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1) ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562                        กรุงเทพฯ – ชุมแสง – พิจิตร  

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต ์
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์  
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 

 เดินทางถึงจังหวัดนครสวรรค์น าท่านชม ตลาดทับกฤต ตามรอยละครดัง กรงกรรม ซึ่งคงจ ากันได้กับฉากบ้านพไิล 
และโรงสีโกดังเก็บข้าวสาร ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้บึงบอระเพด็ ฉะนั้นสินค้าที่น ามาวางขายก็จะเป็นสนิค้าท้องถิ่น เช่น สายบัว  
ไหลบัว เม็ดบัว ขนมรากบัวเชื่อม เป็นต้น เชิญเลือกหาเลือกซือ้กันตามใจชอบ จากนั้นเดินทางสู่อ าเภอชุมแสง 
ชม วัดเกยไชยเหนือ(บรมธาตุ) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีเรื่องราวมากมาย ตั้งอยู่บริเวณบรรจบกันของแม่น้ ายมกับแม่น้ าน่าน 
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสโุขทัยรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1  มีการบรูณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในรัชสมัยของสมเด็จ 
พระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ สมเด็จพระเจ้าเสือ  ในสมัยกรุงศรีอยธุยา ฟังเรื่องราวเล่าขานจากวิทยากรในพืน้ที่  

 อาหารกลางวันที่ ร้านแม่แกลบ  
 

           สโลไลฟ์...ย้อนวันวาน พิจิตร ชุมแสง  

ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

  วันเดนิทาง : ศุกร์ที่ 16 – อาทติย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 
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หลังอาหารน าท่านนั่งรถรางชมสถานที่ส าคัญของอ าเภอชุมแสง โดยเริ่มที่ สถานีรถไฟชุมแสง สะพานหิรัญนฤมิต 
อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่
พึ่งทางใจของชาวชุมแสงมามากกว่าร้อยปี และพลาดไม่ได้ ตลาดวีระเศรษฐกุล (ตลาด 100 ปี ชุมแสง) พื้นที่ชีวิต
ของชุมชนซึ่งท่านจะได้เห็นความเป็นอยู่ความน่ารักของผู้คน และอุดหนุนเลือกซื้อขนมของฝากติดไม้ติดมือกัน 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่จังหวัดพิจิตร น าท่านชม วัดเขารูปชา้ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขามีบันไดทางขึ้น 136 ขั้น
ไม่สูงมากนัก ด้านบนมีเจดีย์ทรงลังกาตั้งอยู่บนยอดเขาและมีก้อนหินสีขาวซ้อนกันมองดูคล้ายช้างเป็นที่มาของชื่อ
วัดนั่นเอง เม่ือขึ้นไปด้านบนแล้วท่านจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองพิจิตรและอ าเภอตะพานหินได้อย่างชัดเจน ภายใน
มณฑปยังมีรอยพระพุทธบาทและภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิพระร่วงอีกด้วย 
อาหารค่ าที่ .......... 
ที่พัก …. พิจิตร (พัก 2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562                       พิจิตร  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ วัดใหม่ค าวัน น าชมวิหารแก้วเป็นวิหารที่ประดับด้วยกระจกอย่างสวยงาม ภายในประดิษฐานองค์พระพทุธชนิราช 
หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน เพือ่ให้ประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้ขอพรกัน จากนั้นเดินทางสู่ วัดโรงช้าง เป็นวัดเก่าแก่อายุนับ
ร้อยปีมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ และเปน็ศาสนสถานส าคัญที่ชาวเมืองชาละวันเคารพนับถือ ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่อยูก่ลางแจ้ง 3 องค์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปางห้ามญาติ ปางไสยาสน์ และเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ.2517 มีตู้พระไตรปิฎกอยูโ่ดยรอบเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ท าบุญตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านชม สถานแสดงพันธุป์ลา
เฉลิมพระเกียรติบึงสไีฟ เป็นอาคารรูป 9 แฉก ยื่นไปในบึงสีไฟ ภายในประกอบด้วยตู้แสดงพันธุ์ปลาฝังในผนัง จ านวน 12 ตู ้
ใช้เป็นที่แสดงพันธุ์ปลาแปลกๆ ที่หายาก ผนังด้านนอกของตัวอาคารบุเซรามิคสีทอง เฉลียงทางเดินตกแต่งด้วยกระเบื้อง
เคลือบดินเผาเป็นภาพในวรรณคดีและประเพณีไทยส่วนตรงกลางของตัวอาคารเป็นช่องเปิด ส าหรับให้ท่านชมปลาในบึงสีไฟ 
และสามารถให้อาหารปลาไดน้ะคะ 
อาหารกลางวันที่ ...... 
หลังอาหารเดินทางสู่ วัดคลองคู้ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตร ซึ่งเจ้าอาวาสวัดมีแนวคิดปั้นรูปจระเข้ขวางคลอง เพื่อ
แฝงด้วยกุศโลบายและค าสอนว่า จระเข้ขวางคลองมิใช่หมายความว่าจะคิดค้านแบบหัวชนฝาแต่ถ้ามองโลกในแง่ดี ก็ต้องคิด
ว่าคิดดีท าดี แบบจระเข้ขวางคลอง คือต้องคิดขัดขวางสิ่งที่เป็นความชั่ว สิ่งที่เป็นอบายมุขสุรายาเมา การพนัน และยาเสพติด 
ไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้าน จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์  ตั้งอยูต่ าบลป่ามะคาบ สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทย –  
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เวียดนาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบชุมชนของต าบลป่ามะคาบ ตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติของไทย 
รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมอันแตกตา่งของผู้คนในชุมชน และมิตรภาพอันดีของคนไทยที่มีต่อชาว
เวียดนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผูกพันมายาวนานเกือบร้อยปี    จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศไปเช็คอินกันต่อที่ ชุมชนย่าน
ตลาดเก่าวังกรด ความสงบที่ซ่อนเสน่ห์ของวันวานกับชาวบ้านที่ยังคงมีวิถีชีวิตสุดเรียบง่าย มาชมกันค่ะ!! เรือนแถวสร้างดว้ย
ไม้ ที่อดีตเคยเป็นอาคารพาณิชย์ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ามาก่อน  ศาลเจ้าพ่อวังกลม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เปน็ศูนย์รวมจติใจ
ของที่นี่ อีกหนึ่งที่ทีไ่ม่ควรพลาดแวะมาขอพร และชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมจีน อาคารหลวงประเทือง คดี ฯลฯ ตึก
หลังแรกของเมืองพิจิตร เที่ยวชมกันแล้วก็คงต้องไม่พลาดของอร่อย สาคูไส้หมูวังกรด ต้องชมิกันสักหน่อย!!   
อาหารค่ าที่ โรงแรม 
 

3) อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม  2562                 พิจิตร - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู่ วัดโพธิ์ประทับช้าง เยือนถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ สกัการะหลวงพ่อโตซึ่งประดิษฐานอยู่กลางโบสถ์ และเลือกซื้อของ
ฝากของที่ระลึกจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโพธิ์ประทับช้าง สมควรแก่เวลาเดินทางสู่จังหวัดนครสวรรค ์
อาหารกลางวันที่ ภัตตาคารโกยี 
หลังอาหารเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากที่ ร้านน้องเปิ้ล 
18.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ  
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@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  7,000.- บาท 

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

@ พักเด่ียว  เพิ่ม    600.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  

   6.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
   7.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เชน่  ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด 
 

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 5 สิงหาคม 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัที่ 6 สิงหาคม 2562 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 

ช าระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
 

เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ ส่งแฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 
 

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / เชาว์ / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

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

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

