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ก ำหนดกำรเดินทำง 
ธันวำคม63:  

19-20, 26-27  
มกรำคม64:  

09-10, 16-17, 23-24, 

30-31  

กมุภำพนัธ์64:  

06-07, 13-14, 20-21, 

27-28  

มีนำคม64:  

06-07, 13-14, 20-21, 

27-28  

เที่ยวเมืองรอง ไปแล้วต้องร้องว้าววว... EP 2 

สุโขทยั “ควำมสุขแบบบ้ำนทุ่งสไตล์” 2 วนั 1 คืน  
วนัแรก: กรุงเทพฯ – จ.อยุธยำ – พทุธอทุยำนมหำรำช – จ.สุโขทยั – อทุยำนประวตัิศำสตร์ศรีสัชณำลยั    

วดัพพิฒัน์มงคล – โฮมสเตย์บ้ำนนำต้นจั่น  

04.45 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท วภิำวดีรังสิต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ำรตอ้นรับ 
05.00 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดัสุโขทยั โดยรถตูป้รับอำกำศ (ใชเ้วลำประมำณ 6 ชม.)  บริกำรอำหำรว่ำง และน ำ้ด่ืมบนรถ 
11.00 น. แวะสักกำระ พระพุทธรัตนสิริสุโขทยั พระพุทธรูปเก่ำแก่กว่ำ 700 ปี  ณ ทุ่งทะเลหลวง 

แผน่ดินศกัด์ิสิทธ์ิรูปหวัใจ หรือเรียกโดยทัว่ไปวา่ “เกาะรูปหวัใจ” เกิดจากแนวคิดโครงการแกม้ลิง ซ่ึงเป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริเพื่อแกปั้ญหาน ้ าท่วมและน ้ าแลง้ซ ้ าซากในพื้นท่ีจงัหวดัสุโขทยั เป็นแหล่งเก็บน ้ าขนาดใหญ่ โอบลอ้ม
ด้วยทิวเขาหลวงมีเกาะกลางเป็นแผ่นดินศกัด์ิสิทธ์ิรูปหัวใจ เป็นความงดงามเพียงหน่ึงเดียวในโลก โดดเด่นจากการ
สร้างสรรคจ์ากน ้า 
จากนั้นเดินทางสู่ อ. สวรรคโลก จ.สุโขทยั 

เทีย่ง ลิม้รสกบัอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย อันเป็นเสน่ห์ของสวรรคโลกอนัเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหาทานได้ที่น่ีที่เดียว 

ร้านเจ้ไพต้มเลือดหมู หน้าสถานีสวรรคโลก ซ่ึงร้านนีไ้ด้เปิดมานานกว่า 30 ปีเป็นสูตรของครอบครัวทีต่กทอดมาจากคุณ
แม่ รับประกนัในความอร่อยอย่างแน่นอน ด้วยเมนูข้าวผัดปลาทู และต้มเลือดหมู 
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บ่าย เรียนรู้และสัมผสั วถิีชีวติ วฒันธรรม และประวตัิศำสตร์ อย่ำงคน "สวรรคโลก" เสน่ห์เมืองเก่ำ 

แวะจุดเช็คอินสุดชิค!! Street Art @ สวรรคโลก กบัภาพวาดฝาผนังตามบา้นเรือนในย่านชุมชนเก่า ท่ีถูกรังสรร
ผลงานโดยศิลปินสตรีทอาร์ทชั้นน าของเมืองไทยและต่างชาติ ไม่วา่จะเป็น สิงคโปร์ มาเลเซีย และกมัพูชา ทุกภาพจะมี
เร่ืองราวพราะเป็นหน่ึงในโครงการ Experiencing Asian Pop Culture "สวรรคโลกเมืองชิค" 
รวมถึงงานศิลปะแบบ Graffiti Arts บนผนงัอาคารบริเวณถนนกลางบ่ายนการคา้เก่าของอ าเภอสวรรคโลก ให้ท่านเดิน
ชมไลฟ์สไตล ์แบบเมืองเก่า ท่ีคนรุ่นใหม่ตอ้งมา... 

 
15.00 น. น ำท่ำนเดินทำงเข้ำทีพ่กั บ้ำนนำต้นจ่ัน เรียนรู้วิถีชีวติ ของคนในชุมชน ในเชิงอนุรักษ ์ ไดท้่องเท่ียวสัมผสักบัธรรมชาติ

แบบครบวงจร แนะน ำ! กิจกรรมป่ันจักรยานชมทุ่ง ชมพระอาทิตย์ตก(สะพานเช่ือมทุ่ง ระยะทำงก็ไม่ไกลมำก ข่ีผำ่นสวน
ผลไม ้สะพำนและล ำธำร ก่อนจะไปชมพระอำทิตยต์กริมทุ่งนำ แวะถ่ำยรูปกบัทุ่งปอเทืองเหลืองอร่ำม  

เยน็ รับประทานอาหารเย็น สไตล์ขันโตกของชาวสุโขทยั ณ บ้านพกัโฮมสเตย์   
 

วนัทีส่อง   สัมผสัวถิีชุมชน “บ้ำนนำต้นจั่น” ชมสวนผลไม้และท้องทุ่ง ท ำผ้ำหมกัโคลน – กรุงเทพฯ 
 

04.30 น. เดินทำงไปจุดชมววิชมหว้ยตน้ไฮบำ้นนำตน้จัน่ ชมทะเลหมอก ชมพระอำทิตยข้ึ์นยำมเชำ้ จิบกาแฟในกระบอกไม้ไผ่ 

 
06.30 น. ตกับำตรหนำ้บำ้น พร้อมรับประทำนอำหำรเชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ บำ้นพกัโฮมเสตย ์
08.30 น. ป่ันจักรยำนชมวธีิกำรทอผ้ำใต้ถุนบ้ำน กบัลวดลำยกำรทอ ยกดอกของผำ้ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะ และมีกำรใชสี้ 

จำกธรรมชำติมำใชย้อ้มผำ้ เช่น แก่นขนุน เปลือกมงัคุด ลูกมะเกลือ ชมวธีิกำรท ำตุ๊กตำบำร์โหน (บ้ำนตำวงศ์) จำกเดิมท่ีท ำ
ใหเ้ด็กๆ เล่น แต่ตอนหลงัไดท้  ำเพื่อบริหำรน้ิวมือ เป็นภูมิปัญญำท่ีหำไดท่ี้บำ้นนำตน้จัน่ท่ีเดียวเท่ำนั้น!   

Cr. https://www.facebook.com/HomeStayBannaTonChan/ 

Cr. https://www.facebook.com/HomeStayBannaTonChan/ 
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ชมวธีิกำรผลติผ้ำหมักโคลน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินข้ึนช่ือของท่ีน่ีกนัต่อ ณ บริเวณท่ีศูนยก์ำรท่องเท่ียวบำ้นนำตน้จัน่
น่ีเองค่ะ โดยท่ีน่ีจะเป็นศูนยร์วมกระบวนกำรผลิตผำ้หมกัโคลน ใหไ้ดช้มอยำ่งใกลชิ้ดนบัตั้งแต่กำรยอ้มสี หมกัโคลน ตม้
ผำ้ ไปจนถึงขั้นตอนกำรตดัเยบ็และซกั อบ รีด จนออกมำเป็นช้ินงำนสวยๆ พร้อมให้เลือกซ้ือเป็นของฝำกของขวญั 

 
11.30 น. ทดลองกำรท ำข้ำวเป๊ิปอำหำรถิ่น “ข้ำวเป๊ิบยกัษ์” หรือก๋วยเต๋ียวพระร่วง ของกินพื้นเมืองข้ึนช่ือของหมู่บำ้นนำตน้จัน่  
บ่าย ออกเดินทางสู่ จงัหวดัอยธุยา (ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 

ชมควำมงำมของหลวงปุู่ทวดองค์ใหญ่สีทองอร่ำม ณ พุทธอุทยำนมหำรำช  
แต่เดิม พื้นท่ีบริเวณน้ีในอดีต เป็นเส้นทางเดินทพัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดว้ยเหตุน้ีเองจึงเป็นท่ีมาของช่ือ "พุทธ
อุทยานมหาราช" ภายในบริเวณไดส้ร้างรูปเหมือนของพระสงฆท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ สมเด็จหลวงพอ่ทวด
เหยยีบน ้าทะเลจืดเป็นพื้นท่ีประวติัศาสตร์เส้นทางเดินทพัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงไดต้ั้งช่ือโครงการเป็น “พุทธ
อุทยานมหาราช” สร้างข้ึนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทัว่ไป ภายในอุทยานกวา้งขวางร่มร่ืน โอบลอ้มดว้ยบึงน ้ าขนาด
ใหญ่ มีการจดัท าพื้นท่ีอยา่งสวยงามใหป้ระชาชนมากราบไหวอ้งคห์ลวงปู่ทวด อีกจุดเด่นของพุทธอุทยานมหาราช คือมี
ตลาดของกินของฝากเรียงรายตลอดทางเดินไปสักการะหลวงปู่ทวด ทั้งอาหารม้ือหลกั อาหารวา่ง ขนมไทยโบราณ 
เคร่ืองด่ืม พร้อมสินคา้โอท็อปมากมาย รวมถึงมีร้านกาแฟริมน ้าบรรยากาศดีอีกดว้ย 

 ออกเดินทาง กลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง แวะซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 
21.00  เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

ส่ิงทีค่วรน ำติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ำยรูป, เส้ือกนัหนำว, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตำ, รองเทำ้สวมใส่สบำย, ยำประจ ำตวั 
 
 

Cr. https://www.facebook.com/HomeStayBannaTonChan/ 
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ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควดิ 19 
*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

อตัรำค่ำบริกำรและเง่ือนไขรำยกำรท่องเทีย่ว 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม    
 ค่ำรถตูป้รับอำกำศ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
 หอ้งพกั 1 คืน ณ ท่ีพกัของชุมชนบำ้นนำจัน่ สไตลโ์ฮมสเตย ์โดยเจำ้ของบำ้นแต่ละ โดยใหพ้กัหอ้งละ 2-4 ท่ำน    

(กรุณาเตรียม เคร่ืองใชใ้นหอ้งน ้า ของใชส่้วนตวัเตรียมมาเอง) 
 ค่ำมคัคุเทศก ์คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำเขำ้สถำนท่ีท่องเท่ียว ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
 ประกนัอุบติัเหตุตำมกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5  แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ

คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้าย) 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรำยกำรทวัร์ท่ีระบุ อำทิ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำรักษำพยำบำล (ในกรณีท่ีเกิดจำกกำร

เจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) หรือเช่ำจกัรยำน ค่ำกิจกรรมผจญภยัต่ำงๆ  เป็นตน้ 
 ค่ำทปิมัคคุเทศน์และพนักงำนขับรถ ท่ำนละ 300 บำท 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม Vat 7% 
 
 
 

วนัเดนิทำง วนัเสำร์ ค่ำบริกำรท่ำนละ (บำท)  
ไม่มรีำคำเด็ก  

พกัเดี่ยว เพิม่ 

19-20, 26-27 ธันวำคม63 3,699.- 1,000 

09-10, 16-17, 23-24, 30-31 มกรำคม64 3,699.- 1,000 

06-07, 13-14, 20-21, 27-28 กมุภำพนัธ์64 3,699.- 1,000 

06-07, 13-14, 20-21, 27-28 มีนำคม64 3,699.- 1,000 
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วธีิกำรจอง 
1. กรุณำแจง้รำยละเอียด วนัท่ีเดินทำง ช่ือผูจ้อง พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและช่องทำงติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/
อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมำยงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนักำรจอง พร้อมรำยละเอียด 
3. ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรจองจึงจะถือว่ำได้ท ำกำรส ำรองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยกำรโอนเงินเขำ้ทำง
ธนำคำรของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียด หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีนัง่ให้ลูกคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีรออยู ่กำรช ำระไม่ครบ ถือวำ่
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข ทำงผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิก 
กำรยกเลกิกำรเดินทำง  
แพคเก็จรำคำพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิกำรยกเลิก เล่ือนวนัเดินทำง ทำงผูจ้ดัจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำบริกำรทั้งหมดไม่วำ่กรณีใดๆ 
 

หมำยเหตุ  
1. กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 6 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดงักล่ำวทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2. กำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม อำจเกิดข้ึนได ้ตำม สถำนกำรณ์ อำทิเช่น กำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะ
ด ำเนินกำรโดยรักษำผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำง ใหดี้ท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธควำมรับผิดชอบค่ำเสียหำยท่ีเกิดกบัชีวิต ร่ำงกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำร้ำย ควำมตำย อุบติัเหตุต่ำงๆ   
สูญหำยในทรัพยสิ์นหรืออยำ่งอ่ืน กำรนดัหยดุงำน  ภยัธรรมชำติ กำรก่อจลำจล กำรปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม  
3. พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั  
4. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย ไม่วำ่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่ำเสียเวลำ  ค่ำเสียโอกำส ค่ำเสียควำมรู้สึก และค่ำใชจ่้ำยท่ีบริษทัจ่ำยไปแลว้ เป็นตน้    
5. ขอควำมร่วมมือในเร่ืองควำมประพฤติของคนเดินทำง หำกผูจ้ดัเห็นวำ่ผูเ้ดินทำงประพฤติตนท่ีอำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อผูเ้ดินทำงอ่ืนๆ 
หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวำงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตำมค ำช้ีแจงของเจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) ทำงผูจ้ดัอำจใช้
มำตรกำรตำมท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วำมประพฤติดงักล่ำวด ำเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงกำรยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริกำร 
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หากใครสนใจจอง... 

     .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

     .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

     .  หรือโทร 02-234-5936 
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