
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

รายการท่องเทีย่ว 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ - พษิณุโลก - เขาคอ้ - L D 
07.30 น. นัดพบคณะเดินทางที่ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หวัล าโพง) เจา้หนา้ที่บรษิทัใหก้ารตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกกอ่นการเดนิทาง 
08:30 น. ออกเดนิทางไป พษิณุโลก โดยรถไฟตูข้บวนรถดว่นพเิศษ ขบวนที ่7 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัแบบกล่องบนรถไฟ 
13.12 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟพิษณุโลก น าท่านเดินทางไปสกัการะพระพุทธชนิราช ณ วดัพระศรี

มหาธาตุวรหมาวหิาร หรอืวดัใหญ่ พระประธานองคใ์หญ่ที่ประดิษฐาน ในวิหารคือ “พระพุทธ
ชนิราช” ชาวเมอืงพษิณุโลกก็นิยมเรยีกกนัว่า “หลวงพ่อใหญ่” ตามไปดว้ย  พระพุทธรูปปางมาร
วชิยัขนาดใหญ่ หล่อดว้ยทองสมัฤทธิ ์ขนาดหนา้ตกักวา้ง 5 ศอก 1 คบื 5 นิ้ว และสูง 7 ศอก ไดร้บั
การกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลกัษณะงดงามที่สุดในประเทศ วดัใหญ่นับเป็นพระอาราม
หลวงทีส่ าคญัของจงัหวดั เพราะเป็นศูนยร์วมทางจติใจของชาวเมืองและชาวไทยทัง้ประเทศ จากน้ัน
น าท่านเดนิทางไป เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
ทีพ่กั ณ อ.เขาคอ้  

 

 
 
วนัที ่2 เขาคอ้  B L D 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปชม น ้าตกศรดีษิฐ ์เป็นน ้าตกหนิทีส่วยมากๆ ของเขาคอ้ ที่ส าคญัยงัเป็นสถานที่

ประวตัศิาสตร ์น ้าตกหนิช ัน้ขนาดใหญ่ ทีม่ีเพียงแค่ช ัน้เดียว สูง 30 เมตร กวา้ง 50 เมตร แต่กลบัมี
น ้าตกตลอดทัง้ปี  เป็นแหล่งตน้น ้าที่ส าคญัของล าน ้าเข็ก ซึง่เมื่อก่อนน้ัน คอมมิวนิสตเ์คยใชเ้ป็นที่
อยู่อาศยั เรยีกไดว้่าเป็นชมุชนขนาดย่อมๆ พราะมกีารพบเจอหลกัฐานและสิ่งของเคร ือ่งใชต่้างๆ ใน
บริเวณน ้าตก ไม่ว่าจะเป็น บา้นพัก ครกต าขา้ว เป็นตน้ จากน้ันน าท่านชม ฐานอิทธ ิ
(พิพิธภณัฑอ์าวุธ เขาคอ้) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชงิประวตัิศาสตรแ์ห่งหน่ึงบนสมรภูมิเขาคอ้ 
ภายในพพิิธภณัฑจ์ดัแสดงอาวุธยุโธปกรณ ์เชน่ ปืนประเภทต่าง ๆ ที่ใชใ้นการสูร้บทัง้ปืนใหญ่ ปืน
ลูกโม่ ปืนครก อารก์า้ ฯลฯ รถถงั รถบรรทุกทหาร เฮลิคอปเตอร ์และมีป้ายอธิบายรายละเอียด
ส าหรบัผูท้ี่สนใจไดศ้ึกษาหาความรู ้นอกจากนี้ยงัมีบงัเกอร ์และหลุมหลบภยัที่ไดด้ดัแปลงเป็นหอ้ง
แสดงภาพ และรายละเอยีดเหตุการณต์่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้รวมทัง้มกีารฉายวดิทิศัน ์ 

 



 

 

และจดัแสดงชุดอาวุธของกลุ่ม ผูก้่อการรา้ยคอมมิวนิสตบ์างส่วน นอกจากนี้ยังสามารถชม
ทศันียภาพทีส่วยงามตามธรรมชาตจิากบนฐานแห่งนีไ้ดอ้กีดว้ย  ชม อนุสรณส์ถานเขาคอ้ สรา้ง
ขึน้เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรอืน ทหาร ต ารวจ ทหาร ผูพ้ลีชพีในการสูร้บเพื่อปกป้องพืน้ที่ใน
เขตรอยต่อ 3 จงัหวดั คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ ์และเลย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2511-2525 น าท่านชม 
พระบรมธาตุเจดยีก์าญจนาภเิษก เจดยีท์ีม่สีถาปัตยกรรมผสมผสานทัง้แบบสุโขทยั อยุธยา และ
รตันโกสนิทร ์ยอดเจดยีบ์รรจพุระบรมสารรีกิธาตุที่อญัเชญิมาจากประเทศศรลีงักา เจดียแ์ห่งนี้ชาว
เพชรบูรณส์รา้งขึน้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลลด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลที่ 9 ใน
วโรกาสทรงครองราชย ์50 ปี เมือ่ พ.ศ. 2539 
 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บา่ย น าท่านชม วดัพระธาตุผาซอ่นแกว้ สถานที่อนัเป็นธรรมภูมิที่งดงาม รายลอ้ยดว้ยทิวเขาสูง

สลบัซบัซอ้น มีความงดงามของของเจดีย ์คือ ลวดลายการตกแต่งดว้ยถว้ยกระเบือ้ง หินสีต่าง ๆ      
ดูงดงามแปลกตา รวมทั้ง องคพ์ระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเร ียงก ัน 5 องค ์มองเห็น                         
โดดเด่นแต่ไกล วตัถุประสงคก์ารสรา้งเจดียเ์พื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวัทรงครองราชยค์รบ 60 ปี และเป็น ที่สืบพระศาสนาใหด้ ารงอยู่คู่แผ่นดินไทย จากน้ัน
ไปชมความน่ารกัของกวาง ณ ภกัดฟีารม์กวาง ฟารม์เลีย้งกวาง บนพืน้ที่เกอืบ50ไร ่เลีย้งกวาง
เพือ่ใชเ้ขาอ่อน มกีวาง 4 สายพนัธุ ์กว่า 130ตวั และยงัเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตร ไดเ้วาอนั
สมควรน าท่านเดนิทางสู่ อ.เมอืง สุโขทยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 
ทีพ่กั ณ อ.เมอืง สุโขทยั 

  

 
 



 

 

วนัที ่3 สุโขทยั B L - 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 
จากนัน้  น าท่านน าท่านเดินทางไป อุทยานประวตัิศาสตรสุ์โขทยั ครอบคลุมพืน้ที่โบราณสถานกรุง

สุโขทยัศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรสุโขทยัซึง่มอี านาจ อยู่บรเิวณภาคเหนือ ตอนล่างของ
ประเทศไทยในชว่งพุทธศตวรรษที ่18-19 ผงัเมืองสุโขทยัมีลกัษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ ภายนอก
ก าแพงเมอืงในรศัม ี5 กม. มีโบราณสถานประมาณ 70 แห่ง สรา้งขึน้ไวใ้นพุทธศาสนาและศาสนา
พราหมณ ์ภายในยงัเหลือรอ่งรอยพระราชวงัและวดัอีก 26 แห่ง วดัที่ใหญ่ที่สุดคือ วดัมหาธาตุ  
อุทยานแห่งนีไ้ดร้บัการบูรณปฏสิงัขรณโ์ดยกรมศิลปากรดว้ยความชว่ยเหลือจากองคก์ารยูเนสโก 
มผูีเ้ยีย่มชมหลายพนัคนต่อปี ซึง่สามารถเดนิเทา้หรอืขีจ่กัรยานเทีย่วชมได ้ 

 

 
 

อุทยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั ไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกแหล่งมรดกโลก รว่มกบั
อุทยานประวตัิศาสตรท์ี่ก าแพงเพชรและศรสีชันาลยัภายใตช้ ือ่ว่า  "เมืองประวตัิศาสตรส์โุขทยัและ
เมืองบรวิาร" (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) วดั
มหาธาตุ เป็นวดัใหญ่อยู่กลางเมอืง สรา้งสมยัพ่อขนุศรอีินทราทิตย ์มีพระเจดียต์่างๆ รวมถึง 200 
องค ์นับเป็นวดัส าคญัประจ ากรุงสโุขทยั วดัศรชีุม วดัที่ประดิษฐานพระอจันะหรอือจนะ ซึง่เป็น
พระพุทธรูปปางมาร วิชยั และลกัษณะของวิหารอนัเป็นที่ประดิษฐานพระอจันะน้ัน สรา้งเป็นรูป
สีเ่หลีย่มลกัษณะคลา้ยมณฑป แต่หลงัคาพงัทลาย ลงหมดแลว้  
 

 
 
 
 
 



 

 

น าท่านเดินทางไป อุทยานศรสีชันาลยั มีขอบเขตของผงัเมืองที่ก่อสรา้งทบัซอ้นอยู่บนบรเิวณ
เมืองเชลียงเดิม คือ แนวก าแพงเดิมท าเป็นคนัดินยาวขนานไปตามล าน ้ายม  เร ิม่จากบรเิวณวดั
มหาธาตุเชลยีงขนานล าน ้ายมเลยผ่านเขาพนมเพลงิออกไป  ซึง่ยงัคงปรากฏหลกัฐานคนัดินใหเ้ห็น
อยู่เป็นระยะ ชม วดัชา้งลอ้ม โบราณสถานส าคญั ตัง้อยู่ในอุทยานประวตัิศาสตรศ์รสีชันาลยั 
อ าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั มีเจดียท์รงลงักาที่ต ัง้อยู่บนฐานประทกัษิณรูปสี่เหลี่ยมจตุัรสั มี
ชา้งปูนปั้นเต็มตวัลอ้มรอบ ซึง่เป็นทีม่าของชือ่โดยรอบฐานทัง้ 4 ดา้น รวม 39 เชอืก หมายถึง โพธิ
ปักขิยธรรม 37 ประการ ซึง่เป็นธรรมอนัเป็นเคร ือ่งหมายการตรสัรู ้ประกอบกบัวิมุตติ 2 ประการ 
วดัเจดยีเ์จด็แถว ถอืเป็นวดัที่มีเจดียม์ากที่สุดอีกแห่งหน่ึงในประเทศไทยเลยก็ว่าได ้เพราะในวดัมี
เจดียม์ากถึง 33 องคด์ว้ยกนัเลยทีเดียว แต่ละเจดียม์ีลวดลายและลกัษณะตามยุคตามสมัยที่
แตกต่างกนัออกไป  วดันางพญา มีบรเิวณกวา้งขวางพอสมควร ภายในวดัมีเจดียท์รงลงักา
ประกอบซุม้เรอืนธาตุเป็นประธาน จุดเด่นของวดันี้คือมีผนังเหลืออยู่ดา้นหน่ึงโดยมีลวดลายปูนปั้น 
(Stucco Decoration) ทีส่วยงามอยู่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บา่ย  น าท่านไป หมู่บา้นนาตน้จ ัน่ ตัง้อยู่ท่ามกลางทุ่งนา สวนผลไมแ้ละแนวภูเขาเขียวขจี โดยยงัคง

รกัษาวถิชีวีติเรยีบง่ายแบบดัง้เดิมเอาไว ้ชาวบา้นที่น่ีส่วนใหญ่ท าอาชพีเกษตรกรรม ทัง้ท านาปลูก
ขา้ว สวนผลไมอ้ย่างลองกอง ทุเรยีน ฯลฯ และที่ท าใหห้มู่บา้นแห่งนี้มีช ือ่เสียงเป็นที่รูจ้กั น าท่าน
เดนิทางไปสนามบนิสุโขทยั 

17.30 น. ออกเดนิทางไป กรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 214 
18.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ...  
 
 

********************* 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร รถไฟพษิณุโลก เขาคอ้ สโุขทยั 3วนั 2คนื 
19-21, 26-28 ม.ีค. / 4-6, 13-15 23-25 เม.ย.  
1-3, 15-17, 22-24 พ.ค. / 3-5, 12-14, 26-28 ม.ิย. 
10-12, 17-19, 24-26 ก.ค. / 6-8, 12-14, 20-22 ส.ค. 
10-12, 17-19, 24-26 ก.ย. 
ราคาท่านละ  9,999  บาท 
พกัเดีย่ว   2,500 บาท 
 
 



 

 

 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม   
  
ค่าต ัว๋รถไฟขบวนพเิศษที ่7 กรุงเทพฯ-พษิณุโลก 
ค่าต ัว๋เคร ือ่งบนิสุโขทยั-กรุงเทพฯ 
ค่ารถตูป้รบัอากาศท่องเทีย่วตามโปรแกรม  
ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  
ค่าเคร ือ่งดืม่บรกิารบนรถระหว่างเดนิทาง   
ค่าธรรมเนียมสถานทีท่่องเทีย่ว (คนไทย)  
ค่าประกนัอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง (วงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท)  
ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญงาน 

  
อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม 
 
ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และ 3% 
ค่าเคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
ค่าทปิ 300 บาท / ทรปิ / ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามธรรมเนียม) 
ค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถตามสนิน ้าใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิตามระเบยีบธรรมเนียม) 
ค่าใชจ้่ายนอกเหนือรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่จากรายการ 
เป็นตน้ 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 1 ชดุ 
บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ (ใชว้นัเดนิทาง) 
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