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1) ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563                   กรุงเทพฯ – ชุมแสง – พิจิตร  

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์ 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสขุภณัฑ์  
บริการอาหารเช้า เคร่ืองดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 

 เดินทางถึงจงัหวดันครสวรรค์น าท่านชม ตลาดทบักฤต ตามรอยละครดงั กรงกรรม ซึง่คงจ ากนัได้กบัฉากบ้านพไิล 
และโรงสีโกดงัเก็บข้าวสาร ตลาดแห่งนีต้ัง้อยู่ใกล้บงึบอระเพด็ ฉะนัน้สินค้าที่น ามาวางขายก็จะเป็นสนิค้าท้องถิ่น เช่น สายบวั  
ไหลบวั เม็ดบวั ขนมรากบวัเชื่อม เป็นต้น เชิญเลือกหาเลือกซือ้กนัตามใจชอบ จากนัน้เดินทางสูอ่ าเภอชมุแสง 
ชม วดัเกยไชยเหนือ(บรมธาต)ุ เป็นวดัเก่าแก่ที่มีเร่ืองราวมากมาย ตัง้อยู่บริเวณบรรจบกนัของแม่น า้ยมกบัแม่น า้น่าน 
สนันิษฐานว่าสร้างขึน้ในสมยัสโุขทยัรัชสมยัของพระมหาธรรมราชาที่ 1  มีการบรูณปฏิสงัขรณ์ขึน้ใหม่ในรัชสมยัของสมเด็จ 
พระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ สมเด็จพระเจ้าเสือ  ในสมยักรุงศรีอยธุยา ฟังเร่ืองราวเล่าขานจากวิทยากรในพืน้ที่  

 อาหารกลางวนัที่ ร้านแม่แกลบ  
 
 
. 

                                      สโลว์ไลฟ์...ดินแดนชาละวัน พิจิตร  

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

  วันเดนิทาง : ศุกรท์ี่ 27 – อาทติย์ที่ 29 มีนาคม 2563 
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หลงัอาหารน าท่านนัง่รถรางชมสถานที่ส าคญัของอ าเภอชมุแสง โดยเร่ิมที่ สถานีรถไฟชมุแสง สะพานหิรัญนฤมิต 
อนสุาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง ศาลเจ้าศกัด์ิสิทธ์ิเป็นที่เคารพนบัถือและเป็นที่
พึง่ทางใจของชาวชมุแสงมามากกว่าร้อยปี และพลาดไม่ได้ ตลาดวีระเศรษฐกลุ (ตลาด 100 ปี ชมุแสง) พืน้ที่ชีวิต
ของชมุชนซึง่ท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ความน่ารักของผู้คน และอดุหนนุเลือกซือ้ขนมของฝากติดไม้ติดมือกนั 
สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดัพิจิตร น าท่านชม วดัเขารูปชา้ง เป็นวดัที่ตัง้อยู่บนเนินเขามีบนัไดทางขึน้ 136 ขัน้
ไม่สงูมากนกั ด้านบนมีเจดีย์ทรงลงักาตัง้อยู่บนยอดเขาและมีก้อนหินสีขาวซ้อนกนัมองดูคล้ายช้างเป็นที่มาของชื่อ
วดันัน่เอง เม่ือขึน้ไปด้านบนแล้วท่านจะเห็นทิวทศัน์ของเมืองพิจิตรและอ าเภอตะพานหินได้อย่างชดัเจน ภายใน
มณฑปยงัมีรอยพระพทุธบาทและภาพจิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองไตรภมูิพระร่วงอีกด้วย 
อาหารค ่าที่ .......... 
ที่พกั …. พจิิตร (พกั 2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563            พิจิตร  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู ่ วดัใหม่ค าวนั น าชมวิหารแก้วเป็นวิหารที่ประดบัด้วยกระจกอย่างสวยงาม ภายในประดิษฐานองค์พระพทุธชนิราช 
หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไปได้มากราบไหว้ขอพรกนั จากนัน้เดินทางสู ่วดัโรงช้าง เป็นวดัเก่าแก่อายุนบั
ร้อยปีมีเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ และเป็นศาสนสถานส าคญัที่ชาวเมืองชาละวนัเคารพนบัถือ ภายในบริเวณวดัมีพระพทุธรูป
ขนาดใหญ่อยู่กลางแจ้ง 3 องค์ เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ปางห้ามญาติ ปางไสยาสน์ และเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึน้เมื่อปี 
พ.ศ.2517 มีตู้พระไตรปิฎกอยูโ่ดยรอบเพื่อให้ประชาชนทัว่ไปได้ท าบญุตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านชม สถานแสดงพนัธุ์ปลา
เฉลิมพระเกียรติบึงสีไฟ เป็นอาคารรูป 9 แฉก ยื่นไปในบงึสีไฟ ภายในประกอบด้วยตู้แสดงพนัธุ์ปลาฝังในผนงั จ านวน 12 ตู้ 
ใช้เป็นที่แสดงพนัธุ์ปลาแปลกๆ ที่หายาก ผนงัด้านนอกของตวัอาคารบเุซรามิคสีทอง เฉลียงทางเดินตกแต่งด้วยกระเบือ้ง
เคลือบดินเผาเป็นภาพในวรรณคดีและประเพณีไทยสว่นตรงกลางของตวัอาคารเป็นช่องเปิด ส าหรับให้ท่านชมปลาในบงึสีไฟ 
และสามารถให้อาหารปลาได้นะคะ 
อาหารกลางวนัที่ ...... 
หลงัอาหารเดินทางสู ่วดัคลองคู ้ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจงัหวดัพิจิตร ซึง่เจ้าอาวาสวดัมีแนวคิดปัน้รูปจระเข้ขวางคลอง เพื่อ
แฝงด้วยกศุโลบายและค าสอนว่า จระเข้ขวางคลองมิใช่หมายความว่าจะคิดค้านแบบหวัชนฝาแต่ถ้ามองโลกในแง่ดี ก็ต้องคิด
ว่าคิดดีท าดี แบบจระเข้ขวางคลอง คือต้องคิดขดัขวางสิ่งที่เป็นความชัว่ สิ่งที่เป็นอบายมขุสรุายาเมา การพนนั และยาเสพติด 
ไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้าน จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑ์บ้านดงโฮจิมินห์  ตัง้อยู่ต าบลป่ามะคาบ สญัลกัษณ์แห่งมิตรภาพไทย –  
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เวียดนาม เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์แบบชมุชนของต าบลป่ามะคาบ ตวัอย่างของพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติของไทย 
รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการหลอ่หลอมทางวฒันธรรมอนัแตกตา่งของผู้คนในชมุชน และมิตรภาพอนัดีของคนไทยที่มีต่อชาว
เวียดนามตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนัที่ผกูพนัมายาวนานเกือบร้อยปี    จากนัน้เปลี่ยนบรรยากาศไปเช็คอินกนัต่อที่ ชมุชนย่าน
ตลาดเก่าวงักรด ความสงบที่ซ่อนเสน่ห์ของวนัวานกบัชาวบ้านที่ยงัคงมีวิถีชีวิตสดุเรียบง่าย มาชมกนัค่ะ!! เรือนแถวสร้างดว้ย
ไม้ ที่อดีตเคยเป็นอาคารพาณิชย์ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ามาก่อน  ศาลเจ้าพ่อวงักลม สถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่เป็นศนูย์รวมจติใจ
ของที่นี่ อีกหนึ่งที่ทีไ่ม่ควรพลาดแวะมาขอพร และชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมจีน อาคารหลวงประเทือง คดี ฯลฯ ตกึ
หลงัแรกของเมืองพิจิตร เที่ยวชมกนัแล้วก็คงต้องไม่พลาดของอร่อย สาคูไสห้มูวงักรด ต้องชมิกนัสกัหน่อย!!   
อาหารค ่าที่ โรงแรม 
 

3) อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563             พิจิตร - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู ่ วดัโพธ์ิประทบัช้าง เยือนถิ่นประสตูิพระเจ้าเสือ สกัการะหลวงพ่อโตซึง่ประดิษฐานอยู่กลางโบสถ์ และเลือกซือ้ของ
ฝากของที่ระลกึจาก กลุ่มวิสาหกิจชมุชนโพธ์ิประทบัช้าง สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดันครสวรรค์ 
อาหารกลางวนัที่ ภตัตาคารโกยี 
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะซือ้ของฝากที่ ร้านน้องเปิล้ 
18.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ  
   



พิจิตร |  4 

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  7,000.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  5,300.- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม    600.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตุท่านละ  500,000  บาท  

   6.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
   7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 6 มีนาคม 2563 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลงัวนัที่ 13 มีนาคม 2563 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 7 วนั หกัค่าบริการ 50 % 

  3. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบริการ 100 % 
 

ชำระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
บริษัท ชยัทวัร์ จ ากดั  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
 

เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 
 

           ติดต่อ  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ตอ่  115 - 119                 

           Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   

                                              จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

