน แต่อำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่(นอน2ท่ำน) กบั 1 เตียงพบัเสริม(นอน1ท่ำน) ซ่ึงขึ้นอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละ
โรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนัดว้ย 

▪ บำงโรงแรม อำจไม่มีเคร่ืองใชไ้วบ้ริกำร อำทิเช่น  แปรงสีฟัน ยำสีฟัน หวี โลชัน่ทำผิว รองเทำ้เดินในห้อง เป็นตน้   
การเดินทางเป็นครอบครัว 

หำกท่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัวท่ีตอ้งไดรั้บกำรดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), 
เด็ก และผูสู้งอำย ุมีโรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัทำ่นและ
ครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง   เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ  ทำงทีมงำนทวัร์มีควำม
จ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจบ็ท่ีนอกเหนือควำมรับผิดชอบของทีมงำนทวัร์ และเหตุสุดวิสัยบำงประกำร เช่น กำรนดัหยดุ
งำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ  

▪ เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฏิเสธกำรเขำ้ประเทศไม่ว่ำใน
กรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอ
ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆ 

▪ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อควำมเหมำะสม ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนควำมปลอดภยัของคณะผู ้
เดินทำงเป็นส ำคญั 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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