
 

 

รหัสทัวร B2B2000739 

ทัวรสุโขทัย รุงอรุณแหงความสุข สุโขทัย  2 วัน 1 คืน 
นมัสการพระพุทธชินราช - ชมอุทยานประวตัิศาสตรสุโขทัย 
วัดพิพัฒนมงคล - อุทยานประวตัิศาสตรศรีสชันาลัย 
 

 
 

 

 



 

 

เดินทางโดยรถตูปรับอากาศ 
      ...นมัสการพระพุทธชินราช แหงเมืองสองแคว ชม โบราณสถานภายในอุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย  มรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญอันนาภูมิใจ  ทุงเสลียมอําเภอเงียบ เงียบ 
ที่ตั้งของวัดพิพัฒนมงคล วิจิตรเชิงศิลปะโบราณทรงไทยลานนา อยางโดดเดน อุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย อีกหนึ่งอุทยานประวัติศาสตรตองสัมผัส ชมการจัดแสดงเรื่องราว
ความเปนมาของผาทอลายโบราณ สาธรพิพิธภัณฑผาทองคํา บานหาดเส้ียว... 

      พัก Old City Boutique house สุโขทัย  หรือเทียบเทา 1 คืน 
                                                          
 
 
 
 
 
 

วันที่เดินทาง  
30 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 4,900.- 
07-08,14-15,21-22 ธันวาคม 2562 4,900.- 
28-29  ธันวาคม , 31 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2653 
(เทศกาลปใหม) 

5,200.- 

04-05,11-12,18-19,25-26 มกราคม 2563 4,900.- 
01-02,08-09,15-16,22-23  กุมภาพันธ , 29 กุมภาพันธ -01 
มีนาคม 2563 

4,900.- 

07-08,14-15,21-22,28-29  มีนาคม 2563  4,900.- 
04-05,05-06(วันจักรี),12-13,13-14,14-15 (เทศกาลสงกรานต) 
เมษายน 2563 

5,200.- 

18-19 ,25-26  เมษายน 2563 4,900.- 
 
 

 



 

 

วันแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ-วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ-อทุยานประวัติศาสตรสุโขทัย 
05.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนน

วิภาวดี ติดกบัสนามกีฬากองทัพบก ตรงขาม ม.หอการคา เจาหนาที่มัคคุเทศก  
ใหการตอนรบัทานและคอยอํานวยความสะดวก 

06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุงหนาสู จังหวัดพิษณุโลก โดยรถตูปรบัอากาศ 9 ที่
นั่ง บริการอาหารกลอง(1) ขนมปงนํ้าผลไม และเครื่องดื่มบนรถ 

11.00 น. เดินทางถึง จังหวัดพิษณุโลก นําทานกราบสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวร ที่ตั้ง
อยูในเขตพระราชวัง 

จันทร สถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(2) ที่รานอาหาร 
13.00 น. นําทานเขาสู วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ใหทานไดกราบไหวขอพร  พระพุทธชินราช  

พระพุทธรูปคูบานคูเมืองของชาวพิษณุโลก และถือวาเปนพระพุทธรูปที่มีความ
งดงามมากที่สุดองคหนึ่งของประเทศ  
และใหทานไดเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก บริเวณภายในวัด 

15.00 น. 
 

นําทานเขาสู อุทยานประวัตศิาสตรสุโขทัย มรดกไทยและมรดกโลก นําทานสู วัด
ศรีชุม วัดเกาแกในสมัยกรุงสุโขทัย ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพูดได ใหทานกราบ 
“พระอจนะ ที่แปลวา ผูไมหวั่นไหว” พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ หนาตัก
กวาง 11.30 เมตร และสูง 15 เมตร เพื่อความเปนสิริมงคล 

17.00 น. นําทานเขาสูที่พัก .... 
18.00 น. บริการอาหารคํ่า(3) ที่รานอาหาร 
20.00 น. นําทานเดินทางกลับ เขาสูที่พัก เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย   
ที่พัก โรงแรม  old city boutique house สุโขทัย หรือเทียบเทา  

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สองของการเดินทาง   วัดพิพัฒนมงคล -วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  
                                   – อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย  
                                   - สาธรพิพิธภัณฑผาทองคําบานหาดเสี้ยว นครสวรรค 
                                   - กรุงเทพฯ 
07.00 น. บริการอาหารเชา(4) ที่หองอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดินทางสู อ.ทุงเสล่ียม ชม วัดพิพัฒนมงคล เดิมเปนวัดรางกลางทุงนาสันนิษฐาน

วา เปนวัดมากอนประมาณ 700 ป ไมมีหลักฐานทางประวตัิศาสตร แตพบ
รากฐานอุโบสถ เจดียโบราณ จมอยูใตพื้นดินลึกลงไปกวา 1.50 เมตรตรงใจกลาง
วัดในปจจบุัน 

11.00 น. 
 
 

เดินทางสู อ.ศรีสัชนาลัย  ชม วัดพระศรรีัตนมหาธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุเมือง
เชลียง และเรียกอีกชื่อวา วัดพระปรางค  ตั้งอยูนอกกําแพงเมืองเกาศรีสัชนาลัย 
จากนั้นเขาสู อุทยานประวัตศิาสตรศรีสัชนาลยั โดยรถรางชม วัดชางลอม  วัด
เจดียเจ็ดแถว วัดนางพญา  เปนตน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(5) ที่รานอาหาร 
13.00 น. นําทานเดินทางสู  สาธรพิพิธภัณฑผาทองคํา บานหาดเส้ียว ชมการจัดแสดง

เรื่องราวความเปนมาของผาทอลายโบราณของชาวไทยพวน ไมวาจะเปนจกเกา
ลายบานหาดเส้ียว ผาที่ใชในพิธีบวชนาคดวยขบวนชาง ผาท่ีใชในพิธีแตงงาน ซึ่ง
ลวนเปนเอกลักษณผาทอมือของชาวไทยพวน บานหาดเส้ียว ท่ีสืบทอดตอกันมา
นับรอยๆป  และเลือกซื้อของที่ระลึกที่เปนผาลวดลายตางๆท่ีเปนสัญลักษณของ
บานหาดเส้ียว รวมถึงทองและเครื่องเงินโบราณที่ทําดวยมือตามแบบฉบบั
ลวดลายสุโขทัยโบราณท่ีงดงาม 

19.00 น. บริการอาหาคํ่า(6) ที่รานอาหาร จ.นครสวรรค 
22.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ ราคา
ทานละ  

(พักหองละ 
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 พัก
หองเดี่ยว 

(เพิ่มทานละ) 

30 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

07-08  ธันวาคม 2562 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

14-15  ธันวาคม 2562 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

21-22  ธันวาคม 2562 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

28-29  ธันวาคม  2562  5,200.- 5,200.- 5,200.- 4,300.- 1,500.- 

31 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2653 
 (เทศกาลปใหม) 

5,200.- 5,200.- 5,200.- 4,300.- 1,500.- 

04-05  มกราคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

11-12  มกราคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

18-19  มกราคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

25-26  มกราคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

01-02 กุมภาพันธ 2563   4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

08-09  กุมภาพันธ 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

15-16  กุมภาพันธ  2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

22-23  กุมภาพันธ  2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

29 กุมภาพันธ -01 มีนาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

07-08 มีนาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

14-15 มีนาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

21-22 มีนาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

28-29 มีนาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

04-05เมษายน 2563 (วันจักรี)   5,200.- 5,200.- 5,200.- 4,300.- 1,500.- 

05-06เมษายน 2563 (วันจักรี)   5,200.- 5,200.- 5,200.- 4,300.- 1,500.- 

12-13 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต) 5,200.- 5,200.- 5,200.- 4,300.- 1,500.- 

13-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต) 5,200.- 5,200.- 5,200.- 4,300.- 1,500.- 

14-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต) 5,200.- 5,200.- 5,200.- 4,300.- 1,500.- 

18-19 เมษายน 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

25-26 เมษายน 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

 



 

 

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

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม 
1.คารถตูปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ทองเท่ียวตามรายการ  
2.คาโรงแรมท่ีพัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน) 
3.คาอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร 
4.คาธรรมเนียมสถานที่ทองเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร 
5.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร 
6.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวางการเดินทาง 
7.คามัคคุเทศก ท่ีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8.คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง (คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง 
วงเงินทานละ 2,000,000 บาท , คารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไมเกิน
ทานละ 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 สําหรับออกใบแจงหนี้และ 
ใบรับเงินของทาน  
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 จะเก็บคาใชจายเต็มจํานวนของ
ราคาทัวร 
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กําหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวร
ทั้งหมด  

หมายเหตุ : กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหต ุ
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 
 


