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เดนิทางตัง้แต ่ธนัวาคม 63 – กมุภาพนัธ ์2564 
 

สถานรีถไฟสวรรคโลก I โรงพกัเรือนป้ันหยา I Street Art  

โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จัน่ I ชมพระอาทิตยข์ึน้หว้ยไฮ I ระเบียงกาแฟ I อทุยานประวัตศิาสตรส์โุขทยั 
 
 
 
 
 

เริม่ตน้เพียง 2,190.- 

 

Check in สวรรคโลก 

พกัโฮมสเตย ์บา้นนาตน้จัน่ 2 วนั 1 คืน 
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Day 

1 
 

 

 

สโุขทยั 
 

 

วนัท่ี 1 สถานีรถไฟสวรรคโลก-โรงพกัเรือนป้ันหยา-Street Art-โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จัน่ 

08.00 น. เจา้หนา้ท่ีรบัท่าน ณ สถานขีนสง่/สนามบิน จงัหวัดสโุขทยั 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่อ าเภอสวรรคโลก แวะชมสถานีรถไฟสวรรคโลก สถานีรถไฟเก่าแก่ เป็น

อาคารไมส้องชั้น เป็นสถานีสดุสายปลายทางรถไฟสายเหนือฝั่งตะวันตก ปัจจบุันสถานีรถไฟ

สวรรคโลกยังเปิดใหบ้ริการปกติ อิสระใหท้่านไดถ่้ายรปูและเดินชม โรงพกัเรือนป้ันหยา โรงพัก

เกา่แกท่ี่สรา้งตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ที่ 2  ภายในมีปืนต ารวจสมยักอ่น ระฆงัแขวนหนา้โรงพัก

และรปูบุคคลส าคัญ เหตกุารณ์สมัยเก่าใหไ้ดช้มดว้ย ปัจจบุันตั้งอยู่ ในสถานีต ารวจสวรรคโลก 

นอกจากนี้ยังมี Street Art ท่ีรังสรรคโ์ดยเหล่า 4 ศิลปิน ในโครงการ Experiencing ASEAN POP 

Cultureจากศิลปินชาวไทยกับภาพ Love in Here /มาเลเซียกับภาพ Cuture Guardian/ กัมพชูากับ

ภาพ ดอกล าดวน/ สิงคโ์ปรก์บัภาพ CENO2 ใหท้่านไดถ่้ายรปูและเช็คอินตามอธัยาศัย 

11.00 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านออกเดินทางสู ่อ าเภอศรีสชันาลยั  

12.00 น. อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ รา้นขา้วเป๊ิบยายเครือ่ง 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จัน่ (ไม่สามารถระบบุา้นพักได)้ เขา้ท่ีพักเก็บสมัภาระ 

จากนัน้ใหท้่านไดท้่องเที่ยววิถีชมุชน สัมผัสธรรมชาติ ปั่นจักรยานชมทุ่งนา(ค่าเขา้จักรยานคันละ 

30 บาท ช าระคา่เชา่ท่ีจกัรยานกบัเจา้ของบา้นโดยตรง) ชมพระอาทิตยต์ก 

18.30 น. รบัประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี 1) ณ โฮมสเตยท่ี์พกั 

ท่ีพกั โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จัน่ (ไมส่ามารถระบท่ีุพกัได ้กรณุาเตรียมของใชใ้นหอ้งน า้สว่นตวัมาเอง) 
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Day 

2 
 

 

 

สโุขทยั 
 

 

วนัท่ี 2 ชมพระอาทิตยข์ึ้นหว้ยตน้ไฮ-ระเบียงกาแฟ-อทุยานประวติัศาสตรส์โุขทยั 

04.30 น. น าท่านนัง่รถทอ้งถ่ิน ชมทะเลหมอก และ พระอาทิตย์ขึ้นท่ี ห้วยต้นไฮ (ตอ้งเดินทางเทา้อีก

ประมาณ 2 กิโล) 

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ (มื้อท่ี 2) ณ โฮมสเตยท่ี์พกั  

08.30 น. น าท่านปั่นจักรยานชมวิธีการทอผา้ใตถ้นุบา้น ชมวิธีการท าต ุก๊ตาบารโ์หน ท่ีบา้นตาวงศ์ ชมการ

ท าผา้หมกัโคลน จากนัน้น าท่านไปเช็คอิน ณ รา้นระเบียงกาแฟ ใหท้่านไดจิ้บกาแฟวิวทะลลุา้นกบั

บรรยากาศทุ่งนาเย็นสบาย นอกจากจะมีเคร่ืองดื่มยังมีเคก้และกว๋ยเตี๋ยวสโุขทัยรสเด็ดใหท้่านได้

ลิ้มลอง 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ รา้นระเบียงกาแฟ 

 น าท่านเดินทางสู่ อทุยานประวัติศาสตรส์โุขทัย แหล่งมรดกโลกท่ีขึ้นทะเบียนจากองค์การ

ยเูนสโก วันท่ี 12 ธนัวาคม 2534 ท่ียังคงความส าคัญและความงดงามอยู่ ใหท้่านอิสระเท่ียวชม

โบราณสถานภายในอทยุาน อาทิ พระพทุอจนะ หรือพระพทุธรปูพดูไดท่ี้ประดิษฐานในวัดศรีชมุ /

วัดพระพายหลวง / อนสุาวรียพ์่อขนุรามค าแหง เป็นตน้ 

15.00 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านออกเดินทางกลบัสูส่ถานขีนสง่/สนามบิน จงัหวัดสโุขทยั 

 

อตัราค่าบรกิาร 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

เดนิทาง 2-3 ทา่น 4,290 บาท 
เดนิทาง 4-5 ทา่น  2,690 บาท 

เดนิทาง 6-8 ทา่น 2,190 บาท 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูคา้สญัชาติไทย และออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไปเท่านัน้ 
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หมายเหต ุ(กรณุาอ่านรายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 14 วัน 

4. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ (หากคณะมีผูเ้ดินทาง 2 ทา่น ทางเราขอเปลี่ยนเป็นรถขนาดเล็กใน

การน าเที่ยวแทน) 

2. คา่โฮมสเตยท่ี์บา้นนาตน้จัน่ 1 คืน  
3. คา่อาหาร 2 มื้อตามโปรแกรม 

4. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว (ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัรเ์ฉพาะผูเ้ดินทางสญัชาตไิทย 

5. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

6. คนขบัรถ ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

7. คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 
2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัิเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่รถ หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบินจากปลายทางของท่าน 

2. คา่อาหาร 

3. คา่มคัคเุทศกแ์ละสตา๊ฟของบริษทั 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

5. คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

6. ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ิมเติม กรณีท่ีเป็นผูเ้ดินทางสัญชาติอ่ืน อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยาน

แห่งชาต ิ

7. คา่ทิปพนกังานขบัรถ จ านวน 200 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทัวร ์เพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงินเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
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3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เคร่ืองดื่ม ระหว่างที่อยู่บนรถ   
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