เที่ยวส ุขใจ ส ุโขทัย 2 วัน 1คืน
เดินทาง ธันวาคม – มีนาคม 2563
ศาลสมเด็จพระนเรศวร | วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ(พระพุทธชินราช)
วัดศรีชมุ | อุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย
อุทยานประวัตศิ าสตร์ศรีสชั นาลัย | วัดนางพญา | วัดช้างล้อม
วัดเจดียเ์ จ็ดแถว | วัดมหาธาตุ | วัดพิพฒ
ั น์มงคล
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.

กร ุงเทพฯ-ศาลสมเด็จพระนเรศวร-วัดพระศรีรตั นมหาธาต ุ(พระพุทธชิน
ราช)-วัดศรีช ุม -อ ุทยานประวัติศาสตร์ส ุโขทัย
อ ุทยานประวัติศาสตร์ศรีสชั นาลัย-วัดนางพญา-วัดช้างล้อม-วัดเจดียเ์ จ็ด
แถว-วัดมหาธาต ุ-วัดพิพฒ
ั น์มงคล

Day
1
กร ุงเทพฯ
ส ุโขทัย

เริม่ ต้นเพียง

3,999.-

กร ุงเทพฯ-ศาลสมเด็จพระนเรศวร-วัดพระศรีรตั นมหาธาต ุ(พระพุทธชินราช)-วัดศรีช ุม อ ุทยานประวัติศาสตร์ส ุโขทัย
05.00 น. คณะพร้อ มกัน ณ จุด นัด หมาย โดยมี เจ้า หน้า ที่ ค อยให้ก ารต้อ นรับ เพื่ อ ความปลอดภัย ในการ
ท่องเที่ยวและเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรอง
ก่อนขึน้ รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
05.30 น. นาท่านเดินทางสูจ่ งั สุโขทัย ระหว่าทางบริการอาหารว่าง (มื้อที่1)
11.00 น. เดินทางถึง จังหวัดพิษณุโลก นาท่านกราบสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวร เขตพระราชวังจันทร์
สถานที่ประสูตขิ องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
นาท่านเข้าชม วัดพระศรีรตั นมหาธาต ุ ขอพร พระพท ุธชนิราช พระคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของชาวพิษณุโลก
และถือว่าเป็ นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สดุ องค์หนึง่ ของไทย

15.00น.

นาท่านเดินทางเข้าสู่ อ ุทยานประวัติศาสตร์ส ุโขทัย นาท่านเข้าชม อุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย เมือง
แห่งมรดกโลก ชมโบราณสถาน และชมความเจริญรุ่งเรื่องของเมืองสุโขทัย ที่ยงั คงเหลือเค้าโครงให้คน
รุ่นหลังได้ศึกษา และยังเป็ นเมืองแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทย

นาท่านเข้าสู่ วัดศรีช ุม วัดเก่าแก่ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพูดได้ ให้ท่านกราบ
“พระอจนะ ที่แปลว่า ผูไ้ ม่หวัน
่ ไหว”พระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ เชิญท่านขอพรเพื่อเสริมสิริม
มงคล
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17.00น.
เย็น
19.00น.

นาท่านเช็คอินเข้าสูท่ ี่พกั
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3)
เดินทางกลับเข้าสูโ่ รงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day
2
ส ุโขทัย
กร ุงเทพฯ
อ ุทยานประวัติศาสตร์ศรีสชั นาลัย-วัดนางพญา-วัดช้างล้อม-วัดเจดียเ์ จ็ดแถว-วัดมหาธาต ุ-วัดพิพฒ
ั น์
มงคล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4)
นาท่านเดินทางสูศ่ รีสชั นาลัย
09.00 น.
นาทานเดินทางไป อ ุทยานประวัติศาสตร์ศรีสชั นาลัย ชมโบราณสถาน และ โบราณวัตถุ
ต่างๆมากมาย วัดนางพญา วัดช้างล้อม วัดเจดียเ์ จ็ดแถว วัดมหาธาต ุ
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10.00 น.

กลางวัน
บ่าย
20.00 น.

5

นาท่านเดินทางไปยัง วัดพิพฒ
ั น์มงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
วัดพิ พฒ
ั น์มงคล เป็ นวัดสาคัญ วัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย เดิมเป็ นวัดร้างกลางทุ่งนา
สันนิษฐานว่า เป็ นวัดมาก่อ นประมาณ 700 ปี ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่พ บ
รากฐานอุโบสถ เจดีย์โบราณ จมอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปกว่า 1.50 เมตรตรงใจกลางวัดใน
ปั จ จุบั น วั ด นี้ เป็ นวั ด ที่ ร จู้ ัก กัน ดี ทั้ง ประเทศเลยไปจนถึ ง ต่า งประเทศ และยังเป็ นแหล่ ง
สถานที่ศึกษาเชิงพระพุทธศาสนา และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีหลวงพ่อพระ
ครูวรคุณ ประยุต พระอาจารย์พิ พัฒ น์มงคล เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอ าเภอทุ่งเสลี่ยม ผู้
ก่อตั้งสร้างวัดและได้พัฒนาถาวรวัตถุต่างๆ ที่จัดเป็ นเอกลักษณ์วิจิตรเชิงศิลปะโบราณ
ทรงไทยล้านนาขึ้นเป็ นจานวนมากในวัดแห่งนี้ รวมทั้งพระพุทธรูปทองคาศิลปะสมัยกรุง
สุโขทัยที่ประดิษฐานและสร้างชื่อเสียงโด่งดังมาควบคูก่ บั วัดและ จ.สุโขทัย ยาวนานกว่า 26
ปี ถือเป็ นวัดที่มีความวิจิตรงดงามและน่าเดินทางไปท่องเที่ ยวมาก เหมาะแก่การไปเที่ยว
พักผ่อนและค้นหาความสงบภายในจิตใจ

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับ
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
นาท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯ
เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ราคาท่านละ

05-06 ธันวาคม 2563
12-13 ธันวาคม 2563
31ธันวาคม 2563-01มกราคม 2564
30-31 มกราคม 2564
13-14 ก ุมภาพันธ์ 2564
27-28 มีนาคม 2564
03-04 เมษายน 2564

4,499 .3,999 .4,999 .3,999 .3,999 .3,999 .4,499 .-

พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500.หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยว
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร
และสภาพภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้น
สาคัญ
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่
กาหนด
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดิน ทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการ
เดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณี ที่เกิดจากอุบัติเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
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1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่ งเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียม
อุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
เท่านัน้ ) (กรณีตอ้ งการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของ
ท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงิน
เข้าทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง
7 วัน เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กับทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไข
และข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุกกรณี
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