
 
 

 “ร ุง่อรณุแห่งความสขุ” สโุขทยั  2วนั 1คืน 
นมสัการพระพทุธชินราช -ชมอทุยานประวติัศาสตรส์โุขทยั 

วดัพิพฒันม์งคล- อทุยานประวติัศาสตรศ์รีสชันาลยั 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 
      ...นมัสการพระพุทธชนิราช แห่งเมอืงสองแคว ชม โบราณสถานภายในอุทยานประวัตศิาสตรส์โุขทัย  มรดกทาง
วัฒนธรรมที่ยิง่ใหญ่อันน่าภูมใิจ  ทุ่งเสลยีมอ าเภอเงยีบ เงียบ ทีต่ัง้ของวัดพพิัฒน์มงคล วจิติรเชงิศลิปะโบราณทรง
ไทยลา้นนา อย่างโดดเด่น อทุยานประวัตศิาสตรศ์รสีชันาลัย อกีหนึง่อทุยานประวัตศิาสตรต์อ้งสมัผัส ชมการจัดแสดง
เรือ่งราวความเป็นมาของผา้ทอลายโบราณ สาธรพพิธิภัณฑผ์า้ทองค า บา้นหาดเสีย้ว... 

      พกั Old City Boutique house สโุขทยั  หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  
30 พฤศจกิายน – 01 ธันวาคม 2562 4,900.- 
07-08,14-15,21-22 ธันวาคม 2562 4,900.- 
28-29  ธันวาคม , 31 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2653 (เทศกาลปีใหม)่ 5,200.- 
04-05,11-12,18-19,25-26 มกราคม 2563 4,900.- 
01-02,08-09,15-16,22-23  กมุภาพันธ ์, 29 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 4,900.- 
07-08,14-15,21-22,28-29  มนีาคม 2563  4,900.- 
04-05,05-06(วันจักร)ี,12-13,13-14,14-15 (เทศกาลสงกรานต)์ เมษายน 2563 5,200.- 
18-19 ,25-26  เมษายน 2563 4,900.- 
วันแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ-วัดพระศรรัีตนมหาธาต-ุอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทัย 
05.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย สถานนีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา

กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 
06.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุง่หนา้สู ่จังหวัดพษิณุโลก โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหารกลอ่ง

(1) ขนมปังน ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ 
11.00 น. เดนิทางถงึ จังหวัดพษิณุโลก น าทา่นกราบสกัการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวร ทีต่ัง้อยูใ่นเขตพระราชวัง 

จันทร ์สถานทีป่ระสตูขิองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(2) ทีร่า้นอาหาร 
13.00 น. น าทา่นเขา้สู ่วดัพระศรรัีตนมหาธาต ุใหท้า่นไดก้ราบไหวข้อพร  พระพุทธชนิราช  พระพุทธรูป

คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพษิณุโลก และถอืวา่เป็นพระพุทธรูปทีม่คีวามงดงามมากทีส่ดุองคห์นึง่ของประเทศ  
และใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ บรเิวณภายในวดั 

15.00 น. 
 

น าทา่นเขา้สู ่อทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทัย มรดกไทยและมรดกโลก น าทา่นสู ่วัดศรชีมุ วดัเกา่แกใ่นสมัย
กรุงสโุขทัย ทีม่เีรือ่งราวเกีย่วกับพระพูดได ้ใหท้า่นกราบ “พระอจนะ ทีแ่ปลวา่ ผูไ้มห่วั่นไหว” พระพุทธรูป
ปางมารวชิยัขนาดใหญ ่หนา้ตักกวา้ง 11.30 เมตร และสงู 15 เมตร เพือ่ความเป็นสริมิงคล 

17.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก .... 
18.00 น. บรกิารอาหารค ่า(3) ทีร่า้นอาหาร 
20.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับ เขา้สูท่ีพั่ก เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย   
ทีพ่กั โรงแรม  old city boutique house สโุขทัย หรอืเทยีบเทา่  

 



 
วันทีส่องของการเดนิทาง                                                    
วัดพพิัฒนม์งคล -วดัพระศรรัีตนมหาธาต ุ–อทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัย - สาธรพพิธิภัณฑผ์า้ทองค าบา้นหาดเสีย้ว 
นครสวรรค-์กรุงเทพฯ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้(4) ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. เดนิทางสู ่อ.ทุง่เสลีย่ม ชม วัดพพิัฒนม์งคล เดมิเป็นวดัรา้งกลางทุง่นาสนันษิฐานวา่ เป็นวัดมากอ่น

ประมาณ 700 ปี ไมม่หีลักฐานทางประวัตศิาสตร ์แตพ่บรากฐานอโุบสถ เจดยีโ์บราณ จมอยูใ่ตพ้ืน้ดนิลกึ
ลงไปกวา่ 1.50 เมตรตรงใจกลางวดัในปัจจุบัน 

11.00 น. 
 
 

เดนิทางสู ่อ.ศรสีชันาลัย  ชม วดัพระศรรัีตนมหาธาต ุหรอื วดัพระบรมธาตเุมอืงเชลยีง และเรยีกอกีชือ่วา่ 
วัดพระปรางค ์ ตัง้อยูน่อกก าแพงเมอืงเกา่ศรสีชันาลัย จากนัน้เขา้สู ่อทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัย โดย
รถรางชม วัดชา้งลอ้ม  วดัเจดยีเ์จ็ดแถว วดันางพญา  เป็นตน้  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน(5) ทีร่า้นอาหาร 
13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ สาธรพพิธิภัณฑผ์า้ทองค า บา้นหาดเสีย้ว ชมการจัดแสดงเรือ่งราวความเป็นมาของผา้

ทอลายโบราณของชาวไทยพวน ไมว่า่จะเป็นจกเกา้ลายบา้นหาดเสีย้ว ผา้ทีใ่ชใ้นพธิบีวชนาคดว้ยขบวน
ชา้ง ผา้ทีใ่ชใ้นพธิแีตง่งาน ซึง่ลว้นเป็นเอกลกัษณ์ผา้ทอมอืของชาวไทยพวน บา้นหาดเสีย้ว ทีส่บืทอดตอ่
กันมานับรอ้ยๆปี  และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึทีเ่ป็นผา้ลวดลายตา่งๆทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของบา้นหาดเสีย้ว 
รวมถงึทองและเครือ่งเงนิโบราณทีท่ าดว้ยมอืตามแบบฉบับลวดลายสโุขทัยโบราณทีง่ดงาม 

19.00 น. บรกิารอาหาค า่(6) ทีร่า้นอาหาร จ.นครสวรรค ์
22.30 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

ราคาทา่น
ละ (พัก

หอ้งละ 2-
3 ท่าน) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พัก
กับผูใ้หญ ่

1 ท่าน 

เด็กไม่

เกนิ 12 

ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น (มี
เตยีง

เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกับผูใ้หญ ่
2 ท่าน (ไมม่ี

เตยีงเสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พักหอ้ง
เดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

30 พฤศจกิายน – 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 

 (เทศกาลปีใหม)่ 
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 กมุภาพันธ ์2563   4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

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

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

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

29 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 4,900.- 4,900.- 4,900.- 4,000.- 1,200.- 

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

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

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

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

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

05-06เมษายน 2563 (วันจักร)ี   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.- 

 
 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศัพทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสือ้กันหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 1 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

3.คา่อาหาร 6 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

6.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

7.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

8.คา่ประกันอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 

2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ จากอบุัตเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

9.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ), คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ่้ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(ส าหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจ าทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ่้าย เตม็จ านวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

 

 

 

 



 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหตุ 

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการที่จะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีที่มีผูร่้วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้น้ีโดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมด กับทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


