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การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย (ท่ท่ท่.) ภายใต้้บท่บาท่ในการส่่งเส่รมิ
การท่่องเท่่�ยว และเพ่ื่�อเป็นการกระต้้้นภาคอ้ต้ส่าห่กรรมการท่่องเท่่�ยว 
ให่ฟ้้ื้� นตั้วอย่างรวดเรว็ จึึงต้้องเต้รย่มพื่รอ้มข้้อมูลการท่่องเท่่�ยวเพื่่�อรองรบั
ความต้้องการข้องพื่ฤติ้กรรมข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลากห่ลายรูปแบบ 
เช่น่ กล้่มนกัท่่องเท่่�ยว FIT (Free Individual Traveler) ท่่�มรู่ปแบบการ 
เดินท่างท่่องเท่่�ยวโดยระบบข้นส่ง่ส่าธารณะเป็นห่ลักและม่ความช่่�นช่อบ 
การส่ัมผััส่ประส่บการณ์ท่่องเท่่�ยวรูปแบบให่ม่ๆ ด้วยต้นเองและจึาก 
การศึกษาโครงการส่ำารวจึพื่ฤติ้กรรมการเดินท่างท่่องเท่่�ยวข้องช่าวไท่ย 
โดย TAT Intelligence Center ม่ข้้อมูลว่าการเดินท่างท่่องเท่่�ยวโดย
ระบบข้นส่่งส่าธารณะยังเป็นท่างเล่อกข้องนักท่่องเท่่�ยวในห่ลายๆ กล้่ม 
และยังเป็นการลดการใช่้พื่ลังงานโดยการใช่้ระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
อันเปน็การท่่องเท่่�ยวรกัษโ์ลกแบบ Low Carbon

ด้วยเห่ต้ผ้ัลดังกล่าว ท่ท่ท่. จึึงส่รา้งส่รรค์เส่น้ท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่ง่
ส่าธารณะใน 15 จัึงห่วัด และเส่น้ท่างข้้ามภาค 5 เส่น้ท่าง ทั่�วประเท่ศไท่ย 
เพื่่�อใช่โ้อกาส่น่�เปน็การนำารอ่งในการส่รา้งโอกาส่และความเปน็ไปได้ให่ม ่ๆ  
แก่นักท่่องเท่่�ยวในการเดินท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
ในประเท่ศไท่ยให่้เกิดขึ้�นได้จึรงิในท่่�ส่้ด ผ่ัานการรวบรวมข้้อมูลส่ถานท่่� 
ท่่องเท่่�ยวและระบบข้นส่่งส่าธารณะ ทั่�งจึากห่น่วยงานต่้างๆ ในพื่่�นท่่� 
ผัู้ประกอบการ ผัู้ใช่้บริการและบ้คคลในท้่องถิ�น รวมถึงการท่ดลอง 
เป็นนักเดินท่างด้วยต้นเอง เพ่ื่�อให่้ได้เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวจึากระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถใช่ง้านได้จึรงิ ประกอบไปด้วยข้้อมูลท่่�ทั่นส่มัย และ 
ม่คำาแนะนำาในการใช่ง้านท่่�ช่ว่ยให่้ท่้กคนส่ามารถออกแบบการเดินท่าง 
ท่่องเท่่�ยวข้องต้นเองให่ร้าบร่�นและปลอดภัยท่่�ส่ด้

ห่วังเป็นอย่างยิ�งว่า การส่รา้งส่รรค์เส่้นท่างท่่องเท่่�ยวด้วยระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะในครั�งน่� จึะเป็นส่่วนห่นึ�งข้องท่างเล่อกในการเดินท่างเข้้าถึง
แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่่�ส่วยงามและมค่ณ้ค่าข้องประเท่ศไท่ย อ่กทั่�ง ยังได้ส่มัผัสั่
วิถ่ช่วิ่ต้ช่ม้ช่นผ่ัานเร่�องราวการเดินท่างข้องแต่้ละท้่องถิ�นได้อย่างแท้่จึรงิ

การท่่องเท่่�ยวแห่่งประเท่ศไท่ย 
(Tourism Authority of Thailand)

ท่่องเท่่�ยวท่่�วไท่ย 
ด้้วยระบบขนส่ง่ส่าธารณะ
เป็น็ไป็ได้้จรงิหรอื ?
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การเดิินทาง
ข้ั�นต้อนการดูระบบข้นส่่งส่าธารณะ
เเผันท่่� เเละส่ายรถข้นส่่งส่าธารณะ
ข้้อมูลรถโดยส่าร

โซนพิระราชวังัจัันทน์

โซนเนนิมะปราง

โซนลำานำ�าเขก็

โซนถนนประสังค์์ประสัาท

โซนพุิทธบูชา

โซนรมิแมน่ำ�านา่น

โซนบรมไตรโลกนาถ

โซนชุมชนบา้นวังัสัม้ซา่

โซนหอนาฬิิกาเมือืงพิษิณุโุลก

โซนถนนวิสิทุธิกิษัตรยิ์์

พื่ระราช่วังจัึนท่น์ ศาลส่มเด็จึพื่ระนเรศวรมห่าราช่

ช่้มช่นบ้านม้ง

นำาต้กแก่งซาง ลานนำาเข็้ก

พื่ัฒน์นรผ่ั้าไท่ย

ถนนคนเดินพื่ิษณ้โลก
แม่แอ๊ดข้นมวงโบราณ
จ้ึกไก่ไท่ย

วัดพื่ระศรร่ตั้นมห่าธาต้้วรมห่าวิห่าร
วัดนางพื่ญา
วัดราช่บูรณะ
ช่้มช่นช่าวต่้างช่าติ้ วัดราช่บูรณะ พิื่ษณ้โลก
พื่ิพื่ิธภัณฑ์์เม่องพิื่ษณ้โลก

วัดจ้ึฬามณ่

ช่้มช่นบ้านวังส่้มซา่
ผัลิต้ภัณฑ์์ส่้มซา่ จึากบ้านวังส่้มซา่

ย่านห่อนาฬิิกา เม่องพื่ิษณ้โลก 
ต้ลาดเจึรญิผัล
ย่านช่าวจ่ึน เม่องพิื่ษณ้โลก

พื่ิพื่ิธภัณฑ์์พื่่�นบ้านจ่ึาท่ว่
ข้องท่่�ระลึกพื่ิพื่ิธภัณฑ์์พื่่�นบ้านจ่ึาท่ว่

PHITSANULOK

ขอ้มูลติดิต่อ

เสัน้ทางเเนะนำา

สารบญั



นอกจึากจึะเป็นเม่องส่ำาคัญท่างประวัติ้ศาส่ต้รแ์ล้ว เม่องส่องแควแห่่งน่� 
ยงัมแ่ห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ท่่�อด้มส่มบรูณ ์เน่�องจึากท่างต้อนเห่น่อ
และต้อนกลางเปน็เข้ต้เท่่อกเข้าส่งูและท่่�ราบส่งู นอกจึากน่�พื่่�นท่่�ต้อนใต้้ยงั
เป็นท่่�ราบล้่มท่่�เห่มาะส่มแก่การเกษต้ร โดยเฉพื่าะบรเิวณล้่มแม่นำาน่าน 
และแม่นำายม ดังนั�นพื่ิษณ้โลกจึึงกลายเป็นอ่กห่นึ�งเม่องท่่องเท่่�ยว 
ข้องประเท่ศไท่ยท่่�ไม่เพื่่ยงแค่คงกลิ�นอายข้องวัฒนธรรมไท่ยโบราณ  
ทั่�งส่ถาปัต้ยกรรม ข้นบธรรมเน่ยมประเพื่ณ่ท่่�ส่่บต่้อกันมาจึากร้น่สู่่ร้น่ 
เอาไว้ได้ แต่้ยังส่ามารถรกัษาส่ภาพื่แวดล้อมข้องธรรมช่าติ้ท่่�ส่มบูรณ์ได้ 
ในเวลาเด่ยวกัน

“พื่ระพ้ื่ท่ธช่นิราช่งามเลิศ ถิ�นกำาเนดิพื่ระนเรศวร ส่องฝั่ั� งนา่นล้วนเรอ่นแพื่ 
ห่วานฉำาแท้่กล้วยต้าก ถำาและนำาต้กห่ลากต้ระการต้า” คำาข้วัญประจึำา
จัึงห่วัดพิื่ษณโ้ลก ห่รอ่ท่่�รูจั้ึกกันในนามเมอ่งส่องแคว เมอ่งส่ำาคัญแห่ง่ห่นึ�ง
ข้องส่ยามประเท่ศตั้�งแต่้ส่มยัส่โ้ข้ทั่ยในฐานะราช่ธาน่ข้องอาณาจึกัรส่โ้ข้ทั่ย
และศนูย์กลางการปกครองห่วัเมอ่งเห่นอ่ข้องกร้งศรอ่ยธ้ยา อ่กทั่�งยงัเป็น
เมอ่งท่่�ให่ก้ำาเนดิต้ำานานส่มเด็จึพื่ระนเรศวรมห่าราช่ พื่ระมห่ากษตั้รยิไ์ท่ย
ผัูท้่รงกอบกู้เอกราช่ให่บ้า้นเมอ่ง
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 รถแท็็กซี่่�

รถจัักรยานยนต์์
รบัจ้ัาง

รถไฟ

สัญัลัักษณ์์
แผนท่ี่�

สัญัลัักษณ์์
ในสัถานท่ี่�

สัญัลัักษณ์์
ขนสัง่สัาธารณ์ะ
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ต์ลาด

รา้นอาหาร

อนุสาวรย่์

สวนสาธารณะ

พิิพิิธภััณฑ์์

ธรรมชาติ์

ชุมชน

วัด

โบสถ์

มัสยิด

สถานท่็�ราชการ

โรงละคร

กิจักรรม

รา้นอาหาร

ถ่ายภัาพิ

ท่็�พิัก

ห้องนำ�า

ช็อปปิง

เคร่�องบิน

รถทั็วร/์รถบัส รถประจัำาท็าง

รถสองแถว

รถสามล้อ

รถต์้้โดยสาร

สญั
ลัก

ษณุ
์
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รถขนส่ง่ส่าธารณะ
ภายในจัังหวัดั

เคร่�องบนิ

รถไฟ

รถไฟ

เดินท่างจึากจัึงห่วัดในภาคเห่น่อและภาคกลาง มายังส่ถาน่
ข้นส่ง่พื่ษิณโ้ลก 

รถตู้โดิยสัาร

รถทั็วร/์รถบสั
เดินท่างจึากกร้งเท่พื่ฯ และภมูภิาคอ่�น  ๆรวมถึง
จัึงห่วัดในภาคเห่นอ่มายังส่ถานข่้นส่ง่พื่ษิณโ้ลก และส่ามารถ
ต่้อรถส่องแถวเข้า้ย่านกลางเมอ่งได้ภายในส่บินาท่่

ส่ถานร่ถไฟื้พื่ษิณโ้ลกเปน็ท่างผัา่นข้องรถไฟื้ส่ายเห่นอ่
กร้งเท่พื่ฯ-เช่ย่งให่ม ่

ส่ามารถเดินท่างไปยงัส่ถานบ่างกระท่้่มและพื่รห่มพื่มิาน

มร่ถเมล์ปรบัอากาศให่บ้รกิารในตั้วเมอ่ง
ในราคาเริ�มต้้นท่่�ประมาณ 10 บาท่

มเ่ท่่�ยวบนิให่บ้รกิารจึากส่นามบินดอนเมอ่ง และ
ส่ามารถต่้อรถบสั่แอรเ์ข้า้เมอ่งได้ในราคา 30 บาท่

การเดิินทางมืา
พิษิณุโุลก
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รถประจัำาท็าง

มร่ถส่องแถวผัา่นกลางตั้วเมอ่ง และออกไปยงัอำาเภอต่้างๆ

รถสองแถว

รถตู้โดิยสัาร
ม่รถตู้้ให่้บริการจึากส่ถาน่ข้นส่่งพื่ิษณ้โลกไปยังอำาเภออ่�นๆ 
ในจัึงห่วัด และจัึงห่วัดอ่�นๆ ในภาคเห่น่อ

รถจัักรยานยนต์์รบัจ้ัาง

รถแท็็กซี่่�

รถสามล้อ

มบ่รกิารรถจัึกรยานยนต์้รบัจ้ึางต้ามจ้ึดต่้างๆ ในเมอ่ง 

มเ่ฉพื่าะบรกิารรถแท็่กซ่�แบบโท่รนัดห่มาย
คิดราคาเห่มาต้ามส่ถานท่่�

มร่ถส่ามล้อถ่บให่บ้รกิารในบรเิวณส่ถานร่ถไฟื้



ขั้ั�นตอนการดิรูะบบขั้นสง่สาธิารณุะ

1. แผนท่ี่�
แส่ดงส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�ส่ามารถเดินท่างได้โดยระบบข้นส่่งส่าธารณะ 
เลข้ส่ายรถโดยส่ารส่าธารณะ และเส่น้ท่างการเดินรถตั้�งแต่้ต้้นท่าง-ปลายท่าง

2. ข้อ้มููลรถโดยสาร
แส่ดงข้้อมูลเลข้ส่าย ช่่�อส่าย เส่้นท่างการเดินรถ (ต้้นท่าง-ปลายท่าง) 
เวลาเดินรถ ค่าโดยส่าร ผัูใ้ห่บ้รกิาร และเบอรติ์้ดต่้อ

3. วิธิีก่ารดรูะบบข้นสง่สาธีารณะ
(หน้าแนะนำาสถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิ)
ห่น้าแรกข้องส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวแต่้ละแห่่งจึะแส่ดงข้้อมูลระบบข้นส่่ง
ส่าธารณะท่่�ส่ามารถโดยส่ารไปสู่่จ้ึดห่มายได้ โดยเเต่้ละส่ถานท่่�อาจึจึะม่
มากกว่า 1 ส่าย

4. แผนท่ี่�โซน (หรอื) แผนท่ี่�โซนท่ี่องเท่ี่�ยวิ
แส่ดงต้ำาแห่นง่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวท่่�อยูใ่นบรเิวณเด่ยวกัน ช่่�อถนน ช่่�อส่ถานท่่�
บรเิวณใกล้เค่ยง

ส่ญัลักษณป์ระเภท่
ข้นส่ง่ส่าธารณะ

เลข้ส่าย

ช่่�อส่าย

แบบท่่�  1 แบบท่่�  2

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00 สถานท่ี่�

โซน โซน
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0000 - ชื่ �อสายขนส่งสาธารณ
ะ
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เเผนท่็� เเละสายรถขนสง่สาธารณะ

1

2

7

8

136

187

2223

2262

2389

MAP

บขส. 1 - สนามบิน

บขส. 2 - บขส. 1 - ม.นเรศวร

พิิษณุุโลก - นครไทย

พิิษณุุโลก - หล่มสัก

1 โลตััสต้ันหว้า
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สาย 7
สถาน่ีรถไฟพิิษณุุโลก-วังนีำ�าใส-
บ้้านีท่่าตาล-บ้้านีท่่ามะขาม
ต้้นท่าง: โรงพื่ยาบาลพื่ท้่ธช่นิราช่ 
ปลายท่าง: บา้นท่่ามะข้าม

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 25-40 บาท่
บจึ. พิื่ษณโ้ลกบรกิาร
0 5525 2258

สาย 8 
พิิษณุุโลก-วัดอรัญญิก
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1
ปลายท่าง: วัดอรญัญกิ 

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 10 บาท่
บจึ. พิื่ษณโ้ลกบรกิาร
0 5525 2258

สาย 187 
พิิษณุุโลก-นีครไท่ย-ชาติตระการ

ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1 
ปลายท่าง: ต้ลาดช่าติ้ต้ระการ

เวลาเดินรถ: 05.00-20.00 
ค่ารถโดยส่าร: 80 บาท่
บจึ. คิงด้อม ออโต้้คารพ์ื่ษิณ้โลก 
09 5395 6951

สาย 136 
พิิษณุุโลก-เพิชรบู้รณ์ุ
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1 
ปลายท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่เพื่ช่รบูรณ์

เวลาเดินรถ: 05.00-20.00 
ค่ารถโดยส่าร: 112 บาท่
บจึ. คิงด้อม ออโต้้คารพ์ื่ษิณ้โลก 
09 5395 6951

สาย 1 รอบ้เมือง
บ้ขส.1-วัดให่ญ่ (วงกลม)
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1
ปลายท่าง: วัดให่ญ่

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 25 บาท่
บจึ. คิงด้อม ออโต้้คารพ์ื่ษิณ้โลก 
09 5395 6951

สาย 1 (โลตัสต้นีห่ว้า)
บ้ขส.1-วัดให่ญ่ (วงกลม)
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1
ปลายท่าง: วัดให่ญ่

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 25 บาท่
บจึ. คิงด้อม ออโต้้คารพ์ื่ษิณ้โลก 
09 5395 6951

สาย 2
สถาน่ีรถไฟพิิษณุุโลก-
บ้้านีเต็งห่นีาม

ต้้นท่าง: ส่ถานร่ถไฟื้พิื่ษณโ้ลก 
ปลายท่าง: บา้นเต็้งห่นาม
เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 20 บาท่

ขอ้ม้ลรถโดยสาร

สาย 2389
บ้ขส.2-แม่ระกา
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่2 
ปลายท่าง: วัดแมร่ะกา

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 20 บาท่
บจึ. คิงด้อม ออโต้้คารพ์ื่ษิณโ้ลก 
09 5395 6951

สาย 2262
พิิษณุุโลก-เนิีนีมะปราง
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่2
ปลายท่าง: ต้ลาดส่ดเนินมะปราง 

เวลาเดินรถ: 05.00-17.00 
ค่ารถโดยส่าร: 80 บาท่
บจึ. คิงด้อม ออโต้้คารพ์ื่ษิณโ้ลก 
09 5395 6951

สาย 2223 
พิิษณุุโลก-บ้างกระทุ่่ม
ต้้นท่าง: ห่อนาฬิิกา 
ปลายท่าง: ต้ลาดส่ดบางกระท่้ม่ 

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00 
ค่ารถโดยส่าร: 40 บาท่
บจึ. พื่ษิณ้โลกบรกิาร
0 5525 2258

สาย พิิษณุุโลก-ห่ล่มสัก
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1 
ปลายท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่ 
ผัูโ้ดยส่ารห่ล่มส่กั

ค่ารถโดยส่าร: 100 บาท่
บจึ. คิงด้อม ออโต้้คารพ์ื่ษิณโ้ลก 
09 5395 6951

สาย พิิษณุุโลก-นีครไท่ย
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1 
ปลายท่าง: ท่่ารถนครไท่ย

เวลาเดินรถ: 05.00-20.00 
ค่ารถโดยส่าร: 100 บาท่
บจึ. คิงด้อม ออโต้้คารพ์ื่ษิณโ้ลก 
09 5395 6951

สาย บ้ขส.1-สนีามบิ้นี
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1 
ปลายท่าง: ส่นามบนิพื่ษิณโ้ลก 

เวลาเดินรถ: 06.00-18.00
ค่ารถโดยส่าร: 30 บาท่
บจึ. คิงด้อม ออโต้้คารพ์ื่ษิณโ้ลก 
09 5395 6951

สาย บ้ขส.2-บ้ขส.1-
ม.นีเรศวร
ต้้นท่าง: ส่ถานข่้นส่ง่1 
ปลายท่าง: มห่าวิท่ยาลัยนเรศวร

ค่ารถโดยส่าร: 20-30 บาท่
บจึ. คิงด้อม ออโต้้คารพ์ื่ษิณโ้ลก 
09 5395 6951
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1 พระราชวิงัจันัที่น ์
ศาลสมูเด็จัพระนเรศวิรมูหาราช

ย่านพื่ระราช่วังท่่�เคยเป็นท่่�ประทั่บข้องพื่ระมห่ากษัต้รยิ์ไท่ยมาตั้�งแต่้ 
ส่มัยส่โ้ข้ทั่ย จึนถึงอยธ้ยา นอกจึากน่�ยงัเป็นยา่นช่ม้ช่นเมอ่งเก่าข้องคนจ่ึน
ท่่�เข้้ามาตั้�งรกรากอยู่ในไท่ยตั้�งแต่้ส่มัยอด่ต้ จึึงท่ำาให่้เป็นอ่กห่นึ�งย่านท่่�ม่
วัฒนธรรมจ่ึนเข้้ามาผัส่มผัส่านและส่ามารถเห่น็ส่ถาปัต้ยกรรมจ่ึนปะปน
อยูกั่บส่ถาปตั้ยกรรมไท่ยได้ทั่�วไป

เปิดท็ุกวัน
เข้าชมฟร่

07.00 - 19.00 

พิระราชวิงัจัันทน์ 
ศาลสมืเด็ิจัพิระนเรศวิร-
มืหาราช

21
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สถานท่ี่�เสด็็จพระราชสมภพและท่ี่�ประทัี่บ
ของสมเด็็จพระนเรศวรมหาราช
ในขณะท่ี่�ยังัด็ำารงตำำาแหนง่อุปราช

*

พื่ระราช่วังจัึนท่น์ เป็นส่ถานท่่�ส่ำาคัญแห่่งห่นึ�งข้องจัึงห่วัดพื่ิษณ้โลก 
เน่� องจึากเป็นส่ถานท่่� เส่ด็จึพื่ระราช่ส่มภพื่และท่่�ประทั่บข้องส่มเด็จึ 
พื่ระนเรศวรมห่าราช่ในข้ณะท่่�ยังดำารงต้ำาแห่น่งอป้ราช่ ซึ�งในปัจึจ้ึบันได้ม่
การข้ึ�นท่ะเบย่นเปน็โบราณส่ถานโดยกรมศิลปากรเรย่บรอ้ยแล้ว

ในเข้ต้พื่ระราช่วังจัึนท่น์ ยังเป็นท่่�ตั้�งข้องวัดวิห่ารท่อง วัดศรส่่้คต้ และ
วัดโพื่ธิ�ท่อง ซึ�งม่อาย้เก่าแก่ คาดว่าถูกส่รา้งมาตั้�งแต่้พื่้ท่ธศต้วรรษท่่� 
20-21 เลยท่่เด่ยว
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ท่่�วัดวิห่ารท่อง เดิมเป็นท่่�ประดิษฐานข้องพื่ระอัฏฐารส่- 
ศรส่่้คต้ท่ศพื่ลญาณบพิื่ต้ร พื่ระพื่้ท่ธรูปย่นต้ามแบบ 
ศิลปะส่กล้ช่า่งข้องส่โ้ข้ทั่ยต้อนต้้น ห่ล่อด้วยท่องส่ำารดิ 
ทั่�งองค์ โดยในส่มัยพื่ระบาท่ส่มเด็จึพื่ระนั�งเกล้าเจ้ึาอยูห่่วั 
ได้โปรดเกล้าฯ ให่้อัญเช่ญิมาประดิษฐานท่่�วัดส่ระเกศ 
กร้งเท่พื่ฯ องค์ท่่�ประดิษฐานอยู่ท่่�น่�ในปัจึจ้ึบันจึึงเป็น
พื่ระพื่้ท่ธรูปจึำาลอง ข้นาด 10.52 เมต้ร แต่้ยังคง 
ความงดงามและยิ�งให่ญ่
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นักท่่องเท่่�ยวส่ามารถเร่ยนรู้ความส่ำาคัญและประวัติ้ศาส่ต้ร์ข้อง 
พื่ระราช่วังจัึนท่น์ได้ท่่� ‘ศนูย์ประวัติ้ศาส่ต้รพ์ื่ระราช่วังจัึนท่น์’ ซึ�งเป็นอาคาร
จัึดแส่ดงเน่�อห่าเก่�ยวกับพื่ระราช่วังจัึนท่น์และพื่ระราช่ประวัติ้ข้องส่มเด็จึ
พื่ระนเรศวรมห่าราช่

ก่อนกลับก็อย่าล่มแวะส่ักการะพื่ระนเรศวรท่่�ศาลส่มเด็จึพื่ระนเรศวร
มห่าราช่ด้วยนะ
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2
3

วัดัพระศรรีตันมหาธาตวุัรมหาวัหิาร

วิดันางพญา

วิดัราชบูรณะ

26

ย่านท่่�ราบล้่มข้องจัึงห่วัดพิื่ษณ้โลก ซึ�งนอกจึาก
จึะเป็นพื่่�นท่่�การเกษต้รแล้ว ยังเป็นแห่ล่งรวม
ส่ถาปัต้ยกรรมเก่าแก่ข้องไท่ย โดยเฉพื่าะ 
วัดโบราณท่่�อยู่คู่บ้านคู่เม่องพื่ิษณ้โลกมาตั้�งแต่้ 
ส่มัยส่โ้ข้ทั่ยและกร้งศรอ่ยธ้ยา อ่กทั่�งด้วยความเปน็ 
ยา่นช่ม้ช่นเก่าแก่ท่่�ท่ำาการค้ากับต่้างช่าติ้มานาน 
จึึงท่ำาให่้โซนรมิแม่นำาน่านกลายเป็นย่านช่้มช่น
นานาช่าติ้ ท่่�ม่ความห่ลากห่ลายท่างวิถ่ช่่วิต้ 
และวัฒนธรรม แต่้ส่ามารถอยู่รว่มกันในย่าน 
รมิแม่นำาแห่่งน่�ได้อย่างลงตั้ว

โซน
รมิืแมืน่ำ�านา่น

PHITSANULOK

ชุุมชุนชุาวัต่างชุาติ วัดัราชุบููรณะ พษิณโุลก

พพิธิีภััณฑ์์เมูอืงพษิณุโลก

4
5



เปิดท็ุกวัน 06.30 - 18.00 

วิดัิพิระศรรีตัน- 
มืหาธิาตวุิรมืหาวิหิาร
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วัดพื่ระศรร่ตั้นมห่าธาต้้วรมห่าวิห่าร ห่รอ่ ‘วัดให่ญ่’ พื่ระอารามห่ลวง 
ช่ั�น เอก ช่นิดวรมห่าวิห่าร วัดคู่ บ้านคู่ เม่องพิื่ษณ้ โลกซึ� ง เ ป็นท่่� 
ประดิษฐานข้อง ‘พื่ระพ้ื่ท่ธช่นิราช่’ ห่รอ่พื่ระพ้ื่ท่ธรูปท่่�ได้รบัการยกยอ่งว่า 
ส่วยงามท่่�ส่ด้ในประเท่ศไท่ย

นอกจึากจึะม่พื่ระพื่้ท่ธรูปท่่�ส่ำาคัญแล้ว ส่ถาปัต้ยกรรม ศิลปกรรม และ
ประติ้มากรรมข้องพื่ระศร่รัต้นมห่าธาต้้วรมห่าวิห่าร ยังถ่อว่าเป็น
ศิลปกรรมท่่�ลำาค่าข้องช่าวพื่ิษณ้โลกเช่น่กัน โดยเฉพื่าะ พื่ระปรางค์เจึด่ย์
ท่รงพ่้ื่มข้้าวบิณฑ์์ (ดอกบวัต้มู) ส่ท่่อง บานประต้ปูระดับมก้โบราณท่่�งดงาม
ข้องตั้วพื่ระวิห่ารซึ�งเป็นท่่�ประดิษฐานพื่ระพ้ื่ท่ธช่นิราช่ และพื่ระอัฏฐารส่ 
ห่รอ่พื่ระพ้ื่ท่ธรูปปางห่า้มญาติ้ส่งู 18 ศอก ซึ�งส่รา้งขึ้�นในยค้ส่มัยเด่ยวกับ
พื่ระพ้ื่ท่ธช่นิราช่
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ถึงแม้ว่าวิห่ารซึ�งเคยเป็นท่่�ประดิษฐานพื่ระอัฏฐารส่ จึะผั้พัื่งลงไปจึน 
โดยรอบองค์พื่ระอัฏฐารส่ห่ลงเห่ล่อเพื่่ยงเนินและเส่าห่นิศิลาแลง ซึ�งเป็น 
ห่ลักฐานการคงอยู่ข้องตั้วพื่ระวิห่ารเท่่านั�น แต่้ภายห่ลังกรมศิลปากร
ก็ได้ท่ำาการข้้ดแต่้งท่างโบราณคด่ในบริเวณเนินวิห่ารเก้าห่้องแห่่งน่� 
และข้้ดค้นพื่บฐานพื่ระพื่้ท่ธรูป และโบราณวัต้ถ้ต่้างๆ มากมาย 
ท่่�น่�จึึงเป็นอ่กแห่ล่งโบราณคด่ส่ำาคัญข้องจัึงห่วัดพิื่ษณ้โลกท่่�เราไม่อยาก
ให่ค้ณ้พื่ลาดช่ม

Tips

ในท่ก้ๆ ป ีวัดพื่ระศรร่ตั้นมห่าธาต้ว้รมห่าวิห่ารจึะมง่านนมัส่การ
พื่ระพ้ื่ท่ธช่นิราช่ในวันขึ้�น 6 คำา - วันขึ้�น 12 คำา เด่อน 3 (ประมาณ 
ปลายเด่อนมกราคม) ท่่�จัึดขึ้�นอยา่งยิ�งให่ญ ่ส่วยงาม และคึกคัก

ควิรแต่่งกายอยา่งสภุัาพ

งานวิดัใหญ่

หา้มูยนืถ่ายรูปในพระวิหิาร 
โดยเด็ดข้าด
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วิดัินางพิญา

เปิดท็ุกวัน 07.00 - 17.00
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สนันษิฐานวา่ช่�อวดั็นางพญามาจาก 
ช่�อของพระวสิทุี่ธิกิษัตำรย่ั ์พระราชมารด็าของ
สมเด็็จพระนเรศวรมหาราช

* 'พระนางพญา' เปน็หน่�งในพระเคร่�องชุด็เบญจภาค่ 
ท่ี่�หายัากและมร่าคาสงู มช่่�อเสย่ังที่างด้็านเมตำตำา
มหานยิัม โด็ยัเฉพาะกับผูู้ห้ญงิท่ี่�เปน็นกัปกครอง
และหวัหน้างาน

*
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วัดนางพื่ญา เป็นวัดเก่าแก่อ่กแห่่งห่นึ�งข้องจัึงห่วัดพื่ิษณ้โลก โดยม ่
การส่นันษิฐานว่า ผัูส้่รา้งค่อ ‘พื่ระวิส่ท้่ธกิษตั้รย่’์ ห่รอ่พื่ระราช่มารดาข้องส่มเด็จึ
พื่ระนเรศวรมห่าราช่ ในส่มัยท่่�ท่รงเป็นพื่ระมเห่ส่ข่้องพื่ระมห่าธรรมราช่า 
และพื่ษิณโ้ลกยงัเปน็เมอ่งลกูห่ลวงข้องกร้งศรอ่ยธ้ยา

โดยวัดนางพื่ญาแห่่งน่�  ในอด่ต้เป็นวัดท่่�ม่แต่้วิห่าร ไม่ม่พื่ระอ้โบส่ถ 
และมลั่กษณะท่างส่ถาปตั้ยกรรมรว่มยค้ส่มยัเด่ยวกับวัดราช่บรูณะ ปจัึจ้ึบัน
ได้ท่ำาการบูรณะวิห่ารเก่าให่ก้ลายเป็นพื่ระอโ้บส่ถ เพื่่�อประดิษฐานพื่ระส่มเด็จึ
นางพื่ญาเรอ่นแก้วเปน็ท่่�เรย่บรอ้ยแล้ว

ข้องข้ึ�นช่่�อท่่�ท่ำาให่วั้ดนางพื่ญากลับมาโด่งดังและเปน็ท่่�รูจั้ึกในวงกว้างอ่กครั�ง 
ค่อพื่ระเคร่�องส่ำาคัญห่นึ�งในช่ด้เบญจึภาค่ มช่่่�อว่า ‘พื่ระนางพื่ญา‘ ซึ�งมช่่่�อ
เส่ย่งท่างด้านเมต้ต้ามห่านิยม โดยเฉพื่าะกับผัูห้่ญงิท่่�เปน็นกัปกครองและ
ห่วัห่นา้งาน เพื่ราะมค่วามเช่่�อว่าจึะท่ำาให่ผ้ัูใ้ต้้ปกครองยำาเกรงเห่มอ่นนางพื่ญา 

ปัจึจ้ึบันองค์จึรงิม่ราคาสู่งและห่ายาก จึะม่ก็แต่้องค์ท่่�ส่รา้งจึำาลองข้ึ�น 
ในภายห่ลัง ดังนั�นห่ากใครได้ลองแวะไปเย่�ยมเยย่นถึงท่่�วัดแห่ง่น่�ก็ไมค่วร
พื่ลาดท่่�จึะเช่า่กลับมาบชู่าเพ่ื่�อเป็นส่ริมิงคล
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เปิดท็ุกวัน 07.00 - 18.00

วิดัิราชบูรณุะ
จติำรกรรมฝาผู้นงัภาพกามกรฑ่า 
และรูปแฝด็สยัามอินจนัท่ี่�หาชมจาก 
วดั็อ่�นๆ ไมไ่ด้็

วดั็เก่าแก่ของพษิณโุลก สนันษิฐานวา่
มอ่ายุัมากถ่ง 1,000 ป ีหรอ่ตัำ�งแต่ำ 
สมยััสโุขทัี่ยั

*

*
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วัดราช่บรูณะ เปน็วัดเก่าแก่อ่กแห่ง่ห่นึ�งข้องจัึงห่วัดพื่ษิณโ้ลก ปจัึจ้ึบนัตั้�งอยู่
ใจึกลางเม่อง เย่�องกับวัดพื่ระศรร่ตั้นมห่าธาต้ว้รมห่าวิห่าร (วัดให่ญ)่ และ
ต้รงข้้ามกับวัดนางพื่ญา โดยม่ถนนมติ้รภาพื่ตั้ดผัา่กลาง ท่ำาให่พ้ื่่�นท่่�ข้องวัด
ตั้�งอยูส่่องฝั่ั� งถนน

วัดราช่บูรณะ ไม่ปรากฏห่ลักฐานการก่อส่รา้งว่าเริ�มส่รา้งข้ึ�นครั�งแรกในส่มัยใด 
ส่นันิษฐานว่าน่าจึะม่อาย้เก่าแก่ตั้�งแต่้ส่มัยส่โ้ข้ทั่ย จึากการค้นพื่บประวัติ้
บนแผัน่ปา้ยไม้ข้องวัด ท่่�ระบว่้า เดิมวัดแห่ง่น่�ไมป่รากฏช่่�อ ก่อส่รา้งมานาน
กว่า 1,000 ปี ก่อนท่่�พื่ระยาลิไท่จึะเข้้ามาเป็นผัูบู้รณปฏิส่งัข้รณ์จึึงได้ช่่�อว่า 
‘ราช่บรูณะ‘ มาจึนถึงปจัึจ้ึบนั
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จ้ึดเด่นข้องท่่�น่�ค่อ เจึด่ยห์่ลวงท่่�มลั่กษณะเปน็แบบท่รงลังกา ตั้�งอยูบ่นฐาน
แปดเห่ล่�ยม ซึ�งนักท่่องเท่่�ยวส่ามารถมองเห่็นเด่นเป็นส่ง่าได้จึากอ่กฝั่ั� ง 
ข้องแมน่ำานา่น นอกจึากน่�ยงัมภ่าพื่จิึต้รกรรมฝั่าผันังในพื่ระอโ้บส่ถท่่�ห่าช่ม
ไมไ่ด้ท่่�ไห่นอยา่ง จิึต้รกรรมฝั่าผันังภาพื่กามกรฑ่์าและรูปแฝั่ดส่ยามอินจัึน 
ท่่�ห่าช่มจึากวัดอ่�นๆ ไมไ่ด้อ่กด้วย เปิดท็ุกวัน

ชุมืชนชาวิต่างชาติ 
วิดัิราชบูรณุะ พิษิณุโุลก

08.00 - 17.00 

สาย บ
ขส.2 - บ

ขส.1 - มื
.น

เรศ
วัร

4

44 PHITSANULOK
8 พิ

ษ
ณุ

โลก
 -  วัด

อรัญ่
ญ่

ก

Google Map



ท่่องเม่องเก่าส่องแคว ส่ัมผััส่วัฒนธรรมท่่�ห่ลากห่ลายไปกับช่้มช่น
นานาช่าติ้ ท่่�แฝั่งตั้วในเม่องเก่าพื่ิษณ้โลก ผั่านส่ถานท่่�ต่้างๆ ท่่�ยังคง
กลิ�นอายข้องวัฒนธรรมช่าวต่้างช่าติ้ท่่�ห่ลากห่ลายเอาไว้อย่างครบถ้วน 
ในเส่น้ท่างท่่องเท่่�ยวระยะท่างกว่า 6 กิโลเมต้ร

เริ�มต้้นด้วยวิถ่ช่่วิต้แบบไท่ยโบราณกันก่อนท่่�ย่านพื่ระราช่วังจัึนท่น ์
โบราณส่ถานเก่าแก่ ถิ�นกำาเนิดส่มเด็จึพื่ระนเรศวรมห่าราช่ ภายในเป็น
ศูนย์ประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละแห่ล่งเรย่นรู ้ พื่รอ้มทั่�งศาลส่มเด็จึพื่ระนเรศวร 
และวัดส่ำาคัญต่้างๆ เช่่น วัดวิห่ารท่อง วัดศร่ส่้คต้ และวัดโพื่ธิ�ท่อง 
วัดเก่าแก่ท่่�ส่รา้งขึ้�นตั้�งแต่้ส่มยัพ้ื่ท่ธศต้วรรษท่่� 20-21
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ต้ามด้วยการส่ัมผััส่กลิ�นอายแบบม้ส่ลิม ท่่�ช่้มช่นอิส่ลามบริเวณแยก
บ้านแข้ก พื่รอ้มช่มความส่วยงามข้องมัส่ยิดปากิส่ต้าน ห่รอ่มัส่ยิดส่่ข้าว 
ยอดประดับด้วยเจึด่ย์ท่รงมส้่ลิมส่ท่่องส่วยเด่นเป็นศนูย์รวมใจึข้องช่าวมส้่ลิม 
ในแถบเม่องเก่า รวมถึงรา้นรวงต่้างๆ ท่่�พื่รอ้มให่้นักท่่องเท่่�ยวเข้้ามา 
ลิ�มรส่ช่าติ้อาห่ารฮาลาลแท้่ๆ ไม่ว่าจึะเป็นข้้าวห่มกไก่ ข้้าวห่มกเน่� อ 
ซป้ห่างวัว โรต่้มะต้ะบะ พื่รอ้มล้างปากด้วยช่ารอ้นรส่ละมน้
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ปิดท้่ายการท่่องเท่่�ยวด้วยวิถ่ช่วิ่ต้ข้องช่าวครสิ่ต์้ กับ 
วัดเซนต์้นิโกลาส่ โบส่ถ์คริส่ต์้นิกายโรมันคาท่อลิก 
อายก้ว่า 100 ปี ภายในต้กแต่้งอยา่งเรย่บง่ายประดับ 
ไม้กางเข้น ให่ค้วามรูส้่กึเง่ยบส่งบนา่เล่�อมใส่ เปน็การจึบ 
เส่น้ท่างนานาช่าติ้แห่ง่เมอ่งส่องแควได้อย่างนา่ประทั่บใจึ

Tips

มัสัยิดิปากิิสตานและวัดัเซนต์นโิกิลาส 
โดยิปกิติแล้วัเปิดให้้เข้้าชมัภายินอกิ
เท่่านั�น

อาจมักีิารเปดิให้เ้ข้า้ชมัภายิใน บางชว่ัง
เวัลาและเท่ศกิาลตามัวัันสำาคััญข้อง
แต่ละศาสนา
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เปิดท็ุกวัน
เข้าชมฟร่

08.30  - 16.30

พิพิิธิิภััณุฑ์์ 
เมือืงพิษิณุโุลก

พื่พิิื่ธภัณฑ์์เมอ่งพื่ษิณ้โลก แห่ล่งเรย่นรูป้ระวัติ้ศาส่ต้รข์้องเมอ่งพื่ษิณโ้ลก 
ท่่�ตั้�งอยู่ภายในมห่าวิท่ยาลัยราช่ภัฏพิื่บูลส่งคราม ภายในอัดแน่นไปด้วย
เร่�องราวประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละวิวัฒนาการข้องจัึงห่วัด

นอกจึากนั�นยงัมส่่ว่นจัึดแส่ดงข้อ้มลูส่ถานท่่�ส่ำาคัญท่างประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละ 
ท่างธรรมช่าติ้ รวมถึงมิติ้ด้านวัฒนธรรมประเพื่ณ่และข้องด่ข้ึ�นช่่�อ 
ข้อง 5 จัึงห่วัดภาคเห่น่อต้อนล่าง อันได้แก่ ต้าก อ้ต้รดิต้ถ์ เพื่ช่รบูรณ ์
พื่ษิณโ้ลก ส่โ้ข้ทั่ย ซึ�งเรย่กว่า ‘ศนูยศิ์ลปะและวัฒนธรรม‘ อยูช่่ ั�นบนอ่กด้วย

5
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หอ้งปฐมสมยััสโุขทัี่ยั

หอ้งรม่พระบารมม่หาจกัรว่งศ์
หอ้งเอกลักษณเ์มอ่งพษิณโุลก

หอ้งแนะนำาจงัหวดั็พษิณโุลก

หอ้งใต้ำเงาอยุัธิยัา

*

*
*

*
*

ภายในแบง่ออกเป็น 5 โซนห่ลัก ได้แก่ ปัจึจ้ึบันม่การจัึดแส่ดงนิท่รรศการอาห่ารพ่ื่�นถิ�น โดยการนำาเอาอาห่าร 
จึาก 9 อำาเภอในพื่ิษณ้โลก มาจัึดเป็นส่ำารบัคาวห่วาน 5 ส่ำารบั และม่ 
ห่อ้งเอกส่ารโบราณส่่บส่านภมูิปัญญา รวบรวมส่ม้ดข้่อยใบลานไว้ให่ช้่ม
อ่กด้วย

ดังนั�นใครท่่�ม่แผันจึะมาเท่่�ยว อย่าล่มมาท่ำาความรู้จัึกกับพิื่ษณ้โลก 
ให่้มากกว่าแค่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยว แต่้มาเรย่นรูป้ระวัติ้ศาส่ต้ร ์ ช่าติ้พื่ันธ้ ์ 
วิถ่ช่วิ่ต้ ศิลปะวัฒนธรรมและศาส่นา ตั้�งแต่้อด่ต้ถึงปจัึจ้ึบนัข้องพื่ษิณโ้ลก
ได้ท่่�น่�เลย
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ยา่นการค้าเก่าแก่ข้องเมอ่งพิื่ษณ้โลกท่่�ม่วงเว่ยนห่อนาฬิิกาเป็นศนูยก์ลาง 
ด้วยแนวคิดการปรบัปร้งยา่นเมอ่งเก่าให่ก้ลับมาครกึคร่�นอ่กครั�ง จึึงมก่าร
เติ้มแต่้งความคิดส่รา้งส่รรค์เข้้าไปพัื่ฒนายา่นห่อนาฬิิกาแห่ง่น่�ให่ร้ว่มส่มยั
และส่ดใส่ยิ�งข้ึ�นด้วยงานส่ต้รต่้อารต์้ต้ามจ้ึดต่้างๆ ท่ำาให่ป้จัึจ้ึบนัย่านเก่าแก่
แห่ง่น่�ได้กลับมาครกึคร่�นและมช่่วิ่ต้ช่ว่าอ่กครั�ง

17.00 - 22.00เปิดท็ุกวัน

ย์า่นหอนาฬิิกา 
เมือืงพิษิณุโุลก 

1
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โซนหอนาฬิิกา 
เมือืงพิษิณุโุลก

1
2
3

ยา่นหอนาฬิิกา เมูอืงพษิณโุลก 

ต่ลาดเจัรญิผล

ยา่นชาวิจัน่ เมูอืงพษิณุโลก
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ย่านใจึกลางเม่องพื่ิษณ้โลกท่่�เคยเป็นศูนย์รวมการค้า
และการคมนาคมในอด่ต้ โดยม่ห่อนาฬิิกาเก่าแก่อายก้ว่า 
60 ปี ท่่�ได้รบัการบูรณะให่ส้่วยงาม ต้กแต่้งด้วยนำาพื่ ้
ต้้นไม ้และไฟื้ประดับ เปน็จ้ึดห่มายส่ำาคัญท่่�ใครผัา่นไปมา 
ก็พื่บเห่น็

ถึงแม้ว่าในปัจึจ้ึบันตั้วเมอ่งพื่ษิณโ้ลกจึะข้ยายตั้วอย่างมาก 
แต่้ย่านข้องวงเว่ยนห่อนาฬิิกาก็ยังคงเป็นย่านการค้า 
ท่่�ส่ำาคัญข้องพิื่ษณโ้ลกท่่�เต็้มไปด้วยทั่�งตึ้กรามบ้านช่อ่ง
ท่่�งดงาม ต้ลาด รา้นค้า และรา้นอาห่ารคาวห่วานเก่าแก่ 
ข้ึ�นช่่�อ ท่่�ยงัคงรส่ช่าติ้ดั�งเดิมมาต้ลอดห่ลายป ีเส่รมิทั่พื่ด้วย
คาเฟื้ส่่ด้ช่คิและ ส่ต้รต่้อารต์้ส่วยๆ ท่่�เข้้ามาเติ้มบรรยากาศ
ท่่�แปลกให่ม่ให่กั้บเมอ่ง
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ตลาดิเจัรญิผล

เปิดท็ุกวัน 17.00 - 23.00
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ต้ลาดเจึรญิผัล แห่ล่งรวมข้องกินยามเยน็ช่่�อดังคู่เมอ่ง
พื่ิษณ้โลก ใกล้วงเว่ยนห่อนาฬิิกา ห่นึ�งในแลนด์มารก์ 
ข้องเม่องส่องแควท่่�จัึดเต็้มไปด้วยรา้นอาห่ารรส่เด็ด 
ซึ�งรอให่น้กัท่่องเท่่�ยวไปลิ�มลอง

ไมว่่าจึะเป็น แอ๊ดผัดัไท่ ต้ำารบัผัดัไท่เส่น้เห่น่ยวน่้มตั้�งแต่้
ร้น่อาม่า มว่ยเจึรญิผัล ลกูช่ิ�นท่อดรอ้นๆ กับนำาจิึ�มรส่แซบ่ 
สู่ต้รเด็ด จ้ึกไก่ไท่ย ก๋วยเต่้�ยวกวางต้้้งในต้ำานานแห่่ง
พื่ษิณโ้ลก พื่รอ้มปิดท้่ายด้วยข้องห่วานอย่าง ไอศกรม่
เจึรญิผัล ไอศกรม่กะทิ่ช่่�อดังอายก้ว่า 50 ปท่ี่�มาพื่รอ้ม
เคร่�องแบบไท่ยๆ อย่าง ไข่้แข็้ง ซาห่ริ�ม ลอดช่อ่ง รวมมติ้ร 
เมด็บวั มนัเช่่�อม ฟัื้กท่องเช่่�อม ลกูช่ดิ เผัอ่กกวน ถั�วแดง 
ให่เ้ล่อกใส่กั่นจึนจ้ึใจึ

ข้อเต่้อนว่า มาต้ลาดเจึรญิผัลต้้องเต้รย่มท้่องมาให่ว่้าง 
เพื่ราะค้ณจึะได้อิ�มอรอ่ยกับอาห่ารทั่�งคาวห่วานจึน 
พ้ื่งกางแนน่อน
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Tips

ไมูแ่นะนำาใหมู้าดึกจันเกินไป 
เพราะข้องจัะเริ�มูหมูด
ประมูาณ 2 ทีุ่่มู
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ย่านช่้มช่นช่าวจ่ึนข้นาดให่ญ่ท่่�เต็้มไปด้วยบรรยากาศและวิถ่ช่วิ่ต้แบบ 
คนไท่ยเช่่�อส่ายจ่ึนท่่�ส่่บท่อดมาตั้�งแต่้อด่ต้จึนถึงปัจึจ้ึบัน ไม่ว่าจึะเป็น 
ประเพื่ณ่ วัฒนธรรม รวมไปถึงอาคารส่ถาปัต้ยกรรมต่้างๆ เช่่น 
ศาลเจ้ึาป้นเถ้ากง ศาลเจ้ึาแม่ทั่บทิ่ม และโรงงิ�วท่่�ส่วยงามท่่�ยังคงม่การ 
จัึดแส่ดงอยู่เป็นประจึำาท่้กปี แต่้ท่่�ข้าดไม่ได้ก็ค่ออาห่ารจ่ึนสู่ต้รดั�งเดิม 
ห่ลากห่ลายรา้นให่เ้ล่อกท่าน

เปิดท็ุกวัน 05.00 - 14.30

ย์า่นชาวิจีัน 
เมือืงพิษิณุโุลก

3
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โดยช่าวจ่ึนนั�นถ่อเป็นช่นช่าติ้ท่่�อยู่ในจัึงห่วัดพิื่ษณ้โลกมาอย่างยาวนาน
จึนอาจึจึะเรย่กได้ว่าเปน็ประช่ากรห่ลักกล้่มห่นึ�งข้องพื่ษิณโ้ลกเลยก็ว่าได้ 
ถึงแม้ปัจึจ้ึบันจึะยังไม่ม่ห่ลักฐานแน่ช่ดัว่าช่าวจ่ึนอพื่ยพื่ย้ายถิ�นฐานเข้้า
มาในพื่ิษณ้โลกตั้�งแต่้ส่มัยไห่น แต่้ม่ห่ลักฐานท่่�แส่ดงให่เ้ห่น็ว่าช่าวจ่ึนนั�น 
เข้้ามาตั้�งถิ�นฐานอยู่ในประเท่ศไท่ยตั้�งแต่้ในส่มัยส่้โข้ทั่ย จึึงไม่แปลก 
ท่่�จึะมก่ารค้นพื่บช่ม้ช่นช่าวจ่ึนในจัึงห่วัดพิื่ษณ้โลกแห่ง่น่�เช่น่กัน
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พพิธิีภััณฑ์์พื�นบา้นจัา่ที่วิ่

ข้องท่ี่�ระลึกพพิธิีภััณฑ์์พื�นบา้นจัา่ที่วิ่

1

ย่านเก่าแก่ท่่�เป็นท่่�ตั้�งข้องพิื่พื่ิธภัณฑ์์พื่่�นบ้านจ่ึาท่ว่ พื่ิพื่ิธภัณฑ์์ท่่�บอกเล่า
เร่�องราวในอด่ต้และวิถ่ช่วิ่ต้ข้องช่าวเม่องพิื่ษณ้โลกผ่ัานข้้มท่รพัื่ย์ข้้าวข้อง 
เคร่�องใช่ส้่้ดลำาค่าและภาพื่ถ่ายในอด่ต้ เพื่่�อถ่ายท่อดองค์ความรูไ้ปยัง 
ร้น่ลูกร้น่ห่ลานในอนาคต้ ย่านน่�จึึงเป็นแห่ล่งเรย่นรูวั้ฒนธรรมอันลำาค่า
ข้องเมอ่งส่องแควจัึงห่วัดพื่ษิณโ้ลก

พิพิิธิิภััณุฑ์์พิื�นบา้นจ่ัาทวิี
เปิดท็ุกวัน 08.00 - 16.30

เด็ก/นักเรย่น/นักศึึกษา
ผ้้ใหญ่่

25.-

50.-

1
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พื่ิพื่ิธภัณฑ์์พื่่�นบ้านจ่ึาท่ว่ แห่ล่งรวมวัฒนธรรม ข้้มท่รพัื่ย์ลำาค่าข้องเม่อง
พื่ษิณโ้ลกในบา้นไมเ้ก่า ท่่�เกิดข้ึ�นจึากความตั้�งใจึอยากอนร้กัษวิ์ถ่ช่วิ่ต้แบบ
ช่าวพื่ษิณโ้ลกดั�งเดิมและส่ง่ต่้อความท่รงจึำาท่่�มค่ณ้ค่าให่กั้บคนร้น่ให่ม่ข้อง  
‘จ่ึาส่บิเอกท่ว่ พื่มิพ์ื่ บูรณเข้ต้ต์้‘ ผ่ัานการรวบรวมข้า้วข้องเคร่�องใช่พ้ื่่�นบ้าน 
เช่น่ เคร่�องจัึกส่าน เคร่�องปั� นดินเผัา เคร่�องส่่ข้้าว และข้้าวข้องเคร่�องใช่ ้
ในครัวเร่อนอ่� นๆ อ่กกว่า 10,000 ช่ิ�น เอาไว้ในท่่�เด่ยวจึนส่ามารถ 
คว้ารางวัลยอดเย่�ยม จึากอต้้ส่าห่กรรมท่่องเท่่�ยวไท่ย ประเภท่ห่น่วยงาน 
ส่่งเส่รมิและพื่ัฒนาการท่่องเท่่�ยวมาได้ส่ำาเรจ็ึ
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อาคารหลังแรก จดั็แสด็ง 
รูปภาพท้ี่องถิ�นเมอ่งพษิณโุลก

อาคารหลังท่ี่�สอง จดั็แสด็งขา้วของ
เคร่�องใชพ้่�นบา้นไที่ยัในอด่็ตำ

อาคารหลังท่ี่�สาม จดั็แสด็งวถ่ิชว่ติำ 
ชาวลาวโซ่ง่ หรอ่ ชาวไที่ยัที่รงด็ำา

*

*

*

นอกจึากน่�ภายในพื่พิื่ธิภัณฑ์์ยงัมส่่วนธรรมช่าติ้ ต้กแต่้ง
ด้วยพื่ันธ้์ไม้ไท่ยห่ลากห่ลายช่นิด พื่ร้อมทั่�งอาคาร
จึำาห่น่ายส่นิค้าข้องท่่�ระลึกให่เ้ล่อกซ่�อกลับไปเปน็ข้องฝั่าก 
กันอ่กด้วย

อาคารจัึดแส่ดงห่ลักแบง่เปน็ 3 ตึ้ก ได้แก่
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ขั้องที�ระลึก
พิพิิธิิภััณุฑ์์พิื�นบา้นจ่ัาทวิี

นอกจึากจึะเป็นพื่ิพื่ิธภัณฑ์์รวบรวมข้้าวข้องเคร่�องใช่ ้
ท้่องถิ�นข้องคนส่มยัก่อนแล้ว ท่่�พื่พิื่ธิภัณฑ์์พื่่�นบา้นจ่ึาท่ว่ 
แห่่งน่�ยังม่ข้องท่่�ระลึกเล็กๆ น้อยๆ จึำาห่น่ายอ่กด้วย 
ไมว่่าจึะเปน็พื่วงกญ้แจึ ส่มด้โนต้้ เส่่�อ และถง้ผัา้ ส่ำาห่รบั 
ผัู้มาเย่อนให่้ได้ข้องเก๋ๆ ติ้ดม่อกลับไปเป็นท่่�ระลึก 
ส่ามารถมาเล่อกซ่�อกันได้ท่่�พื่ิพื่ิธภัณฑ์์พื่่�นบ้านจ่ึาท่ว่
แห่่งน่�เลย
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Tips

ฝ่ั่� งต่รงข้า้มูพพิธิีภััณฑ์์พื�นบา้นจัา่ที่วิ่
เปน็โรงหล่อพระบูรณะไที่ย สามูารถ
เข้า้ชมูได้แต่่ต้่องติ่ดต่่อล่วิงหน้า
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1 พฒันน์รผ้่าไที่ย

ท่่� ตั้� งข้องร้านพื่ัฒน์นร่ผั้าไท่ย แห่ล่งแฟื้ช่ั�นผั้าไท่ยส่ไต้ล์ล้านนา 
ส่้ดส่รา้งส่รรค์ท่่�พื่ลิกโฉมการใส่่ผั้าไท่ยแบบเดิมๆ ทั่�งยังเป็นส่ถานท่่�ตั้�ง 
ข้องคาเฟื้ ่รา้นอาห่าร ท่่�จัึดงานเล่�ยง ห่อ้งส่มัมนา ไปจึนถึงส่ถานท่่�จัึดงาน 
แต่้งงานแบบไท่ยๆ นอกจึากน่�ยังรายล้อมไปด้วยรา้นอาห่ารท้่องถิ�น 
รส่เด็ดมากมายต้ลอดส่องข้า้งท่างให่เ้ล่อกส่รร

เปิดท็ุกวัน 08.00 - 21.00 

พิฒันน์รผ้ีาไทย์
1
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แบรนด์แฟื้ช่ั�นพื่่�นถิ�นท่่�ออกแบบผั้าไท่ยให่้ร่วมส่มัย
ต้อบโจึท่ย์คนท่ก้เพื่ศท่ก้วัย รา้นน่�มส่่นิค้าผ้ัาไท่ยท่อมอ่
ค้ณภาพื่สู่งให่้เล่อกห่ลากห่ลาย ในราคาท่่�จัึบต้้องได้ 
ไมว่่าจึะเปน็ เส่่�อ กางเกง ส่ทู่ กระเปา๋ ผัา้พื่นัคอ ห่รอ่ 
ห่น้ากากผ้ัา ซึ� ง ผ่ัานการออกแบบและตั้ดเ ย็บ 
อย่างประณ่ต้จึนรับรองว่าจึะท่ำาให่้ค้ณล่มภาพื่จึำา 
ข้องการน้ง่ผ้ัาไท่ยแบบเดิมแนน่อน
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ถนนส่ายเม่องเก่าท่่�ม่แห่ล่งท่่องเท่่�ยวทั่�งในเช่งิประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละการค้า 
ด้วยความท่่�เป็นย่านท่่�อยู่อาศัยข้องทั่�งคนจ่ึนและคนไท่ยมาตั้�งแต่้ในอด่ต้ 
จึึงมศ่นูยก์ารค้าคอยกระต้้น้เศรษฐกิจึและเป็นฐานรายได้ให่กั้บคนในท้่องถิ�น 
โดยเฉพื่าะถนนคนเดินพื่ษิณโ้ลกท่่�เรย่กได้ว่าเปน็อ่กห่นึ�งไฮไลท์่ข้องจัึงห่วัด
เลยท่่เด่ยว

ถนนคนเดินพษิณโุลก  

แมูแ่อ๊ดข้นมูวิงโบราณ

จุักไก่ไที่ย

1
2
3 เปิดวันเสาร์ 17.30 - 22.00

ถนนค์นเดิิน
พิษิณุโุลก

1
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ท่ก้เยน็วันเส่าร ์เห่ล่านกัท่่องเท่่�ยวมกัจึะมจ้่ึดห่มายปลายท่างเด่ยวกัน นั�นค่อ 
ถนนคนเดินบรเิวณเช่งิส่ะพื่านส่้พื่รรณกัลยา ห่น้าวัดจัึนท่รต์้ะวันออก 
เรย่งรายไปด้วยรา้นรวงให่เ้ล่อกจัึบจ่ึายใช่ส้่อย มทั่่�งอาห่ารคาวห่วาน ข้องใช่ ้
ข้องท่่�ระลึก รวมไปถึงส่ินค้าท้่องถิ�นมากมาย เช่น่ ข้นมวง (ข้นมโบราณ 
ห่าท่านยาก) กะปหิ่วานรส่เด็ด นอกจึากน่�ยงัมกิ่จึกรรมรำาวงยอ้นยค้พื่่�นบา้น
ให่ท้่ก้คนได้มารว่มส่นก้กันอ่กด้วย

อ่กโซนห่นึ�งท่่�ไม่ควรพื่ลาด ค่อ Picnic Market ต้ลาดช่คิๆ ส่ำาห่รับ 
คนช่อบงานมอ่ส่อง ข้องแฮนด์เมด เส่่�อผ้ัาวินเท่จึ ไปจึนถึงต้้นไม้ และข้อง
แต่้งบา้น นอกจึากน่�ยงัมด่นต้รส่่ด แส่ดงให่ฟ้ื้งัเพื่ลินๆ ระห่ว่างช่มท้่องฟื้า้
ยามเยน็อ่กด้วย
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07.00 - 13.00 เปิดท็ุกวัน

แมืแ่อ๊ดิ 
ขั้นมืวิงโบราณุ

2
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ข้นมวง ห่รอ่โดนัท่ไท่ยส่ตู้รดั�งเดิมแห่ง่เมอ่งพิื่ษณโ้ลกท่่�เปดิข้ายมานานกว่า  
30 ป ี ด้วยเท่คนคิท่่�ใช่แ้ปง้ข้า้วเห่นย่วผัส่มนำากะทิ่จึึงท่ำาให่ข้้นมวงมร่ส่ช่าติ้ 
ห่อมมนั และส่มัผัสั่ท่่�กรอบนอกน่้มใน ก่อนจึะนำาไปเคล่อบนำาต้าลกร้บกรอบ
พื่รอ้มโรยงาข้าวก็เป็นอันเส่รจ็ึเรย่บรอ้ย แถมราคายังส่บายกระเป๋าเกินค้ม้
เพ่ื่ยงแค่กระท่งละ 20 บาท่เท่่านั�น
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เปิดท็ุกวัน 09.30 - 21.00 

จุักไก่ไทย์
3
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รา้นจ้ึกไก่ไท่ย รา้นบะห่ม่�ในต้ำานานข้องเมอ่งพื่ษิณ้โลก 
เอาใจึคนช่อบกินเส่น้ ด้วยเมนูข้ึ�นช่่�ออย่าง ‘บะห่ม่�แห่ง้
ไก่ไท่ย‘ ท่่�เล่อกใช่แ้ต่้ไก่ไท่ยแท้่ๆ ท่่�ผั่านการต้้มนาน 
ถึง 1 ช่ั�วโมง ท่านคู่กับเส่้นบะห่ม่�ท่ำาเองท่่�เห่น่ยวน้่ม 
ไมเ่ห่มอ่นใคร คลก้เคล้ากับนำามนักระเท่่ยมเจ่ึยว โด่งดัง 
จึนท่างรา้นต้้องออกผัลิต้ภัณฑ์์ ‘บะห่ม่�จ้ึก‘ ส่ำาเรจ็ึรูป 
ให่ล้กูค้าซ่�อกลับไปต้้มท่านกันต่้อท่่�บา้น
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ย่านช่้มช่นเก่าแก่อ่กแห่่งห่นึ�งข้องจัึงห่วัดพิื่ษณ้โลกท่่�ยังคงรกัษากลิ�น
อายข้องความเป็นเม่องเก่าเอาไว้ได้เป็นอย่างด่ โดยเฉพื่าะท่่�วัดจ้ึฬามณ ่
ซึ�งเปน็ส่ถานท่่�ยดึเห่น่�ยวจิึต้ใจึข้องคนไท่ยตั้�งแต่้ส่มยัอด่ต้มาจึนถึงปจัึจ้ึบนั 
แม้ว่ากาลเวลาจึะท่ำาให่้เกิดวัฒนธรรม ค่านิยมและเท่คโนโลย่ให่ม่ๆ 
แต่้ย่านช่้มช่นเก่าแก่แห่่งน่�ยังคงบันทึ่กบรรยากาศข้อง ‘ส่ยามประเท่ศ‘ 
เอาไว้ให่ค้นร้น่ห่ลังช่มได้เป็นอยา่งด่

1 วิดัจุัฬามูณ่ เปิดท็ุกวัน 07.00 - 18.00

วิดัิจุัฬามืณุี
1
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วัดเก่าแก่คูเ่มอ่งส่องแคว ส่ถานท่่�ศักดิ�ส่ทิ่ธิ�แห่ง่พิื่ษณโ้ลก
ซึ�งส่รา้งข้ึ�นในส่มยัส่มเด็จึพื่ระบรมไต้รโลกนาถ ภายใน 
ม่โบราณส่ถานท่่�ยังคงเห่ล่อรอ่งรอยมาจึนถึงปัจึจ้ึบัน
ไมว่่าจึะเปน็พื่ระปรางค์ประธาน พื่ระวิห่าร พื่ระอโ้บส่ถ 
พื่ระมณฑ์ป เจึด่ย์รายท่รงระฆััง กำาแพื่งแก้ว และ 
ห่อพื่ระ ซึ�งล้วนแต่้ส่ร้างขึ้�นต้ามแบบฉบับศิลปะ 
ส่มยัอยธ้ยาต้อนต้้น

นอกจึากงานส่ถาปัต้ยกรรมท่่�ท่รงค้ณค่าแล้ว ภายใน
วัดจ้ึฬามณ่ยังพื่บโบราณวัต้ถ้ อ่กมากมาย เช่่น 
พื่ระพื่ท้่ธบาท่จึำาลอง ศิลาจึารกึ และพื่ระพื่ท้่ธรูปส่ำาคัญ 
อันได้แก่ ห่ลวงพื่่อข้าว ห่ลวงพื่่อดำา ห่ลวงพื่่อคง และ
ห่ลวงพื่อ่เพื่ช่ร ท่่�ช่าวพื่ษิณโ้ลกล้วนนบัถ่อ วัดจ้ึฬามณ่ 
จึึงเป็นอ่กห่นึ�งส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยวส่ำาคัญท่่�นักท่่องเท่่�ยว 
ควรแวะเว่ยนมาส่ักการะเพ่ื่� อความเป็นส่ิริมงคล 
พื่รอ้มทั่�งซมึซบับรรยากาศความเก่าแก่และเอกลักษณ์
ท่างส่ถาปตั้ยกรรมอันงดงาม
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1 ชุมูชนบา้นวิงัสมู้ซา่

ผลิต่ภััณฑ์์สมู้ซา่ จัากบา้นวิงัสมู้ซา่

ยา่นช่ม้ช่นเกษต้รกรรมท่่�มช่่่�อในเร่�องข้อง ‘ส่ม้ซา่‘ ต้้นไม้เศรษฐกิจึข้องช่ม้ช่น 
ท่่�ส่รา้งรายได้จึากการแปรรูปผัลิต้ภัณฑ์์และการท่่องเท่่�ยวเช่งิส่้ข้ภาพื่ 
ด้วยความโดดเด่นคณ้ภาพื่เย่�ยมข้องส่นิค้าและบรกิารจึึงท่ำาให่ใ้ครห่ลายๆ 
คนอยากแวะเว่ยนมาส่ัมผััส่กับวิถ่ช่วิ่ต้และเย่�ยมช่มช่้มช่นบ้านวังส่้มซา่ 
แห่ง่น่�อยูเ่ส่มอ

เปิดท็ุกวัน
ควรติ์ดต่์อล่วงหน้าเพิ่�อท็ำากิจักรรม

08.00 - 17.00

ชุมืชนบา้น
วิงัสม้ืซา่

1
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ช่้มช่นวังส่้มซ่า เป็นช่้มช่นท่่�ชู่โรงด้วยผัลิต้ภัณฑ์์ธรรมช่าติ้เพื่่�อส่้ข้ภาพื่ 
และความงามจึาก ‘ส่ม้ซา่‘ ต้้นไม้คูช่่ม้ช่นท่่�ปลกูกันแท่บท่ก้บา้น ซึ�งถกูนำาไป 
ประย้กต์้ใช่ใ้ห่เ้กิดประโยช่น์ห่ลากห่ลาย ไม่ว่าจึะท่ำาเป็นยารกัษาโรค ส่บู ่
แช่มพื่ ูรวมไปถึงผัลิต้ภัณฑ์์อป้โภคบรโิภคช่นิดต่้างๆ จึนส่รา้งความส่ำาเรจ็ึ 
ให่้กับห่มู่บ้านเป็นอย่างมาก ด้วยส่รรพื่ค้ณท่่�ไม่ธรรมดาและกลิ�นห่อม 
ท่่�ม่เอกลักษณ์
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กิจึกรรมข้ึ�นช่่�อค่อการผัอ่นคลายด้วย ‘ส่ม้ซา่ส่ปา‘ บรกิาร
นวดผ่ัอนคลายจึากผัลิต้ภัณฑ์์ท่่�ส่กัดจึากผัลข้องส่ม้ซา่ 
ช่ว่ยให่้ผัิวพื่รรณเปล่งปลั�ง ทั่�งยังส่รา้งรายได้ให่้กับ 
กล้ม่แมบ่า้นในช่ม้ช่น

ห่ากท่ำาส่ปาแล้วติ้ดใจึ ส่ามารถซ่�อผัลิต้ภัณฑ์์ส่ม้ซา่กลับ
ไปใช่ต่้้อท่่�บา้นได้อ่กด้วย เปน็ส่นิค้าท่่�คนในช่ม้ช่น 3 ร้น่
รว่มแรงรว่มใจึผัลิต้อยา่งพื่ถ่ิพื่ถัิน จึนได้มาต้รฐานการนัต่้ 
ด้วยรางวัลรบัรองคณ้ภาพื่
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บ้านวังส่้มซา่ ค่อช่้มช่นท่่�โดดเด่นในเร่�องข้อง การนำา
พ่ื่ช่เศรษฐกิจึประจึำาช่ม้ช่นอยา่ง ‘ส่ม้ซา่’ มาประยก้ต์้ใช่ ้
ให่เ้กิดประโยช่นแ์ละรายได้ ด้วยการนำาเอาเท่คโนโลย่
เคร่�องส่ำาอางและส่ปาเข้้ามาปรบัใช่ ้เกิดเป็นผัลิต้ภัณฑ์์
บำาร้งผัิวพื่รรณ ห่ลากห่ลายช่นิดท่่�ดึงเอาค้ณส่มบัติ้ 
ท่่� ด่ ต่้อผัิวและกลิ�นห่อมท่่�ม่ เอกลักษณ์ข้องส่้มซ่า 
มาเปน็วัต้ถดิ้บห่ลัก 

พื่ร้อมทั่�งผัส่มผัส่านส่ม้นไพื่รและธัญพื่่ช่ช่นิดต่้างๆ 
เข้้าไปให่้เกิดความห่ลากห่ลาย เช่่น ข้้าวห่อมมะลิ 
ว่านห่างจึระเข้้ ข้มิ�น นำามันรำาข้้าว นำามันมะพื่ร้าว  
นำาผัึ�ง ฯลฯ เกิดเป็น เจึลอาบนำา ส่บู่ คร่มบำาร้งผัิว 
เซรั�มส่ครับข้ัดผัิว ผัลิต้ภัณฑ์์ส่ปา ท่่� ล้วนแล้วแต่้ 
ใช่ส้่ารส่กัดจึากส่้มซา่โดยไม่ได้ใช่ส้่ารเคม่แต่้อย่างใด 
จึึงการนัต่้ได้ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอน

ผลิตภััณุฑ์์สม้ืซา่ 
จัากบา้นวิงัสม้ืซา่
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แห่ล่งท่่องเท่่�ยวท่างธรรมช่าติ้ซึ�งมท่่่�มาจึากลำานำาท่่�ไห่ลผัา่นอท้่ยานแห่ง่ช่าติ้ 
ท่้่งแส่ลงห่ลวง จึนกลายมาเป็นนำาต้กเล่� องช่่�อห่ลายแห่่งข้องจัึงห่วัด 
พื่ิษณ้โลก นอกจึากจึะเป็นแห่ล่งท่่องเท่่�ยวพื่ักผั่อนห่ย่อนใจึข้อง 
นักท่่องเท่่�ยวแล้ว ยังเป็นส่ถานท่่�ท่ำากิจึกรรมข้องผัู้มาเย่อนอ่กด้วย 
เพื่ราะลำานำาเข็้กนั�นม่แก่งน้อยให่ญ่มากมายต้ามระดับนำาท่่�แต้กต่้างกัน 
ในแต่้ละช่ว่ง ท่่�น่�จึึงข้ึ�นช่่�อในเร่�องข้องการท่ำากิจึกรรมล่องแก่งเปน็อันดับต้้น ๆ  
ข้องประเท่ศเลยท่่เด่ยว

1 นำ�าต่กแก่งซาง ลานนำ�าเข้ก็
เปิดท็ุกวัน
ค่าเข้าชม

08.00 - 17.00

20.-

นำ�าตกแก่งซาง 
ลานนำ�าเขั้ก็

1
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ท่่�ตั้�งแคมป์ส่้ดช่ลิล์แห่่งให่ม่ข้องพิื่ษณ้โลกท่่�ม่ลักษณะเป็นลานนำาเย็นฉำา 
ซึ�งนอกจึากจึะมบ่รกิารกางเต็้นท์่พื่กัค้างค่นแล้ว ยังมบ่รกิารเช่า่แครไ่ม้ไผ่ั 
ให่ค้ณ้เล่อกส่ั�งอาห่ารอรอ่ยๆ มานั�งท่านไป แช่เ่ท้่าในนำาต้กไป ช่มวิวทิ่วทั่ศน์
ท่่�ส่วยงามไป รบัรองว่าผัอ่นคลายแบบส่ด้ๆ ห่รอ่ถ้าใครจึะข้นเซท็่โต๊้ะเก้าอ่� 
แคมปป์ิ� งมาจึากบา้นก็ได้เห่มอ่นกัน

ท่านข้้าวเส่รจ็ึอย่าล่มลงไปแช่ตั่้วในนำาให่ฉ้ำาปอดกันต่้อ เพื่ราะเอกลักษณ์
ข้องท่่�น่�ค่อ ระดับนำาท่่�มค่วามลึกกำาลังส่น้ก เด็กเล่นได้ผัูใ้ห่ญเ่ล่นด่ นอกจึาก
น่�ยงัมบ่รกิารให่เ้ช่า่ห่ว่งยาง เส่่�อช่ชู่พ่ื่ห่รอ่อป้กรณเ์คร่�องเล่นในนำามากมาย 
ไมว่่าจึะเปน็ล่องแก่ง ห่รอ่เรอ่คายัค
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กิจักรรมูล่องแก่ง 
สามูารถเล่นได้เฉพาะชว่ิงฤดนูำ�าหลาก 
ประมูาณเดือนสงิหาคมู-ต่ลุาคมู

รกัษาควิามูสะอาดเสมูอ 
ธีรรมูชาติ่จัะได้อยูกั่บเราไปนานๆ นะ

สวิมูชูชพ่ที่กุครั�งเมูื�อลงเล่นนำ�า 
เพื�อควิามูปลอดภััย โดยเฉพาะ 
จุัดท่ี่�นำ�าลึก หากใครไมูส่วิมูเจ้ัาหน้าท่ี่� 
จัะไมูอ่นญุาต่ใหล้งเล่น

ลานนำาเข้ก็แห่ง่น่�ส่ามารถเดินท่างมาได้อยา่งส่ะดวกส่บาย เพื่ราะตั้�งอยูห่่า่ง
จึากตั้วเมอ่งพิื่ษณโ้ลกเพื่ย่ง 49 กิโลเมต้รเท่่านั�น เดินท่างยังไม่ทั่นเห่น่�อย 
คณ้ก็จึะได้พื่บกับธารนำาใส่ๆ และต้้นไมเ้ข่้ยวช่อ้ม่แล้ว พื่ลาดไมไ่ด้จึรงิๆ
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ย่านช่้มช่นท่่ามกลางภูเข้าห่ินมากมาย จึนได้ข้ึ�นช่่�อว่าเป็นอ่กห่นึ� ง 
ก้้ยห่ลินเม่องไท่ย ท่่�ตั้�งอยู่ห่่างจึากตั้วเม่องพื่ิษณ้โลกอย่างเง่ยบส่งบ 
ท่่ามกลางธรรมช่าติ้ โดยช่าวบา้นส่ว่นให่ญป่ระกอบอาช่พ่ื่ท่างการเกษต้ร 
และใช่ช้่วิ่ต้กันแบบเรย่บง่าย นักท่่องเท่่�ยวจึึงนิยมท่่�จึะเดินท่างมาห่า 
ความส่งบส่้ข้และส่ัมผััส่บรรยากาศท่่�โอบล้อมไปด้วยธรรมช่าติ้ ไม่ว่าจึะ 
เปน็ภเูข้า ต้้นไม ้ถำา ห่รอ่ท่้่งนา ท่่�เนนิมะปรางแห่ง่น่�เส่มอ

1 ชุมูชนบา้นมุูง
05.00 - 20.00เปิดท็ุกวัน

เข้าชมฟร่

ชุมืชนบา้นมุืง
1
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นั�งชลิล์รอชมฝูงค้างคาวบนิออกจากรงั
ในชว่งเวลายัามเยัน็ของที่กุวนั*

นอกจึากพื่ิษณ้โลกจึะม่วัดวาอารามท่่�ส่วยงามแล้ว ยังม่ส่ถานท่่�ท่่องเท่่�ยว 
ท่างธรรมช่าติ้ท่่�นา่ส่นใจึไมแ่พื่กั้น โดยเฉพื่าะ ‘ช่ม้ช่นบา้นมง้’ ช่ม้ช่นข้นาดเล็ก 
ท่่�ธรรมช่าติ้ไม่ได้เล็กต้าม เพื่ราะโอบล้อมด้วยภูเข้าห่ินปูน ท่ะเลห่มอก 
และผ่ันป่าอ้ดมส่มบูรณ์ เห่มาะแก่การมาพื่ักผั่อน ค้างค่นท่่�โฮมส่เต้ย ์
พื่รอ้มเรย่นรูวิ้ถ่ช่วิ่ต้ข้องช่าวบ้านและธรรมช่าติ้

เม่�อมาถึงบ้านม้งแล้ว เราแนะนำาให่้ค้ณนั�งรถอ่แต๊้กข้องช่้มช่น เท่่�ยวช่ม 
รอบห่มู่บ้านเส่่ยก่อน เพื่ราะท่่�น่�ม่ถำาน้อยให่ญ่ซอ่นตั้วอยู่มากมาย โดย  
‘ถำานางส่ิบส่อง’ เป็นจ้ึดห่มายยอดฮิต้ เพื่ราะเป็นถำาห่ินปูนข้นาดให่ญ่ 
ท่่�ธรรมช่าติ้ส่รรส่รา้งขึ้�นมาอยา่งนา่อัศจึรรย ์และห่ากเดินถัดมาอ่กห่นอ่ย 
จึะได้พื่บกับถำาห่ลวงพ่ื่อบ้ญม่ วัดบ้านม้ง ซึ�งว่ากันว่าก่อนเข้้าซ้ม้ประต้ ู
ให่อ้ธิษฐานข้อพื่รแล้วจึะส่มปรารถนา
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จึากนั�นจึึงไปพื่กัผัอ่นต่้อกันท่่� ‘บา้นมง้แคมป์’ ซึ�งนอกจึาก
จึะเป็นโฮมส่เต้ย์แส่นอบอ้่นแล้ว ยังเป็นแห่ล่งเรย่นรู ้
ประจึำาช่ม้ช่น ท่่�รวบรวมองค์ความรูท้่างศิลปะ วัฒนธรรม 
วิถ่ช่ม้ช่น และธรรมช่าติ้เอาไว้ให่น้กัท่่องเท่่�ยวได้มาส่มัผัสั่ 
ผัา่นกิจึกรรมต่้าง ๆ  เช่น่ การท่ำาผัา้มดัยอ้ม ท่ำาเปเปอรม์าเช่ ่
และการลงส่ว่าดภาพื่

บอกเลยว่าถ้าคณ้ได้พื่กัท่่�น่� ห่ลังจึากท่ำางานศิลปะเส่รจ็ึแล้ว 
ยังส่ามารถเดินเล่นช่มส่วนดอกไม้และจิึบกาแฟื้อ้่นๆ  
ช่มบรรยากาศท่้่ งนาท่่�ม่ฉากห่ลังเป็นเข้าห่ินปูน  
แถมยังม่โอกาส่มองเห่็นฝัู่งค้างคาวบินออกจึากรัง 
พื่รอ้มกับแส่งอาทิ่ต้ยท่์่�กำาลังจึะลับข้อบฟื้า้ได้อ่กด้วย

Tips

ชว่ังห้นา้ฝนไมัค่ัวัรเที่�ยิวับรเิวัณถ้ำำ�า
อาจเกิิดอันตรายิได้

ค้ัางคัาวัจะบนิออกิมัาจากิถ้ำำ�า
เวัลาประมัาณ 18.00-19.00 น. 

ข้องท่กุิวันั

126 127PHITSANULOK โซนเนินมะปราง



ขั้องขั้วิญัพิษิณุโุลก
PHITSANULOK

1

2

5

6

3

4

บา้นวังส่ม้ซา่
ต้.ท่่าโพื่ธิ�
อ.เม่องพื่ษิณโ้ลก

บา้นวังส่ม้ซา่
ต้.ท่่าโพื่ธิ�
อ.เมอ่งพื่ษิณ้โลก

พื่พิื่ธิภัณฑ์์พื่่�นบา้นจ่ึาท่ว่
ต้.ในเมอ่ง
อ.เมอ่งพื่ษิณ้โลก

สบู่่�ส้มซ่�า สครับัู่ข้้าว 
หอมมะลิิ 

โปสการัด์
1 2 3

พื่พิื่ธิภัณฑ์์พื่่�นบา้นจ่ึาท่ว่
ต้.ในเมอ่ง
อ.เมอ่งพื่ษิณโ้ลก

รา้นจ้ึกไก่ไท่ย
ต้.ในเมอ่ง
อ.เมอ่งพื่ษิณโ้ลก

รา้นพื่ฒันน์รผ่ัา้ไท่ย 
ต้.อรญัญกิ
อ.เมอ่งพื่ษิณโ้ลก

กรัะเปา๋ใส�เหรัยีญ
ลิายไทยทรังดำา

เส้นบู่ะหมี�
ทำาเอง

แมสก์ผ้้าไหม
เมืองพิิษณุุโลิก

4 5 6
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1
3 DAYS 2 NIGHTS !
เเนะนำ�เส้้นท�งก�รท่องเท่�ยว 3 วัน 2 คืืน

day
รัมิแม�นำ�าน�าน

เดินเท่่�ยวช่มย่านวัดโบราณแห่่งพื่ิษณ้โลกโดยเริ�มต้้นจึาก
เข้้าส่ักการะ วัดพิระศร่รัตนีมห่าธาตุวรมห่าวิห่าร ห่รอ่
วัดให่ญ่ พื่ระอารามห่ลวงช่ั�นเอก ช่นิดวรมห่าวิห่ารคู่บ้าน
คู่เม่องท่่�ส่ำาคัญท่่�ส่้ดแห่่งห่นึ�งข้องเม่องพื่ิษณ้โลก ซึ�งเป็น
ท่่�ประดิษฐาน ‘พื่ระพื่้ท่ธช่นิราช่’ ห่รอ่พื่ระพื่้ท่ธรูปท่่�ได้รบั
การยกยอ่งว่าส่วยงามและมผ่ัูศ้รทั่ธาเดินท่างมากราบไห่ว้ 
มากท่่�ส่้ดองค์ห่นึ�งในประเท่ศไท่ย รว่มถึงส่ถาปัต้ยกรรม
โบราณอ่�น ๆ  ภายในวัดท่่�ส่วยงามไม่แพื่กั้น

เดิินข้า้มฝั่่� งประตูลูานจอดิรถ 
วัดัิพระศรรีตัูนมหาธาตูวุัรมหาวัหิาร 
ไปประตูทูางเข้า้อโุบสถ วัดัินางพญา 
ใช้เ้วลาเดิินประมาณ 2-3 นาทีี

ต่้อด้วยเดินเท่่�ยวช่ม วัดนีางพิญา วัดเก่าแก่ท่่�ส่รา้งใน 
ย้คส่มัยเด่ยวกับวัดราช่บูรณะ โดยม่การส่ันนิษฐานว่า 
ผัู้ส่รา้งค่อ ‘พื่ระวิส่้ท่ธิกษัต้รย่์’ ห่รอ่พื่ระราช่มารดาข้อง
ส่มเด็จึพื่ระนเรศวรมห่าราช่ จึึงเปน็วัดท่่�มช่่่�อเส่ย่งท่างด้าน
เมต้ต้ามห่านิยม โดยเฉพื่าะกับผู้ัห่ญิงท่่�เป็นนักปกครอง
และห่วัห่นา้งาน

เดิินออกจากประตูฝูั่่� งติูดิถนนใหญ ่วัดัินางพญา
และข้า้มสะพานลอย ไปยงั วัดัิราชบรูณะ

รบัประท่านอาห่ารกลางวันจึากรา้นอาห่ารท้่องถิ�นบรเิวณ
ย่านวัดโบราณพิื่ษณ้โลกแล้วไปต่้อกันท่่�วัดส่ำาคัญแห่่ง
ส่้ดท้่ายข้องวันน่�อย่าง วัดราชบู้รณุะ วัดเก่าแก่อาย้กว่า 
1,000 ปี ท่่�ได้รบัการบรูณปฏิส่งัข้รณจ์ึากพื่ญาลิไท่ จึนได้
ช่่�อว่า ‘ราช่บูรณะ’ มาจึนถึงปจัึจ้ึบนั

บ่่าย

เช้้า

เย็น

โดยจ้ึดเด่นข้องวัดราช่บูรณะก็ค่อการท่่�ตั้ววัดนั�นตั้�งอยู่
ส่องฝั่ั� งถนนจึากการตั้ดถนนท่่�เกิดข้ึ�นภายห่ลังการส่รา้ง
วัด และเจึด่ย์ห่ลวงท่รงกลมแบบลังกา บนฐานแปดเห่ล่�ยม
ท่่�ส่วยงาม ซึ�งนักท่่องเท่่�ยวส่ามารถมองเห่น็เด่นเปน็ส่ง่าได้
จึากอ่กฝั่ั� งข้องแมน่ำาน่านเลยท่่เด่ยว

นั�งรถประจำาทางสาย 1 จากป้ายวัดัิราชบรูณะ  
ไปยงัป้ายมหาวัทิยาลัยราชภััฏพิบูลสงคราม 

แล้วัเดิินเท้าตู่อประมาณ 250 เมตูร
หรอืเดิินเลียบแม่นำานา่นจากวัดัิราชบรูณะ 
เข้า้ไปที�พพิิธภััณฑ์์เมืองพิษณโุลก 
ระยะทีางประมาณ 900 เมตร
ราคาประมาณ 25 บาที 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 5-10 นาทีี  

เรย่นรูป้ระวัติ้ศาส่ต้รแ์ละวิถ่ช่วิ่ต้แบบช่าวพื่ิษณ้โลกแบบ
จัึดเต็้มท่่� พื่ิพื่ิธภัณฑ์์เม่องพื่ิษณ้โลก แห่ล่งเรย่นรูท่้่�ตั้�งอยู่
ภายในมห่าวิท่ยาลัยราช่ภัฏพิื่บูลส่งคราม ภายในอัดแน่น
ไปด้วยเร่�องราวท่่�เก่�ยวข้้องกับเม่องพิื่ษณ้โลก รวมไปถึง
ข้้อมูลส่ถานท่่�ส่ำาคัญท่างประวัติ้ศาส่ต้รแ์ละท่างธรรมช่าติ้
ข้องเมอ่งพื่ษิณ้โลกและจัึงห่วัดภาคเห่นอ่ต้อนล่างอ่�น ๆ

นั�งรถสาย 1 (โลตัูสบา้นหวัา้)
จากพพิิธภััณฑ์์เมืองพิษณโุลก ไปยัง ถนนคนเดิินพิษณโุลก
ราคาประมาณ 25 บาที 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 20 นาทีี 
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3 DAYS 2 NIGHTS !
เเนะนำาเส่้นท่างการท่่องเท่่�ยว 3 ว่น 2 คืืน

หรอืเดิินเท้าไปยงัหอนาฬิกิาพิษณโุลก ประมาณ 600 เมตูร 
เพื�อนั�งรถสาย 1 หรอืสาย 2223  
ไปยงั ถนนคนเดิินพษิณโุลก
ราคาประมาณ 25-40 บาที
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 5 นาทีี 

ในท่้กเย็นวันเส่าร ์ พิื่ษณ้โลกจึะม่การเปิด ถนีนีคนีเดินี
พิิษณุุโลก บรเิวณเช่งิส่ะพื่านส่พ้ื่รรณกัลยา ห่นา้วัดจัึนท่ร์
ต้ะวันออกให่ก้ลายแห่ล่งช่อ็ปปิงยามเยน็ส่ด้ช่ลิล์ ท่่�มส่่นิค้า
มากมายท่่�ให่เ้ล่อกส่รร ทั่�งข้องใช่ ้ข้องกิน รวมไปถึงส่นิค้า
ท้่องถิ�นและยังม่กิจึกรรมรำาวงย้อนย้คพื่่�นบ้านให่้ท่้กคน 
ได้มารว่มส่น้กกันอ่กด้วย โดยค้ณส่ามารถรบัประท่าน
อาห่ารเยน็และพื่รอ้มซ่�อข้องฝั่ากได้ท่่�น่�

แต่้ถ้าคณ้มาเย่อนพื่ิษณ้โลกในวันอ่�น เราข้อแนะนำาให่แ้วะ
ไปท่่� ตลาดเจริญผล แห่ล่งรวมข้องกินยามเยน็ช่่�อดังคูเ่มอ่ง
พื่ษิณโ้ลก ท่่�เต็้มไปด้วยรา้นอาห่ารเจ้ึาดังประจึำาเมอ่ง ไมว่่า
จึะเปน็ แอ๊ดผัดัไท่ ต้ำารบัผัดัไท่เส่น้เห่นย่วน้ม่ตั้�งแต่้ร้น่อามา่
มว่ย เจึรญิผัล ลกูช่ิ�นท่อดรอ้นๆ กับนำาจิึ�มรส่แซบ่ส่ตู้รเด็ด 
ห่รอ่ จ้ึกไก่ไท่ย ก๋วยเต่้�ยวกวางต้้้งในต้ำานานแห่ง่พิื่ษณโ้ลก

2ลิำานำ�าเข้็ก
day

นั�งรถประจำาทางสาย 136
พษิณโุลก-หล่มสกั หรอื สายพิษณโุลก-นครไทย
จากสถานีข้นสง่ผูู้้โดิยสารจงัหวัดัิพษิณโุลก
ไปยงั แคมปล์านนำาเข้ก็ (นำาตูกแก่งซาง)
ราคาประมาณ 100-112 บาที
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 50 นาทีี  

ท้่าท่ายความกล้าด้วยการไป ล่องแก่งลำานีำ�าเข็ก จ้ึดล่อง
แก่งยอดนิยมข้องจัึงห่วัดพิื่ษณ้โลกท่่�นิยมเล่นกันในช่ว่ง
ฤดูฝั่น(เด่อนกรกฎาคม-ต้้ลาคม) ข้องท่้กปี ท่่�โดดเด่น
ด้วยเส่้นท่างนำายาวถึง 8 กิโลเมต้ร ผั่าน 17 แก่ง ท่่�ม่
ความยากง่ายคละเคล้ากันไปตั้�งแต่้ระดับ 1 ไปจึนถึงระดับ 5 
และยังตั้�งอยู่ติ้ดรมิถนน ไม่ต้้องเดินเข้้าไปลึก จึึงทั่�งส่น้ก
และส่ะดวกส่บาย

รบัประท่านอาห่ารกลางวันและผัอ่นคลายท่่� แคมป์ลานีนีำ�าเข็ก 
นีำ�าตกแก่งซาง ท่่�ตั้�งแคมป์ส่้ดช่ลิล์แห่่งให่ม่ข้องพื่ิษณ้โลก
ท่่�ม่ลักษณะเป็นลานนำาเย็นฉำา ซึ�งนอกจึากจึะม่บริการ 
กางเต็้นท์่พื่ักค้างค่นแล้ว ยังม่บริการเช่่าแคร่ไม้ไผั ่
ให่้เล่อกส่ั�งอาห่ารอรอ่ยๆ มานั�งท่านในนำาต้กได้อ่กด้วย

โดยห่ลังจึากท่่�รบัประท่านอาห่ารและจัึบจึองพื่่�นท่่�ในการ
กางเต็้นท์่เส่รจ็ึเรย่บรอ้ยแล้ว ยังส่ามารถลงเล่นนำาในนำาต้ก
แก่งซางกันต่้อได้ เพื่ราะเอกลักษณ์ข้องท่่�น่�ค่อ ระดับนำาท่่�ม่
ความลึกกำาลังพื่อด่ เด็กเล่นได้ผัู้ให่ญ่เล่นด่ นอกจึากน่�ยัง
ม่บรกิารให่้เช่า่ห่่วงยาง เส่่�อชู่ช่พ่ื่ เรอ่คายัค ห่รอ่อป้กรณ์
เคร่�องเล่นในนำาอ่�นๆ อ่กมากมาย

รบัประท่านอาห่ารเยน็และพื่กัผัอ่นต้ามอัธยาศัยท่่ามกลาง
ธรรมช่าติ้ท่่� อ้ดมส่มบูรณ์พื่ร้อมนอนฟัื้งเส่่ยงนำาต้ก 
ท่่� แคมป์ลานีนีำ�าเข็ก นีำ�าตกแก่งซาง

เช้้า
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3 DAYS 2 NIGHTS !
เเนะนำ�เส้้นท�งก�รท่องเท่�ยว 3 วัน 2 คืืน

3ย�านหอนาฬิิกาแลิะบู่รัมไตรัโลิกนาถ
day

นั�งรถประจำาทางสาย 136
พษิณโุลก-หล่มสกั หรอื สายพษิณโุลก-นครไทย
จากแคมปล์านนำาเข้ก็ (นำาตูกแก่งซาง)
ไปยงั สถานีข้นสง่ผูู้้โดิยสารจงัหวัดัิพษิณโุลก
แล้วัตู่อรถประจำาทางสาย 8 ไปยงัสถานีรถไฟพษิณโุลก 
ราคาประมาณ 100-112 บาที ตามลำาดัิบ
(สาย 8 ราคาประมาณ 10 บาที)
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 1 ช้ั�วโมง

เดินเล่นแบบส่บายๆ ใน ย่านีห่อนีาฬิิกาเมืองพิิษณุุโลก 
ย่านใจึกลางเม่องพิื่ษณ้โลกท่่�เคยเป็นศูนย์รวมการค้า
และการคมนาคมในอด่ต้ท่่�เต็้มไปด้วยทั่�งอาคารเก่าแก่ 
ท่่�ส่วยงาม ต้ลาด รา้นค้า และรา้นอาห่ารคาวห่วานเจ้ึาเก่า
ข้ึ�นช่่�อท่่�ยงัคงรส่ช่าติ้ดั�งเดิมมาต้ลอดห่ลายปี พื่รอ้มเส่รมิทั่พื่ 
ด้วยคาเฟื้่ส่้ดช่ิคและส่ต้ร่ต้อาร์ต้ส่วยๆ ท่่� เข้้ามาเติ้ม
บรรยากาศท่่�แปลกให่ม่ให่กั้บเมอ่ง

รบัประท่านอาห่ารกลางวันจึากรา้นอาห่ารท้่องถิ�นเจ้ึาเด็ด
ภายในยา่นห่อนาฬิิกา เมอ่งพื่ษิณโ้ลก

นั�งรถประจำาทางสาย 2223
จากปา้ยหอนาฬิกิา ไปยัง วัดัิจุฬามณี
ราคาประมาณ 40 บาที 
เม่�อข้ึ้�นรถเเล้ว ใช้เ้วลาเดิินทีางประมาณ 12 นาทีี  

เย่�ยมช่ม วัดจุฬามณุ่ วัดเก่าแก่คู่เม่องส่องแควซึ�งส่รา้ง 
ข้ึ�นตั้�งแต่้ส่มัยส่มเด็จึพื่ระบรมไต้รโลกนาถ ท่่�ภายใน 
เต็้มไปด้วยโบราณส่ถานท่่�ส่ำาคัญ เช่น่ พื่ระปรางค์ประธาน 
พื่ระวิห่าร พื่ระอ้โบส่ถ พื่ระมณฑ์ป เจึด่ย์รายท่รงระฆััง 
กำาแพื่งแก้ว และห่อพื่ระ ซึ�งล้วนแต่้ส่รา้งข้ึ�นด้วยศิลปะส่มยั
อย้ธยาต้อนต้้นอันงดงามและห่าช่มได้ยาก แล้วพัื่กผ่ัอน
ต้ามอัธยาศัยและจึบท่รปิโดยส่วัส่ดิภาพื่

เช้้า

2223

บ่่าย

ขั้อ้มูืลสถานที�

พิระราชวังจันีท่น์ี 
ศาลสมเด็จพิระนีเรศวรมห่าราช
0 5522 7600

วัดพิระศร่รัตนีมห่าธาตุ-
วรมห่าวิห่าร
0 55247 3045

วัดนีางพิญา
0 5525 8446

วัดราชบู้รณุะ
0 5525 2742-3

ชุมชนีชาวต่างชาติ 
วัดราชบู้รณุะ พิิษณุุโลก
08 1886 2886

พิิพิิธภััณุฑ์์พืิ�นีบ้้านีจ่าท่ว่
0 5521 2749
08 1886 2886

ถนีนีคนีเดินีพิิษณุุโลก
0 5524 7304-5

ชุมชนีบ้้านีวังส้มซ่า
08 6929 1745

แคมป์ลานีนีำ�าเข็ก (นีำ�าตกแก่งซาง)
08 1832 6555

ชุมชนีบ้้านีมุง
09 4642 2817

พัิฒน์ีนีร่ผ้าไท่ย
08 4367 0949

ของท่่�ระลึก 
พิิพิิธภััณุฑ์์พืิ�นีบ้้านีจ่าท่ว่
0 5521 2749

จุกไก่ไท่ย
09 6963 5978

แม่แอ๊ดขนีมวงโบ้ราณุ
06 4814 1780
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