
 

 

รหัสทัวร B2B2000741 
ทัวรสุโขทัย ตามรอยประวัตศิาสตร แนบชดิธรรมชาติ สัมผัสวิถีชุมชน 2 วัน 1 คืน 
โฮมสเตยบานนาตนจั่น – จุดชมวิวทะเลหมอกหวยตนไฮ - อุทยานประวตัิศาสตรสุโขทัย 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ  
เดินทางทุกวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 

 
 
 
 
 
 

 

วันที่เดินทาง  
29 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563 3,399.- 
07-08,14-15,21-22,28-29  มีนาคม 2563  3,399.- 
04-05,05-06(วันจักรี)/18-19/25-26 เมษายน 2563 3,399.- 
11-12,13-14,14-15 (สงกรานต) เมษายน 2563 3,999.- 

01-02/02-03/09-10/16-17/23-24/30-31 พฤษภาคม 2563 
3,399.- 

 
วันแรกของการเดินทาง    
กรุงเทพฯ – สุโขทัย - โฮมสตยบานนาตนจ่ัน 
05.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนน

วิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงขาม ม.หอการคา เจาหนาที่มัคคุเทศก  ให
การตอนรับทานและคอยอํานวยความสะดวก 

06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จังหวัดสุโขทัย  โดยรถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 
ระหวางทางเชิญทานพกัผอนตามอัธยาศัย  บริการอาหารกลอง(1) ขนมปง นํ้าผลไม 
และเครื่องดื่มบนรถ ระหวางทาง 

12.30 น. เดินทางถึง จังหวัดสุโขทัย  ในอดีตเคยเปนราชธานีแหงแรกของไทย เมื่อ 700 ป 
คําวา “สุโขทัย” มาจากคําสองคําคือ “สุข+อุทัย” หมายความวา “รุงอรุณแหง
ความสุข” ตลอดระยะเวลา 120 ป ราชวงศสุโขทัย มีกษัตริยปกครองหลายพระองค 
ที่สําคัญคือ พอขุนรามคําแหงมหาราช ผูทรงประดิษฐอักษรไทย และวางรากฐาน
การเมือง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอยางกวางขวาง  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (2) ที่รานอาหาร   



 

 

13.00 น. นําทานนั่งรถรางชม  อุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย มรดกโลก ภายในอุทยานฯมีสถานที่
สํ า คั ญ ที่ เป น พ ร ะ ร า ช วั ง  ศ า ส น ส ถ า น 
โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กําแพงเมือง และ
ประตูเมืองโบราณลอมรอบอยูในรูปสี่เหลี่ยม
จตุรัส บริเวณพื้นที่อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
ครอบคลุมพื้นที่กวา 70 ตารางกิโลเมตร และมี
โบราณสถานสําคัญที่นาชมมากมาย นําทานสู วัดศรีชุม วัดเกาแกในสมัยกรุงสุโขทัย 
ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพูดได ใหทานกราบ “พระอจนะ ที่แปลวา ผูไมหวั่นไหว 
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ หนาตักกวาง 11.30 เมตร และสูง 15 เมตร นํา
ทานไหวพระเพ่ือความเปนสิริมงคล 

15.00 น. นําทานเขาสูที่พัก โฮมสเตยบานนาตนจั่น  อ.ศรีสัชนาลัย  ตั้งอยูในตําบลบานตกึ 
อําเภอศรีสัชนาลัย เปนแหลงทองเท่ียวที่นักทองเที่ยวจะไดเรียนรูวิถีชีวติ ของคนใน
ชุมชน ในเชิงอนุรักษ ไดทองเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแบบครบวงจร  โดยไดจัดเปนที่
พักแบบโฮมสเตยใหนักทองเที่ยวไดมาพักรวมกับเจาของบานทํากิจกรรมรวมกัน
เรียนรูวิถชีีวติตามชุมชน  บานนาตนจั่นเปนหมูบานเล็กๆ มีตนจั่นขึ้นอยูมากมาย จึง
ตั้งชื่อหมูบานวา บานนาตนจั่น ประชากรมี 270 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทํานา ทํา
สวน ผลไม ชุมชนอยูกันแบบพี่แบบนอง เอื้ออาทรตอกัน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
เปนอยางดี เปนที่ประทับใจแกนักทองเที่ยวเปนอยางมาก   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 อิสระใหทานเดินเลน ถายรูป หรือเชาจักรยานปم�นเพ่ือชมทุงนา ชมพระอาทิตยตก 
ภายในหมูบาน ตามอัธยาศัย **หมายเหตุ : ราคาทัวรไมรวมคาเชาจักรยานคันละ 
30 บาท** 

18.30 น. บริการอาหารคํ่า(3) แบบขันโตก ภายในท่ีพักโฮมสเตย 
ที่พัก โฮมสเตยบานนาตนจั่น หรือเทียบเทา  



 

 

หมายเหตุ: ภายในโฮมสเตยมีบานพักทั้งหมด 28 หลัง ซ่ึงแตละหลังจะมี
ลักษณะที่พักคลายๆกัน ลูกคาไมสามารถเลือกบานพักได  ทางโฮมเสตยจะจัด
บานพักตามคิว  และภายในบานพัก บางหลังเปนหองพัดลม บางหลังเปนหอง
แอร ซึ่งราคาทัวรเรารวมคาหองแบบพัดลม... แตหากลูกคามีความประสงคจะ
พักแบบหองแอร สามารถแจงรีเควสตอนทีทําการจอง และชําระคาใชเพิ่มหอง
ละ 300 บาทไดคะ 
 

วันที่สองของการเดินทาง    
จุดชมวิวทะเลหมอกหวยตนไฮ – อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย - กรุงเทพฯ 
04.30 น. นําทานเดินทางขึ้นไป จุดชมวิวทะเลหมอกหวยตนไฮ  เปนจุดชมวิวที่สามารถชมได

ทั้งภายพระอาทิตยขึ้นและตก หากโชคดีจะไดเห็นทะเลหมอกอีกดวย แนะนําใหขึ้น
ในชวงหนาฝนหลังจาก ท่ีฝนตกใหมบน จุดชมวิวจะมีทะเลหมอกใหชมและหนา
หนาวบางวัน โดยตองเดินเทา ใชเวลาประมาณ 45 นาที ทางเดินขึ้นคอนชันตอง
เตรียมรางกาย และรองเทามาใหพรอม หากขึ้นไปชวงเชาตองเริ่มตัง้แตตี 4.30 
เพ่ือเริ่มเดินเทาประมาณตีหา เพ่ือไปใหทันพระอาทิตยขึ้น จากนั้นเชิญทานถายรูป 
ชมวิวตามอัธยาศัย  

06.30 น. นําทาน ทําบุญตักบาตรพระสงฆ ที่หนาบานพัก 
**หมายเหตุ : หากลูกคาทานใดตองการใสบาตรชวงเชา สามารถแจงกับเจาของ
บานพัก ตอนเขาพักไดเลย  อาหารใสบาตร ชดุละ 30 บาท  ลูกคาตองจายเพ่ิม
เอง** 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.30 น. บริการอาหารเชา(4)  ภายในท่ีพักโฮมสเตย 



 

 

08.30 น. อิสระใหทาน ปم�นจักยานชมวิถีการทอผาใตถนุบาน  ชมวิธีการทําตุกตาบานตาวงส 
ชมการทําผาหมักโคลน และหากชวงที่มีผลไม ทานจะไดชมและชิมผลไมตามฤดูกาล                

11.00 น. ชมและทดลอง การทําขาวเปم�ปอาหารทองถิ่น 
12.00 น. นําทานเดินทางออกจากทีพ่ัก 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (5) ที่รานอาหาร   
13.00 น. นําทานแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัย 
14.00 น.  นําทานเดินทางกลับกรงุเทพฯ 
  คํ่า  อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
21.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 
 

 
อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ ราคา
ทานละ (พัก
หองละ 2-3 

ทาน) 

เด็กไมเกิน 
12 ป พักกับ

ผูใหญ 1 
ทาน 

เด็กไมเกิน 
12 ป พักกับ

ผูใหญ 2 
ทาน (มีเตียง

เสริม) 

เด็กไมเกิน 12 
ป พักกับ

ผูใหญ 2 ทาน 
(ไมมีเตียง

เสริม) 

ผูใหญ 
พักหอง
เดี่ยว 

(เพิ่มทาน
ละ) 

29 กุมภาพันธ - 01 มีนาคม 2563 3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 600.- 
07-08/14-15/21-22/28-29  
มีนาคม 2563 

3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 
600.- 

04-05/05-06 เมษายน 2563 (วันจักรี)   3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 600.- 
12-13 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต) 3,999.- 3,999.- 3,999.- 3,999.- 600.- 
13-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต) 3,999.- 3,999.- 3,999.- 3,999.- 600.- 
14-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต) 3,999.- 3,999.- 3,999.- 3,999.- 600.- 
18-19 เมษายน 2563 3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 600.- 
25-26 เมษายน 2563 3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 600.- 
01-02/02-03/09-10 พฤษภาคม 2563 3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 600.- 
16-17/23-24/30-31 พฤษภาคม 2563 3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 600.- 

 
หมายเหต ุ  เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ VIP 9 ท่ีนั่ง 
 
 
 
 



 

 

สิ่งที่ควรนําติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาที่สวมใสสบาย 
2.กลองถายรูป, โทรศัพทมือถือ, แบตสํารอง, ที่ชารตโทรศัพท, อุปกรณกันแดด, รมพับ, เส้ือกัน
หนาว, ผาพันคอ 
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน, ยาสีฟน, แชมพูสระผม, ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่
มีการคางคืน) 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ  
2.คาโรงแรมที่พัก 1 คืนแบบโฮมสเตย ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2-3 
ทาน) 
2.คาอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร 
3.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
4.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร 
5.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวางการเดินทาง 
6.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7.คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 
   (คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คา
รักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด 
   จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม 
 

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
ตางหาก,คารักษา  
   พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยดวยโรคประจําตัว) 
2.คาอาหารมื้อที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิ
บารในหองพักโรงแรม 
3.คาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว ที่เกิดจากผูเดินทางเอง 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว สําหรับชาวตางชาติที่ตองชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียม
อุทยานแหงชาติ 
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยนํ้าใจของทาน 
6.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 



 

 

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง 
1.กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล, ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูจอง สําหรับออกใบแจงหนี้และใบ
รับเงินของทาน  
2.ชําระมัดจําทัวร ทานละ 2,000 บาท เพ่ือเปนการยืนยันการจองจึงจะถือวาไดทําการสํารองที่
นั่งเสร็จสมบูรณ โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3.ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ยกเลิกทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได  
4.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการ
เดินทาง 15 วัน เพ่ือใชสําหรับการใสชื่อตั๋วเครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสาร
ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน  ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจาย เต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร
ทั้งหมด  
 

หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ 
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู
รวมเดินทางไมถึงตามที่กําหนดไว  
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคานํ้ามันขึ้น กอนการ
เดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาคานํ้ามันและภาษีนํ้ามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตองแจง
ใหทราบลวงหนา เพื่อ   ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน   สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไข
ได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ" 



 

 

5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีคา อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของตัวผู เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติ เหตุจากความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง 
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะ ถือวาทาน   ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 

7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวา
ทานรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว 
 
 


