
 

 

 

 

DE136: ทวัร์นครสวรรค์ ชุมแสง ดนิแดนปากน า้โพ 2 วนั 1 คืน VAN 
 
รายละเอยีดการเดินทาง : 
 
 
 
05.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ จ.

นครสวรรค์ 
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
  แวะใหรั้บประทานอาหารเช้าตามอธัยาศัย ณ ร้านอาหาร 
10.00 น. เดินทางถึง จังหวดันครสวรรค์  

น าท่านเดินทางไปยงั วดัศรีอุทุมพร ชมความงาม และอลงัการของสถาปัตยกรรม กุฎเิรือนไทย เป็นเรือนไม้
สักทั้งหลงั ภายในเป็นท่ีประดิษฐานร่างของหลวงพ่อจอ้ยในโลงแกว้ บริเวณดา้นขา้งกุฎิเรือนไทย เป็น
โบสถ ์2 ชั้น ท่ีสวยงามไม่แพก้นั ดา้นหนา้ทางเขา้ชั้นล่าง สร้างเป็นหนุมานอมพลบัพลา 
น าท่านเดินทางไปยงั วดัคีรีวงศ์ น าท่านไหวข้อพร องค์มหาเจดีย์พระจุฬามณเีจดีย์ ซ่ึงเป็นเจดีย ์
ขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นยอดเขา มี 4 ชั้น โดยบริเวณฐานขององคม์หาเจดียจ์ะสามารถมองเห็นภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม
ของเมืองนครสวรรคไ์ดแ้บบไกลสุดลูกหูลูกตา มองเห็นทั้งบา้นเรือนของชาวบา้น บึงบอระเพด็ ตลาด
ปากน ้าโพ อุทยานสวรรค ์เขาจอมคีรีนาคพรต และภูเขานอ้ยใหญ่มากมาย ยามเยน็จะมีบรรยากาศเยน็สบาย 
เป็นท่ีชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดันครสวรรค ์ 
ภายในพระจุฬามณีเจดีย ์ประกอบไปดว้ยรูปหล่อเหมือนขนาดเท่าองคจ์ริงของพระช่ือดงัหลายองค ์อาทิ รอย
พระพุทธบาทจ าลอง 12 ราศี, พระพุฒาจารยโ์ต วดัระฆงั, หลวงปู่ทวด วดัชา้งไห้, หลวงพอ่สด วดัปากน ้า 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีพระพุทธรูปจ าลองท่ีส าคญัของเมืองไทย อาทิ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระ
แกว้มรกต) พระพุทธชินราชจ าลอง พระพุทธโสธรจ าลอง ฯ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอชุมแสง 
14.00 น. เดินทางถึง อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ ยอ้นวนัวาน ชมเมืองเก่า สัมผสัชีวติแบบสโลวไ์ลฟ์  
  น าท่านเดินทางไปยงั สถานีรถไฟชุมแสง สถานีรถไฟเล็กๆ ท่ียงัคงมีกล่ินไอของอดีต เป็นสถานีประจ า 

อ าเภอชุมแสง สถานีสุดทา้ยของจงัหวดันครสวรรค์ ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ก่อนเขา้เขตจงัหวดัพิจิตรท่ี
สถานีวงักร่าง และส้ินสุดปลายทางท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
น าท่านเดินทางไปเทียวชม ตลาดเก่าร้อยปีชุมแสง เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น ้าน่าน และอยูใ่กลส้ถานีรถไฟ

วนัแรก  กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - วดัศรีอุทุมพร - วดัคีรีวงค์ - อ.ชุมแสง - สถานีรถไฟชุมแสง -  
ตลาดเก่าร้อยปีชุมแสง 



 

 

 

 

ชุมแสง เสน่ห์ของท่ีน่ีคืออาคารบา้นเรือนแบบโบราณอายุกวา่ 100 ปี บรรยากาศอบอวลดว้ยความคลาสสิค 
ชาวบา้นใชชี้วติกินอยูอ่ยา่งเรียบง่าย เม่ือไดม้าเดินจะเหมือนหลุดมาอีกยคุนึงเลย ท่ีส าคญัมีอาหารอร่อยๆ ให้
เราไดต้ามชิมไม่หวาดไม่ไหว ทั้ง ก๋วยเต๋ียวราดหนา้นายโก๊ะ หมูยา่งร้านเจบ๊๊วย กวยจับ๊โบราณเจฮุ๊ง หมู
สะเตะ๊เจล๊ั้ง ร้านไอศกรีมกะทิขา้งสถานีรถไฟ เป็นตน้ 
น าท่านเดินทางไปยงั สะพาน (แขวน) หิรัญนฤมิต สะพานแขวนทอดขา้มล าน ้าน่าน ตั้งอยูใ่จกลางเมือง
ชุมแสง และอยูใ่จกลางแม่น ้าน่านของเมืองชุมแสง ลอ้มรอบดว้ยทศันียภาพท่ีสวยงาม ในเวลาช่วงเชา้ และ
เยน็ บริเวณโดยรอบจะเตม็ไปดว้ยผูค้นท่ีมาออกก าลงักาย ไม่ก็นัง่เล่น เดินเล่น ชมววิบรรยากาศริมแม่น ้า
น่านแบบชิล ๆ สถานท่ีน้ีจึงเป็นทั้งสถานท่ีท่ีใหผู้ค้นมาพกัผอ่นหยอ่นใจ และยงัเป็นหน่ึงในแลนดม์าร์กของ
อ าเภอชุมแสงท่ีดึงดูดสายตานกัท่องเท่ียวไดม้ากท่ีสุดอีกดว้ย 

16.30 น. น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั ณ โรงแรมบึงบอระเพด็ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เก็บสัมภาระ 
อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

18.00 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัเขา้ท่ีพกั อิสระพกัผอ่นตาม 
อธัยาศยั ราตรีสวสัด์ิ 
 
 
 

 
06.00 น. ต่ืนเชา้รับอรุณ เดินออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 
  บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 

น าท่านลงเรือล่องชม บึงบอระเพด็ ซ่ึงแหล่งน ้าขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์ ตั้งเป็นเขตหา้มล่าสัตวป่์า  
นกท่ีน่ีมีทั้งนกประจ าถ่ินกบันกอพยพมาจากประเทศอ่ืน เม่ือไม่มีคนท าร้ายมนัก็เลยมีเยอะ ท่ีน่ีมีนกและสัตว์
อ่ืนๆ อยูอ่าศยัรวมๆ กนัประมาณ 148 ชนิด สมควรแก่เวลาน าคณะทวัร์กลบัข้ึนฝ่ัง เขา้ท่ีพกั อิสระท าภารกิจ
ส่วนตวั พร้อมเก็บสัมภาระ เช็คเอา้ท ์เพื่ออกเดินทางต่อ 

10.00 น. น าท่านชม อาคารแสดงพันธ์ุสัตว์น า้บึงบอระเพด็เฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม  
๒๕๕๐ หรือ อควาเรียมน า้จืด อยูท่ี่ บึงบอระเพด็ เป็นอาคารรูปเรือกระแชง หรือเรือเอ้ียมจุน๊ (เรือบรรทุก
สินค้าในแม่น า้เจ้าพระยาในอดีต) ขนาดกวา้ง 37 เมตร ยาว 49 เมตร จดัแสดงพนัธ์ุปลาต่าง ๆ กวา่ 100 ชนิด 
ไฮไลทใ์นตวัอาคารคืออุโมงคป์ลา ความยาว 24 เมตร มีปลาน ้าจืดหลายพนัธ์ุ ท่ีคนช่ืนชอบน่าจะมี ปลา
กระเบนราหูน ้าจืด ปลาบึก ปลาสะตือ แรดด า สวายเผอืกตาแดง ตะเพียนขาว ตะเพียนทอง ฯลฯ มองเผนิๆ 
บางทีเหมือนเป็นปลาน ้าเคม็เลยเด็กๆ หลายคนบอกวา่เหมือนฉลามดว้ย นอกจากอุโมงคมี์ตูป้ลารอบๆ 30 
กวา่ตู ้ประกอบดว้ยปลาหายากและปลาสวยงามนานาชนิด เช่น ปลาตามิน ปลาหมอชา้งเหยยีบ ปลาเสือพน่

วนัทีส่อง ล่องเรือชมบึงบอระเพด็ - อควาเรียมน า้จืด - วดัป่าสิริวฒันวสุิทธ์ิ - ไร่เป๋าตุงฟาร์ม –  
กรุงเทพฯ 



 

 

 

 

น ้า ปลากระโหไ้ทย ปลาตะเพียนขาว ตะเพียนทองทรงเคร่ือง และปลากาแดง 
น าท่านเดินทางไปยงั วดัป่าสิริวฒันวสุิทธ์ิ เป็นอีกหน่ึงวดัท่ีส าคญัของจงัหวดันครสวรรค์ ดว้ยเป็นวดัใน
สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยูบ่นยอดเขาโคกเผน่ 
อ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของวดัแห่งน้ีคือเจดียศ์รีพุทธคยา ซ่ึงจ าลองแบบมาจาก
เจดียพ์ุทธคยา ประเทศอินเดีย มีการยอ่ส่วนใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี ตวัเจดียสู์ง 28 เมตร มีลกัษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมทรงกรวย ในส่วนยอดเจดียเ์ป็นทรงระฆงัคว  ่า รอบๆ ประดบัดว้ยลวดลายปูนป้ัน ภายในองคเ์จดีย์
เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  
น าท่านเดินทางไปยงั ไร่เป๋าตุงฟาร์ม ซ่ึงมีจุดเด่นตรงท่ี ดอกทานตะวนัไม่ไดมี้ขนาดใหญ่มาก และล าตน้ 
ก็ไม่สูงเกินไป ท าใหเ้รายนืถ่ายภาพคู่กบัดอกทานตะวนัหรือแทรกตวัในทุ่งทานตะวนัไดง่้าย นอกจากน้ียงั
จดัตกแต่งสถานท่ีใหมี้มุมถ่ายรูปน่ารัก ๆ เตม็ไปหมด ทั้งสะพานทางเดิน จุดชมววิท่ีเห็นฉากหลงัเป็นกงัหนั
ลมเรียงกนั กระท่อมหลงัเล็ก ๆ ท่ีมีเปลไวน้อนเล่น หรือจะโลชิ้งชา้รับลมเยน็ ๆ ก็ได ้

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยแวะใหท้่านไดซ้ื้อของฝาก ณ ร้านของฝากระหวา่งเดินทาง 
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ส้ินสุดการใหบ้ริการ 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุต ่ากว่า 3-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พกัเดี่ยว 

01-02 มิถุนายน 2562 4,500 4,200 1,000 
08-09 มิถุนายน 2562 4,500 4,200 1,000 
15-16 มิถุนายน 2562 4,500 4,200 1,000 
22-23 มิถุนายน 2562 4,500 4,200 1,000 
29-30 มิถุนายน 2562 4,500 4,200 1,000 
06-07 กรกฎาคม 2562 4,500 4,200 1,000 
15-16 กรกฎาคม 2562 4,500 4,200 1,000 



 

 

 

 

20-21 กรกฎาคม 2562 4,500 4,200 1,000 
27-28 กรกฎาคม 2562 

(28 วนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) 
4,700 4,500 1,200 

03-04 สิงหาคม 2562 4,500 4,200 1,000 
11-12 สิงหาคม 2562 4,700 4,500 1,200 
17-18 สิงหาคม 2562 4,500 4,200 1,000 
24-25 สิงหาคม 2562 4,500 4,200 1,000 
31 ส.ค.-01 ก.ย. 2562 4,500 4,200 1,000 
07-08 กนัยายน 2562 4,500 4,200 1,000 
14-15 กนัยายน 2562 4,500 4,200 1,000 
21-22 กนัยายน 2562 4,500 4,200 1,000 
28-29 กนัยายน 2562 4,500 4,200 1,000 
05-06 ตุลาคม 2562 4,700 4,500 1,200 
12-13 ตุลาคม 2562 

(13 วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 / วนัออกพรรษา) 
4,900 4,700 1,500 

19-20 ตุลาคม 2562 4,700 4,500 1,200 
26-27 ตุลาคม 2562 4,700 4,500 1,200 

02-03 พฤศจิกายน 2562 4,700 4,500 1,200 
09-10 พฤศจิกายน 2562 4,700 4,500 1,200 
16-17 พฤศจิกายน 2562 4,700 4,500 1,200 
23-24 พฤศจิกายน 2562 4,700 4,500 1,200 
07-08 ธนัวาคม 2562 4,700 4,500 1,200 
14-15 ธนัวาคม 2562 4,700 4,500 1,200 
21-22 ธนัวาคม 2562 4,700 4,500 1,200 
28-29 ธนัวาคม 2562 4,900 4,700 1,500 

31 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 
(31 วนัส้ินปี / 1 วนัข้ึนปีใหม่) 

4,900 4,700 1,500 

11-12 มกราคม 2563 4,700 4,500 1,200 
 



 

 

 

 

รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กับช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 4,500 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ  4,200 

เด็ก *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 4,200 

เด็ก *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 3,500 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 1,000 

 

เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศVIP 9 ท่ีนัง่ พร้อมน ้ามนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั 1 คืน หอ้งแอร์ ทีว ีน ้ าอุ่น พกัหอ้งละ 2-3ท่าน 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 4 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

 
 



 

 

 

 

ส่ิงทีค่วรน าไป 

 หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดส้น 
 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 
เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือสถานท่ี
ท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้



 

 

 

 

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่ 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ท่าน 
 


