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อตัราค่าบริการ 31 ต.ค. - 01 พ.ย. 63  
ราคาต่อท่าน นอนห้องละ 2-3 ท่าน พกัเดีย่วเพิม่ 

3,899.- บาท 1,200.- บาท 
**การันตีออกเดินทาง 6 ท่าน** 

ปีละคร้ัง! สืบสานประเพณ ี 
งานลอยกระทง เผาเทยีน เล่นไฟ   

สุโขทยั 2 วนั 1 คืน 

ก าหนดวนัเดนิทาง 31ต.ค. - 01พ.ย. 2563 
วนัแรก (เสาร์ที ่31 ต.ค.63) กรุงเทพฯ จุดนัดหมาย – สุโขทยั 

ป๊ัมปตท วภิาวดรัีงสิต – อ. สวรรคโลก จ.สุโขทัย ชม Street Art & Graffiti Arts – อุทยาน

ประวตัศิาสตร์ศรีสัชนาลยั – สุขเสมอ Coffee & Bakery House – ร่วมงานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ 
05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท วภิาวดีรังสิต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
05.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวดัสุโขทยั อ.สวรรคโลก โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ  
11.00 น. เดินทางถึงจงัหวดัสุโขทยั 
 
 
 
 
 

 

 



Code JNL14-โปรแกรม สุโขทยั 2 วนั 1 คืน 31ต.ค.-01พ.ย.63   ห น้ า |  3 

เรียนรู้และสัมผสั วถิีชีวติ วฒันธรรม และประวตัิศาสตร์ อย่างคน "สวรรคโลก" เสน่ห์เมืองเก่า 

แวะจุดเช็คอินสุดชิค!! Street Art @ สวรรคโลก กบัภาพวาดฝาผนงัตามบา้นเรือนในยา่นชุมชนเก่า ท่ีถูกรังสรรผลงาน
โดยศิลปินสตรีทอาร์ทชั้นน าของเมืองไทยและต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ มาเลเซีย และกัมพูชา ทุกภาพจะมี
เร่ืองราวพราะเป็นหน่ึงในโครงการ Experiencing Asian Pop Culture "สวรรคโลกเมืองชิค" 
รวมถึงงานศิลปะแบบ Graffiti Arts บนผนงัอาคารบริเวณถนนกลางบ่ายนการคา้เก่าของอ าเภอสวรรคโลก ให้ท่านเดิน
ชมไลฟ์สไตล ์แบบเมืองเก่า ท่ีคนรุ่นใหม่ตอ้งมา... 
 

เท่ียง ลิม้รสกบัอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย อนัเป็นเสน่ห์ของสวรรคโลกอนัเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหาทานได้ทีน่ี่ทีเ่ดียว 

ร้านเจ้ไพต้มเลือดหมู หน้าสถานีสวรรคโลก ซ่ึงร้านนีไ้ด้เปิดมานานกว่า 30 ปีเป็นสูตรของครอบครัวทีต่กทอดมาจากคุณ
แม่ รับประกนัในความอร่อยอย่างแน่นอน ด้วยเมนูข้าวผัดปลาทู และต้มเลือดหมู 

 
 
 
 
 
 
 

บ่าย อทุยานประวตัศิาสตร์ศรีสัชนาลยั ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ร่วมกบั อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั และอุทยานประวติัศาสตร์ก าแพงเพชร  เน่ืองจากหลกัฐานท่ีปรากฏแสดงใหเ้ห็นถึงผลงานทาง
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น  ถือเป็นตวัแทนของศิลปกรรมไทยยคุแรกและเป็นตน้ก าเนิดของการสร้างประเทศ   
โบราณสถานในอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั มีทั้งภายในและภายนอกก าแพงเมือง  รวมทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 215 แห่ง  
มีส่ิงส าคญัๆ ดงัน้ี เมืองโบราณศรีสัชนาลยั, โบราณสถานภายในก าแพงเมือง  ส ารวจพบแลว้มีทั้งส้ิน 28 แห่ง ท่ีส าคญั  
อาทิ วดัชา้งลอ้ม วดัเจดียเ์จด็แถว วดันางพญา วดัสวนแกว้อุทยานใหญ่ วดัสวนแกว้ เป็นตน้ และ โบราณสถานนอกก าแพง
เมือง 

เสพธรรมชาติแบบสุขสุดๆ ณ ร้านสุขเสมอ  Coffee & Bakery House 
Cafe` สไตล์ ธรรมชาติ แบบ Slow Life มีธรรมชาติลอ้มรอบร้าน แนวคิดของร้านคือตอ้งลดการใชพ้ลาสติกและเพิ่มการ
ใชว้สัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ ใหท้่านจิบกาแฟเกรดออแกนิค ท่ีใส่ใจทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ปลูก 
เก็บ บ่ม คัว่ มาถึงหนา้ร้าน   ชิมขนมโฮมเมดวตัถุดิบเกรดพรีเมียม พร้อมสูดโอโซนรอบดา้น (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืมและขนม
ต่างๆ) 
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จากนั้นน าคณะเขา้ท่ีพกั ณ โรงแรม ไพลนิ สุโขทยั (ระดับ 3ดาว) หรือเทยีบเท่า และนดัหมายเวลาไปยงัจุดหมาย ณ อุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั 

 
 
 
 
 
 
 

 ร่วมงานลอยกระทง เผาเทยีน เล่นไฟ ณ อทุยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั (18.00-21.00 น.) 
ปีหน่ึงมีเพียง 1 คร้ัง เนน้การอนุรักษสื์บสานศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ผา่นรูปแบบงานท่ีทั้งขรึม ขลงั และอลงัการ อนั
แสดงถึงเอกลกัษณ์ของเมืองสุโขทยั และยงัมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดง แสง เสียง กิจกรรมขา้วขวญั วนั
เล่นไฟ จ าลองตลาดยอ้นยุค ตลาดแลกเบ้ีย การประกวดกระทงเล็ก กระทงใหญ่ การประกวดโคมชัก โคมแขวน การ
ประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่วฒันธรรมจากองคก์ารปกคลองส่วนทอ้งถ่ิน การแสดงพลุตะไล ไฟพะเนียง กิจกรรมตกั
บาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข การแสดง แสง สี "ต านานเรือทา้วศรีจุฬาลกัษณ์" และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 อสิระอาหารค ่า ณ บริเวณงาน 
 

วนัทีส่อง (อาทติย์ที ่01 พ.ย.63) สุโขทยั – พษิณุโลก –  กรุงเทพฯ 

วดัศรีชุม – ศาลพระแม่ย่า – พษิณุโลก – วหิารพระพุทธชินราช – กรุงเทพฯ 
07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพกั  
 
 
 
 
 
  

ตามรอยต านานพระพทุธรูปพูดได้ ณ วดัศรีชุม  
หน่ึงในโบราณสถานท่ีส าคญัจอง อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของวดัแห่งน้ีคือวหิารอนัเก่าแก่ ท่ี
โอบลอ้มไปดว้ยตน้ไมอ้นัเขียวขจี ภายในวดัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวชิยั ศิลปะแบบสุโขทยั อยูใ่นมณฑป 
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ช่ือวา่ พระพุทธอจนะ  อีกหน่ึงในเร่ืองเล่าของวดัศรีชุมน้ีคือ “พระพูดได”้ พระในท่ีน้ีไม่ใช่พระสงฆแ์ต่อยา่งใดค่ะ แต่เป็น
พระพุทธอจนะ พระพุทธรูปของวดันัน่เอง ซ่ึงถือไดว้า่เป็นท่ีเล่ืองลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ มีมนตเ์สน่ห์ และมีความเป็น
เอกลกัษณ์ 

             สักการะขอพระ " พระแม่ย่า " สุโขทยั 
ศาลพระแม่ยา่ เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองสุโขทยั ชาวสุโขทยัมีความเช่ือกนัวา่เป็นพระมารดาของพอ่ขุนรามค าแหง 
สตรีท่ีทรงอ านาจบารมี ใครมาสักการะบูชาจะไดรั้บพรใหมี้อ านาจ บารมี ความร่วมเยน็ดงันั้นจึงถือวา่ “ พระแม่ยา่ ” เป็น
ของคู่บา้นคู่เมือง ประชาชนมีความเคารพเล่ือมใสศรัทธา เช่ือวา่ปีใดเกิดฝนแลง้ ขา้วยากหมากแพงถา้ไดอ้ญัเชิญ พระแม่ยา่
ออกมาแห่ในวนัสงกรานต ์ เพื่อร่วมกนัสรงน ้า และขอพรพระแม่ยา่ จะท าใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล จนกลายเป็นประเพณี
แห่พระแม่ยา่ในวนัสงกรานต ์ เพื่อใหป้ระชาชนไดส้รงน ้าพระแม่ยา่จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงศาลพระแม่ยา่คาถาบูชา พระแม่ยา่ 2 
อยา่งคือ คาถาบูชา พระแม่ยา่ (มนตข์อลาภ-มงคล) และคาถาบูชา พระแม่ยา่ (มนตก์ าจดัภยั) 
จากนั้นเดินทางต่อไปยงั จงัหวดัพิษณุโลก 

เทีย่ง ร้านดังเมืองพษิณุโลก ลิม้ลองเมนูก๋วยเตี๋ยว ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน 

 
 
 
 
 
 

บ่าย ไหว้พระพทุธชินราช พระพทุธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพษิณุโลก 
วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิาร หรือ วดัใหญ่ หรือ วดัพระศรี พระประธานองคใ์หญ่ท่ีประดิษฐาน ในวหิารคือ “พระพุทธ
ชินราช” พระพุทธรูปท่ีไดรั้บการยกย่องวา่สวยงามท่ีสุดในประเทศไทย เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร  
เป็นวดัท่ีมีประวติัยาวนานมาตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมท่ีงดงามยิ่ง ถือไดว้่า
เป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมอนัล ้าค่าของเมืองพิษณุโลก และเป็นศูนยร์วมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ 

 แวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 
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20.30  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.... 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าตดิตวัไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ชุดล่องแก่งเรือยา, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม    
1.ค่าท่ีพกั 1 คืน เมืองสุโขทยั (หอ้งละ 2-3ท่าน) รวมอาหารเชา้ 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
4. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
5. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครอง
เหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้าย) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
2. ค่าทปิไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 200 บาท 
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

วธิีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/
อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ ถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
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การยกเลกิการเดินทาง  
แพคเก็จราคาพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 

หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 6 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และ
ผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ   
สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  
3. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผู ้
จดัก ากบั  
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็น
ตน้    
5. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู ้
เดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี 
(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง 
และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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