
 
 
 
 

1 WTTHS-VN002 เท่ียวสขุใจ สโุขทัย 2 วนั 1คืน 

 

เริ่มตน้เพียง 3,999.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง ธนัวาคม – มีนาคม 2563 

 

ศาลสมเด็จพระนเรศวร | วัดพระศรีรัตนมหาธาต(ุพระพทุธชนิราช) 

วัดศรีชมุ | อทุยานประวัตศิาสตรส์โุขทยั 

อทุยานประวัตศิาสตรศ์รีสชันาลยั | วัดนางพญา | วัดชา้งลอ้ม 

วัดเจดียเ์จ็ดแถว | วัดมหาธาต ุ| วัดพิพฒันม์งคล 

 

 
 
 

เท่ียวสขุใจ สโุขทยั 2 วนั 1คืน 
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กรงุเทพฯ-ศาลสมเด็จพระนเรศวร-วดัพระศรีรตันมหาธาต(ุพระพทุธชินราช)-วดัศรีชมุ -

อทุยานประวติัศาสตรส์โุขทยั 

05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับ เพื่อความปลอดภัยในการ

ท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรอง

กอ่นขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ  

05.30 น. น าท่านเดนิทางสู่จงัสโุขทยั ระหว่าทางบริการอาหารว่าง (ม้ือท่ี1) 

11.00 น. เดินทางถึง จังหวัดพิษณโุลก น าท่านกราบสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวร เขตพระราชวังจันทร ์

สถานท่ีประสตูขิองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 

เสน้ทางการเดินทาง  
วนัท่ี 1. กรงุเทพฯ-ศาลสมเด็จพระนเรศวร-วดัพระศรรีตันมหาธาต(ุพระพทุธชิน

ราช)-วดัศรีชมุ -อทุยานประวติัศาสตรส์โุขทยั 

วนัท่ี 2. อทุยานประวติัศาสตรศ์รีสชันาลยั-วดันางพญา-วดัชา้งลอ้ม-วดัเจดียเ์จ็ด

แถว-วดัมหาธาต-ุวดัพิพฒันม์งคล 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

สโุขทยั 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี2) 

บ่าย น าท่านเขา้ชม วดัพระศรีรตันมหาธาต ุ ขอพร พระพทธุชนิราช พระคู่บา้นคู่เมืองของชาวพิษณโุลก 

และถือว่าเป็นพระพทุธรปูท่ีมีความงดงามมากท่ีสดุองคห์นึง่ของไทย 

 

 

15.00น. น าท่านเดนิทางเขา้สู่ อทุยานประวติัศาสตรส์โุขทยั น าท่านเขา้ชม อทุยานประวัตศิาสตรส์โุขทัย เมือง

แห่งมรดกโลก ชมโบราณสถาน และชมความเจริญรุ่งเร่ืองของเมืองสโุขทยั ท่ียงัคงเหลือเคา้โครงใหค้น

รุ่นหลงัไดศึ้กษา และยงัเป็นเมืองแห่งความภาคภมูิใจของชาวไทย 

 

  น าท่านเขา้สู่ วดัศรีชมุ วัดเกา่แกใ่นสมยักรงุสโุขทัย ท่ีมีเร่ืองราวเกีย่วกบัพระพดูได ้ใหท่้านกราบ 

“พระอจนะ ท่ีแปลว่า ผูไ้ม่หวัน่ไหว”พระพทุธรปูปางมารวิชยัขนาดใหญ ่เชิญท่านขอพรเพื่อเสริมสิริม

มงคล 

 

17.00น. น าท่านเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี3) 

19.00น. เดนิทางกลบัเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั พกัผ่อนตามอัธยาศยั 
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Day 

2 
 

 

 

สโุขทยั 

- 

กรงุเทพฯ 
 

 

อทุยานประวติัศาสตรศ์รีสชันาลยั-วดันางพญา-วดัชา้งลอ้ม-วดัเจดียเ์จ็ดแถว-วดัมหาธาต-ุวดัพิพฒัน์

มงคล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี4) 

 น าท่านเดนิทางสู่ศรีสชันาลยั 

09.00 น. น าทานเดนิทางไป อทุยานประวติัศาสตรศ์รีสชันาลยั ชมโบราณสถาน และ โบราณวัตถุ

ตา่งๆมากมาย วดันางพญา วดัชา้งลอ้ม วดัเจดียเ์จ็ดแถว วดัมหาธาต ุ

 
10.00 น. น าท่านเดนิทางไปยงั วดัพิพฒันม์งคล อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สโุขทยั 

 วดัพิพฒัน์มงคล เป็นวัดส าคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสโุขทัย เดิมเป็นวัดรา้งกลางทุ่งนา

สันนิษฐานว่า เป็นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่พบ

รากฐานอโุบสถ เจดียโ์บราณ จมอยู่ใตพ้ื้นดินลึกลงไปกว่า 1.50 เมตรตรงใจกลางวัดใน

ปัจจบุัน วัดนี้เป็นวัดท่ีร ูจ้ักกันดีทั้งประเทศเลยไปจนถึงต่างประเทศ และยังเป็นแหล่ง

สถานท่ีศึกษาเชิงพระพทุธศาสนา และสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ โดยมีหลวงพ่อพระ

ครวูรคณุประยตุ พระอาจารยพ์ิพัฒนม์งคล เจา้อาวาสและเจา้คณะอ าเภอทุ่งเสล่ียม ผู้

ก่อตัง้สรา้งวัดและไดพ้ัฒนาถาวรวัตถตุ่างๆ ท่ีจัดเป็นเอกลักษณวิ์จิตรเชิงศิลปะโบราณ

ทรงไทยลา้นนาขึน้เป็นจ านวนมากในวัดแห่งนี้ รวมทั้งพระพทุธรปูทองค าศิลปะสมัยกรงุ

สโุขทยัท่ีประดษิฐานและสรา้งชื่อเสียงโดง่ดงัมาควบคู่กบัวัดและ จ.สโุขทัย ยาวนานกว่า 26 

ปี ถือเป็นวัดท่ีมีความวิจิตรงดงามและน่าเดินทางไปท่องเท่ียวมาก เหมาะแก่การไปเท่ียว

พกัผ่อนและคน้หาความสงบภายในจิตใจ 
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 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบั  

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 5) 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่กรงุเทพฯ  

20.00 น. เดนิทางกลบัถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

05-06 ธนัวาคม 2563 4,499 .- 

12-13 ธนัวาคม 2563 3,999 .- 

31ธนัวาคม 2563-01มกราคม 2564 4,999 .- 

30-31 มกราคม 2564 3,999 .- 

13-14 กมุภาพนัธ ์2564  3,999 .- 

27-28 มีนาคม 2564 3,999 .- 

03-04 เมษายน 2564 4,499 .- 

พกัเด่ียว เพ่ิม 1,500.- 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐาน

ท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิก

การเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพ

การจราจร และสภาพภมิูอากาศในขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป้นส าคญั 

6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีก าหนด 
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อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ 

2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทัวร์ 

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คา่ประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการ

เดินทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุัติเหต ุ

วงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

  

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่

รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนียม

อทุยานแห่งชาต ิ

4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 200 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบั

ภาษีเท่านัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

  

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงิน

ของท่าน  

 
2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอน

เงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

 3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการ

เดนิทาง 7 วัน เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 การยกเลิกการเดินทาง 

 1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 
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