
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 2 ก.ย. 2020 13:58

ทัวร์สโุขทัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ ไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ สุวรรณภูมิ - สุโขทัย ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์
จะแนะนำร้านอรอ่ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง

โครงการเกษตรอินทรย์ีสนามบินสุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานศรสัีชนาลัย
ชมความสวยงามวัดพิพัฒน์มงคล
ปางช้างแม่สิน
พักผ่อนกับธรรมชาติบ้านนาต้นจั่น โฮมสเตย์

 ราคา



 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

4  -  5   คน 7,350

6   -  7   คน 5,750

8  -  9   คน 4,950

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินสโุขทัย - โครงการเกษตรอนิทรย์ี - อทุยานประวัติศาสตร์สโุขทัย



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A
1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B
8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2+
(THS)+Khlong+Krachong,+Sawankhalok+District,+Sukhothai/%E0%B9%82%E0%B8%84%
E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%
81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%
B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%99%
E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%
B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2+Khlong+Krachong,
+Sawankhalok+District,+Sukhothai/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A
2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B
8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E
0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%9
7%E0%B8%B1%E0%B8%A2+Mueang+Kao,+Mueang+Sukhothai+District,+Sukhothai/Lege
ndha+Sukhothai+Resort+at+Sukhothai+Historical+Park,+Mueang+Kao,+Mueang+Sukhot
hai+District,+Sukhothai/@17.3347642,99.4139117,10z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1
m1!1s0x30defcae9b2fd90b:0x17f0aa03e4435358!2m2!1d99.8205107!2d17.2326282!1m5!1
m1!1s0x30defcb01474466f:0x267492fce773f191!2m2!1d99.824802!2d17.227882!1m5!1m1
!1s0x30de5836f40b1401:0x78f6f57e5fd9c7e6!2m2!1d99.703733!2d17.0177392!1m5!1m1!1
s0x30de582ee1aa94cb:0xcfe430dc5fadd580!2m2!1d99.719724!2d17.01845!3e0?hl=en

กำหนดการ
05:50   พร้อมกันณ.สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน บางกอกแอร์เวย์
07:45    เหนิฟ้าสูสนามบินสุโขทัย เท่ียวบินท่ี PG 211
09:00    ถึงสนามบินเมืองสุโขทัย  ไกด์ให้การต้อนรับ
จากน้ันเดินทางสู่โครงการเกษตรอินทรย์ี
13:30    เดินทางยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก 

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินสโุขทัย - โครงการเกษตรอนิทรย์ี - อทุยานประวัติศาสตร์สโุขทัย

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2+(THS)+Khlong+Krachong,+Sawankhalok+District,+Sukhothai/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2+Khlong+Krachong,+Sawankhalok+District,+Sukhothai/%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2+Mueang+Kao,+Mueang+Sukhothai+District,+Sukhothai/Legendha+Sukhothai+Resort+at+Sukhothai+Historical+Park,+Mueang+Kao,+Mueang+Sukhothai+District,+Sukhothai/@17.3347642,99.4139117,10z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30defcae9b2fd90b:0x17f0aa03e4435358!2m2!1d99.8205107!2d17.2326282!1m5!1m1!1s0x30defcb01474466f:0x267492fce773f191!2m2!1d99.824802!2d17.227882!1m5!1m1!1s0x30de5836f40b1401:0x78f6f57e5fd9c7e6!2m2!1d99.703733!2d17.0177392!1m5!1m1!1s0x30de582ee1aa94cb:0xcfe430dc5fadd580!2m2!1d99.719724!2d17.01845!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย ถอนกล้า ดำนา ขี่ควาย

เก็บใข่ ชมโรงสีข้าวและอีกหลากหลายกิจกรรม ท่ีโครงการเกษตรอินทรย์ี
สนามบินสุโขทัย มีไว้ต้อนรับนักท่องเท่ียว
ท่ีต้องการเรยีนรู้ และสัมผัสกับวิถีชีวิตท่ีพอเพียง
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ภายในอุทยานฯ มีสถานท่ีสำคัญท่ีเป็นพระราชวัง ศาสนสถาน
โบราณสถาน เช่น วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม วัดพระพายหลวง  วัดศรชีุม 
ถนนคนเดินสุโขทัย  เป็นถนนคนเดินท่ีมีท้ังของกินเล่น อาหารท้องถิ่น ขนมโบราณ
เตรือ่งใช้ ของมือสอง ให้ได้เดินดูและช้อบ 

อาหาร
กลางวัน    ครัวสุโข โครงการเกษตรอินทรย์ี
เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ท่ีพัก Legendha Sukhothai Resort หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินสโุขทัย - โครงการเกษตรอนิทรย์ี - อทุยานประวัติศาสตร์สโุขทัย

วันท่ี 2
ตักบาตรเช้า - เกาะรปูหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง -  อำเภอทุ่งเสล่ียม - ปางช้างแม่สนิ -  บ้านนาต้นจ่ัน

https://www.legendhasukhothai.com/th


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Legendha+Sukhothai+Resort+at+Sukhothai+Historic
al+Park/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0
%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87,+'The+H
oly+Heart+Land+-
Talayluang'/Thung+Saliam+District,+Sukhothai/Si+Satchanalai+Historical+Park/%E0%B8
%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0
%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99/%E0%B9%8
2%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B
9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E
0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%9
9+Ban+Tuek,+Si+Satchanalai+District,+Sukhothai/@17.3379637,99.4134392,10z/data=!3
m1!4b1!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x30de582ee1aa94cb:0xcfe430dc5fadd580!2m2!1d99.71
9724!2d17.01845!1m5!1m1!1s0x30de561ef6519309:0xd8c32640c62f398f!2m2!1d99.79297
91!2d17.0501111!1m5!1m1!1s0x30deeb3e765c3c7d:0x30346c5fa8a7810!2m2!1d99.56734
79!2d17.3679023!1m5!1m1!1s0x30dee760471f1fa1:0x744450a47b9a918c!2m2!1d99.7888
509!2d17.4260711!1m5!1m1!1s0x30decface45e2cb1:0x54e38ad50b4f090f!2m2!1d99.6866
091!2d17.664473!1m5!1m1!1s0x30ded751c97c0441:0x33615ffc4083aa15!2m2!1d99.82617
04!2d17.6208076!3e0?hl=enx33615ffc4083aa15!2m2!1d99.8261704!2d17.6208076!3e0?
hl=en

กำหนดการ
07:00    อาหารเช้าท่ีห้องอาหารท่ีพัก
08:30 - 12:00    เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในอุทยานประวัติศาสตร์ศรสัีชนาลัย
13:30     เดืนทางสู่บ้านคุกพัฒนา น้ำพุร้อนสุเม่น สวนส้มสุราลัย บ้านนาต้นจั่น
เช็คอินโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น

วันท่ี 2
ตักบาตรเช้า - เกาะรปูหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง -  อำเภอทุ่งเสล่ียม - ปางช้างแม่สนิ -  บ้านนาต้นจ่ัน

https://www.google.co.th/maps/dir/Legendha+Sukhothai+Resort+at+Sukhothai+Historical+Park/%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2587,+'The+Holy+Heart+Land+-Talayluang'/Thung+Saliam+District,+Sukhothai/Si+Satchanalai+Historical+Park/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599+Ban+Tuek,+Si+Satchanalai+District,+Sukhothai/@17.3379637,99.4134392,10z/data=!3m1!4b1!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x30de582ee1aa94cb:0xcfe430dc5fadd580!2m2!1d99.719724!2d17.01845!1m5!1m1!1s0x30de561ef6519309:0xd8c32640c62f398f!2m2!1d99.7929791!2d17.0501111!1m5!1m1!1s0x30deeb3e765c3c7d:0x30346c5fa8a7810!2m2!1d99.5673479!2d17.3679023!1m5!1m1!1s0x30dee760471f1fa1:0x744450a47b9a918c!2m2!1d99.7888509!2d17.4260711!1m5!1m1!1s0x30decface45e2cb1:0x54e38ad50b4f090f!2m2!1d99.6866091!2d17.664473!1m5!1m1!1s0x30ded751c97c0441:0x33615ffc4083aa15!2m2!1d99.8261704!2d17.6208076!3e0?hl=enx33615ffc4083aa15!2m2!1d99.8261704!2d17.6208076!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว ทำบุญใส่บาตรพระ  โดยลูกค้าเตรยีมของเอง จะใส่หรอืไม่ใส่ก็ได้ข้ึนอยู่กับลูกค้า

เกาะรูปหัวใจ  ทุ่งทะเลหลวงโครงการแก้มลิง แผ่นดินศักดิ์ สิทธ ิ์ รปูหัวใจกลางอ่างเก็บน้ำ
วัดพิพัฒน์มงคล   เป็นวัดเก่าอายุมากประมาณ 700 ปี ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ปัจจุบันเป็นแหล่งสถานท่ีศึกษาเชิงพระพุทธศาสนาและสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรม
ชาติ 
วัดทุ่งเสล่ียม   ท่ีประดิษฐานของ
หลวงพ่อศิลาพระพุทธรปูหนิทรายปางนาคปรกท่ีงดงามท่ีสุดองค์หนึง่ สกัดจากหนิ
ทรายสีเทา ศิลปะทวาวดี สันนษิฐานว่ามีอายุนับพันปี
บ้านคุกพัฒนา  ชุมชนเล็กๆ ในอ.ศรสัีชนาลัย
ท่ียังคงสืบสานวัฒนธรรมการเล่นว่าวซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรษุ
น้ำพุร้อนสุเม่น  ต.แม่สินได้พัฒนามาเป็นแหล่งท่องเท่ียว อุณภูมิน้ำบางจุดสูงถึง 70-80
องศา
สวนส้มสุราลัย  ถือเป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานสีทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย
ปางช้างแม่สิน    แหง่เดียวท่ีสุโขทัย ภายในบรเิวณปางช้างมีกิจกรรมนัง่บนหลังช้าง
ล่องแพ และขี่รถเอทีวีเท่ียวชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบ ๆ บรเิวณ 

อาหาร
เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น          ทานอาหารพื้ นบ้านท่ี โฮมสเตย์

ท่ีพัก บ้านนาต้นจั่น  โฮมสเตย์

วันท่ี 2
ตักบาตรเช้า - เกาะรปูหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง -  อำเภอทุ่งเสล่ียม - ปางช้างแม่สนิ -  บ้านนาต้นจ่ัน

วันท่ี 3
จุดชมวิวห้วยต้นไฮ - พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ - พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติสวรรควรนายก -  - 
สนามบิน



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%A
A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B
8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E
0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99+Ban+Tuek,+Si+Satchanalai+District,+S
ukhothai/Sathon+Gold+Textile+Museum,+477+2,+Hat+Siao,+Si+Satchanalai+District,+S
ukhothai+64130/Sawankhaworanayok+National+Museum,+69+%E0%B8%8B%E0%B8%
AD%E0%B8%A2+3+Mueang+Sawankhalok,+Sawankhalok+District,+Sukhothai+64110/%
E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%
99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%
B8%A2+
(THS)+Khlong+Krachong,+Sawankhalok+District,+Sukhothai/@17.3347642,99.4139117,10
z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30ded751c97c0441:0x33615ffc4083aa15!2m
2!1d99.8261704!2d17.6208076!1m5!1m1!1s0x30dedb7f09f84a1d:0xe5aeaf7f2a606460!2m
2!1d99.7660252!2d17.5252945!1m5!1m1!1s0x30dee3ef7f5f203b:0xb6abf60232ec6f6c!2m2
!1d99.8265957!2d17.3202954!1m5!1m1!1s0x30defcae9b2fd90b:0x17f0aa03e4435358!2m2
!1d99.8205107!2d17.2326282!3e0?hl=en

กำหนดการ
06:00     ออกเดินทางชมทะเลหมอกท่ีจุดชมวิวนาต้นไฮ
07:30     ทานอาหารเช้าแบบท้องถิ่นท่ีโฮมสเตย์
08:30     สบายๆกับการป่ันจักรยานชมวิถีชุมชนในหมู่บ้าน
13:00     ชมการทำทองโบราณ  พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ชาติสวรรควรนายก
14:00     เดินทางกลับยังเมือง
เพื่อเดินทางสู่สนามบินทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:00    เหนิฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  เท่ียวบินท่ี PG 213
17:15   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันท่ี 3
จุดชมวิวห้วยต้นไฮ - พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ - พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติสวรรควรนายก -  - 
สนามบิน

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599+Ban+Tuek,+Si+Satchanalai+District,+Sukhothai/Sathon+Gold+Textile+Museum,+477+2,+Hat+Siao,+Si+Satchanalai+District,+Sukhothai+64130/Sawankhaworanayok+National+Museum,+69+%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2+3+Mueang+Sawankhalok,+Sawankhalok+District,+Sukhothai+64110/%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2+(THS)+Khlong+Krachong,+Sawankhalok+District,+Sukhothai/@17.3347642,99.4139117,10z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x30ded751c97c0441:0x33615ffc4083aa15!2m2!1d99.8261704!2d17.6208076!1m5!1m1!1s0x30dedb7f09f84a1d:0xe5aeaf7f2a606460!2m2!1d99.7660252!2d17.5252945!1m5!1m1!1s0x30dee3ef7f5f203b:0xb6abf60232ec6f6c!2m2!1d99.8265957!2d17.3202954!1m5!1m1!1s0x30defcae9b2fd90b:0x17f0aa03e4435358!2m2!1d99.8205107!2d17.2326282!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว จุดชมวิวห้วยต้นไฮ  ชมพระอาทิตย์ข้ึนและทะเลหมอกช่วงเวลาม่ีเหมาะคิอช่วงเดือน ต.ค.-

ก.พ
ชมวิถีชุมชนในหมู่บ้าน  สามารถเช่าจักรยาน พร้อมไกด์ชุมชนนำทาง ไปชมสวนผลไม้
การทำนา บรรยากาศของไรน่าจะเขียวขจีช่วงเดือน ส.ค – ต.ค. 
การทำผ้าหมักโคลน   ชมผลิตภันฑ์จากผ้าหมักโคลน
 ผลิตภัณฑ์ข้ึนชื่อของชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
สาธิตทำตุ๊ กตาบาโหน  เครือ่งบรหิารมือซึ่งประดิษฐ์คิดทำมานานเป็นงานแฮนด์เมด 
กลุ่มตอไม้บ้านนาต้นจั่น  เป็นตอไม้ท่ีตายแล้วขุดมาจากใต้ดิน ทำได้หลายอย่าง  เช่นโต๊ะ
เก้าอี้ หรอื เฟอร์นเิจอร์ ต่างๆ  
ชมความงามอันหามูลค่าไม่ได้ของ ผ้าทองคำ ท่ีสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ ต.หาดเสี้ ยว
แหล่งผ้าตีนจก มรดกของชาวพวน     
ชมทองโบราณ หรอืทองสุโขทัย ท่ีโดดเด่นด้วยการนำทองคำ 99.99 เปอร์เซ็นต์
มาตีเป็นเส้นแล้วถักด้วยมือประกอบกันเป็นลวดลายต่างๆ 
พิพิธภัณฑ์สถาน แหง่ชาติสวรรควรนายก  ชมประติมากรรมและพระพุทธรปูในยุคสมัยต่า
งๆก่อนยุคสุโขทัย
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน

อาหาร
เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน      อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 3
จุดชมวิวห้วยต้นไฮ - พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ - พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติสวรรควรนายก -  - 
สนามบิน

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพักจำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
ค่ารถตู้  วีไอพี ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์บรกิารตลอดการเดินทาง
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง



ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ - สุโขทัย
อาหารกลางวันและเย็น 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/phitsanulok/1125

https://www.atsiamtour.com/phitsanulok/1125
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