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อตัราคา่บรกิาร   

ผูใ้หญ่     ท่านละ  14,300.- บาท 
        พกัเด่ียว  เพิ่ม      2,800.- บาท 

 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

 13 – 16 ธนัวาคม 2564 ( 4 วนั 3 คนื)  

 

 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

 

  เทีย่ววถิชีุมชน   เนนิมะปราง บา้นหาดสองแคว 
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1) จันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564   กรุงเทพฯ – เนินมะปราง - พิษณุโลก 
 

06.00 น. สมาชิกพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ ถนนองัรีดนูงัต ์
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศพรอ้มหอ้งสขุภณัฑ ์ 
บรกิารอาหารเชา้ / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
เดินทางสูจ่งัหวดัพิจิตรชม วดัโพธิ์ประทบัชา้ง เป็นวดัเก่าแก่ที่สรา้งขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2242 ในสมยั สมเด็จพระสรุเิยนทราธิบด ี
(พระเจา้เสือ) แห่งกรุงศรีอยธุยา มีอายกุว่า 300 ปี เพื่อเป็นอนสุรณส์ถานที่ประสตูิของพระองค ์ความโดดเด่นของวดันีค้ือ
มีพระวิหารสงูศิลปะแบบอยธุยาภายในประดิษฐาน หลวงพ่อโต หรือ หลวงพ่อยิม้  มีก าแพงลอ้มรอบสองชัน้ไดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรอีกดว้ย 
อาหารกลางวนัที่....พิจิตร 
หลงัอาหารน าท่านถ่ายรูปที่ระลกึกบัพญาชลาวนัที่ บงึสีไฟ จากต านานสูส่ญัลกัษณแ์ห่งเมือพิจิตร ก่อนเดินทางสู ่บา้นมงุ 
อ าเภอเนินมะปราง อ าเภอเล็กๆ ที่เต็มเป่ียมไปดว้ยธรรมชาติลอ้มรอมดว้ยเขาหินปนู และวิถีชีวิตที่สโลวไ์ลฟ์ของชาวบา้น 
เปลี่ยนพาหนะเป็นรถทอ้งถิ่น (รถอีแต๊ก) น าชม บรรยากาศโดยรอบของหมู่บา้น สวนดอกไม ้รา้นกาแฟ จดุถ่ายรูปต่างๆ
และปิดถ่ายดว้ยฝงูคา้งคาวที่จะออกหากินในช่วงค ่าจ านวนนบัแสน มองดรูาวควนัสีด าพงุขึน้สูท่อ้งฟ้าตดักบัแสงสีทอง
ของพระอาทิตยก์่อนลาลบัขา้มฟ้าสวยงามทีเดียว สมควรแก่เวลาเดินทางเขา้สูอ่  าเภอเมืองพิษณโุลก 
อาหารค ่าที่ โรงแรมเซ็ตตะวนัตก (เนือ้ / หม ู/ ปลาแซนมอล)  
ที่พกั โรงแรมโยเดียเฮอรเิทจ ( พกั 2 คืน) 
 

2)  อังคารที่ 14 ธันวาคม 2564     ตรอน บ้านหาดสองแคว บ้านน้ำพี้   
 

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
เดินทางสูอ่  าเภอตรอน จงัหวดัอตุรดิตถช์ม อนัซีนพระประธานอกแตก ที่วดับา้นแก่งใต ้หลงัจากช่างจงัหวดัไดท้  าการบรูณะ
พระอโุบสถพบเหน็รอยแตกพงัทลายออกมาที่หนา้อกองคพ์ระประธานองคแ์ละมองเห็นใบหนา้กบัเศียรพระพทุธรูปอีกองค์
ที่อยู่ดา้นใน เจา้อาวาสวดับา้นแก่งใต ้กลา่วว่า พระพทุธรูปองคด์งักลา่วคือ "หลวงพ่อเพ็ชร" ที่สรา้งขึน้สมยักรุงศรีอยธุยา 
กราบไหวข้องพรตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านชม ชมุชนบา้นหาดสองแคว เป็นชมุชนลาวเวียงที่บรรพบรุุษอพยพมาจาก
เวียงจนัทน ์สปป.ลาว ชาวชมุชนยงัรกัษาขนมธรรมเนียมประเพณีดัง้เดิมไวภ้ายในชมุชนมีกิจกรรมต่างๆ นั่งรถรางเที่ยวชม
โดยรอบไหวศ้าลเจา้พ่อ ชมโบสถเ์ก่าอาย ุ100 ปี ชมการท าสาแหรกจิ๋ว  เลือกซือ้ผลิตภณัฑช์มุชนอาทิ ผา้มดัยอ้ม กระเป๋า 
กลว้ยฉาบ มนัฉาบ เผือกฉาบ เป็นตน้ เสรจ็แลว้ก็คงตอ้งลองชิมอาหารพืน้เมืองกนัซกัหน่อย 
อาหารกลางวนัที่.....ชมุชน 
หลงัอาหารน าท่านไปหาของดีของศกัด์ิสิทธิ์กนัที่ พิพิธภณัฑบ์่อเหล็กน า้พี ้ เป็นพิพิธภณัฑท์ี่บอกเลา่เรื่องราวตัง้แต่การขุด
หาเหล็ก การถลงุ ตีมีด ตีดาบ ของผูค้นสมยัก่อนผ่านหุน่จองลอง รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชใ้นสมยัโบราณ นิยมน าไปตีเป็น
พระแสงราชศสัตราของพระเจา้แผ่นดิน มีความเชื่อว่าเป็นเหล็กศกัด์ิสิทธิ์ที่สามารถแกอ้าถรรพณอ์ยู่ยงคงกะพนัปอ้งกนั
ภตูผีปีศาจไดเ้ป็นอย่างดี เดินชมฟังเรื่องราวต่างกนัแลว้ก็ตอ้งมีของดีติดตวักนับา้ง มาตกเหล็กน า้พีก้นัใครโชคดไีดก้อ้นโต 
ยินดีดว้ยนะคะ!! จากนัน้ไปพกัผ่อนดบักระหายดว้ยน า้องุ่นสดจากไรท่ี่ ไรอ่งุ่นคานาอนั ชมไรถ่่ายรูปอดุหนนุผลิตภณัฑ ์ 
อาหารค ่า เตาใหญ่หมกูะทะ 
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3)  พุธที่ 15 ธันวาคม 2564                  พิษณุโลก นครสวรรค์ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม   
น าท่านสกัการะ พระพทุธชินราช เลือกซือ้ขนมของฝาก จากนัน้น าชมแลนมาครค์ใหม่ของพษิณโุลก วดัเสาหิน ศาสนสถาน
สีขาวดสูวยงามบรสิทุธิช์มรูปหลอ่หลวงพ่อเงินไหลมาเทมาพระพทุธรูปปนูป้ันสีขาวตลอดทัง้องคท์ี่ตัง้เรียงรายแทนรัว้แสดง
ขอบเขตพืน้ที่ของวดักว่า 100 องค ์เชิญชวนสมาชิกรว่มท าบญุตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดันครสวรรค ์
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านชม วดัอทุมุพร หรือ วดัวงัเดื่อ เป็นวดัที่หลวงพ่อจอ้ย เกจิชื่อดงัแห่งเมืองปากน า้โพเคยเป็นเจา้อาวาสจน
ละสงัขาร  ท่านเป็นพระนกัพฒันาผูไ้ดส้มญานามว่า “เทพเจา้แห่งเมืองปากน า้โพ”  ปัจจบุนัทางวดัไดเ้ก็บสรีระสงัขารของ
หลวงพ่อจอ้ย ไวใ้นมณฑป สามารถมาสกัการะกราบไหวไ้ด ้นอกจากนีย้งัเป็นวดัที่ความสวยงามเป็นเอกลกัษณ ์ดว้ยงาน
ปนูเปือยผสมเครื่องเบญจรงคแ์ละกระเบือ้ง มีความงดงามอ่อนชอ้ย สีสรรสวยงาม ทัง้ มณฑป อุโบสถลอยฟ้าเสารอ้ยตน้ 
ศาลาทรงไทย เป็นตน้ จากนั้นชม ฟารม์แกะทหารช่าง@นครสวรรค ์จุดเช็คอินใหม่ เดิมทีสถานที่แห่งนี ้เป็นพืน้ที่ท  า
การเกษตร ท านา เลีย้งสตัว ์ของก าลงัพลทหารช่าง และยงัเป็นศนูยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รชักาลที่ 9  นอกจากกาะแลว้ยงัมีสตัวอ์ื่นๆอีกทัง้ มา้ 
หมปู่า ปลา ไก่ นกกะทา เป็ด ห่าน ฯลฯ แถมยงัมีพืน้ที่ปลกูขา้ว สวนกุหลาบ ดาวเรือง ปอเทือง อุโมงคบ์วบ สระบวัหลวง 
บรรยากาศโดยรอบมีความรม่รื่นเดินชมพกัผ่อนตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั 
อาหารค ่าที่โรงแรม 
ที่พกั 42 ซี เดอะชีคโฮเทล 
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4) พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564      นครสวรรค์ - กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ที่หมู่บา้นรกัไทย   
น าท่าน ล่องเรือชมนกและชมพันธุ์ไมใ้นบึงบอระเพ็ด แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ บึง
บอระเพ็ดในอดีตนัน้เป็นที่ราบลุ่ม แวดลอ้มไปดว้ยป่าไมเ้บญจพรรณอนัอุดมสมบูรณ ์เมื่อถึงฤดฝูนจะมีน า้ทางเหนือไหล
หลาก ท าใหบ้ริเวณบึงบอระเพ็ดมีน า้ท่วมเป็นบริเวณกวา้ง จนกลายเป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ อุดมไปดว้ยสตัวน์  า้
นานาชนิด ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม จะมีนกเป็ดน า้อพยพมาที่บงึแห่งนีเ้ป็นจ านวนมาก  
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  
หลงัอาหารเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะซือ้ของฝากตามความเหมาะ 
18.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ที่ หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
เง่ือนไขการเดินทาง  เป็นไปตามขอ้ก าหนดของแต่ละพืน้ที่แต่ละจงัหวดั 
   
 

อตัรานีร้วม   

1.  รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ   2.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้ 4.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท) 

6.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์

    

อตัรานีไ้มร่วม   
1. ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ ANTIGEN TEST KIT  (ใบรบัรองจากแพทย)์ 

กรณีไม่มีหลกัการฐานการรบัวคัซีนครบตามเกณฑ ์
2. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ   แอลกอฮอลส์เปรย ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

                   ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เงื่อนไขการจอง  โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ที่ 

  

ติดตอ่  :   02 212 8431 , 080 571 5551, 065 635 1997 

Line ID: @chaitour     E-mail domestic@chaitour.co.th 
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

