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ทัวร์สโุขทัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

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

โครงการเกษตรอินทรย์ีสนามบินสุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เกาะรปูหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง
ชมความสวยงามวัดพิพัฒน์มงคล
ฝึกทำเครือ่งป้ันดินเผา ท่ีบ้านทุ่งหลวง
ชมค้างคาวนับล้านท่ีถ้ำเจ้าราม 
ชมทองโบราณหรอืทองสุโขทัย 
บ้านปรดีาภิรมย์  หนึง่กิจกรรมห้ามพลาด



 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง  4 - 5  คน 8,200

เดินทาง  6 - 7  คน 6,550

เดินทาง  8 - 9  คน 5,750

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,300

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - สโุขทัย - โครงการเกษตรอนิทรย์ี - อทุยานประวัติศาสตร์สโุขทัย - ท่ีพัก

กำหนดการ
05:50    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน บางกอกแอร์เวย์
เพื่อเช็คอิน
07:45    เหนิฟ้าสู่สนามบินสุโขทัย ด้วยเท่ียวบินท่ี PG 211
09:00    ถึงสนามบินสุโขทัย  ไกด์ให้การต้อนรับ
จากน้ันเดินทางสู่โครงการเกษตรอินทรย์ี 
13:30    เดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก 

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
กรงุเทพฯ - สโุขทัย - โครงการเกษตรอนิทรย์ี - อทุยานประวัติศาสตร์สโุขทัย - ท่ีพัก

วันท่ี 2
ท่ีพัก - ตักบาตรเช้า - เกาะรปูหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง - ชุมชนบ้านโบราณ คีรมีาศ -
ชมค้างคาวถ้ำเจ้าราม

กำหนดการ
07:00    ทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารรสีอร์ท

08:30    เดนิทางชมสถานทีท่อ่งเทีย่วในอทุยานประวัตศิาสตร์ศรสัีชนาลัย

13:30    เดืนทางสู่บ้านคกุพัฒนา น้ำพุร้อนสุเมน่ สวนส้มสุราลัย บ้านนาต้นจ่ัน เช็คอนิโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจ่ัน

สถานท่ีท่องเท่ียว
ทำบุญใส่บาตรพระ  โดยลูกค้าเตรยีมของเอง จะใส่หรือไมใ่ส่ก็ได้ข้ึนอยู่กับลูกค้า

บ้านปรีดาภิรมย์  หน่ึงกิจกรรมห้ามพลาดด้วยการไปฝึกวาดลายสังคโลกบนผืนผ้า 

เกาะรูปหัวใจ  ทุง่ทะเลหลวงโครงการแก้มลิง แผ่นดนิศักดิ์ สิทธ์ิรปูหัวใจกลางอา่งเก็บน้ำ

วัดวาลุการาม   เป็นวัดเก่าแก่ทีอ่ยุ่ในตำบลโตนด เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจอกีทีห่น่ึงในตำบลโตนด

ชุมชนบ้านโบราณ  เป็นชุมชนตลาดโบราณทีม่อีายุมากกวา่ 100 ปี ชุมชนน้ีจะอยู่บรเิวณหน้าวัดวาลุการาม

ฝึกทำเครื่องป้ันดินเผา ทีบ้่านทุง่หลวง แหล่งเครือ่งป้ันดนิเผาทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดของสุโขทัย

อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน  อา่งเก็บน้ำขนาดใหญโ่อบล้อมด้วยววิธรรมชาตแิละทวิเขาทีส่วยงาม 

ชมค้างคาวท่ีถ้ำเจ้าราม  ซ่ึงภายในถ้ำเป็นทีอ่าศัยเป็นทีอ่ยู่อาศัยของค้างคาวกินแมลงกวา่ 6 ชนิดนับล้านตัว 

อาหาร
เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
เย็น          อาหารพื้ นบ้านท่ี โฮมสเตย์

https://www.legendhasukhothai.com/th


ท่ีพัก Legendha Sukhothai Resort หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
ท่ีพัก - ตักบาตรเช้า - เกาะรปูหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง - ชุมชนบ้านโบราณ คีรมีาศ -
ชมค้างคาวถ้ำเจ้าราม

วันท่ี 3
ท่ีพัก - อ.ทุ่งเสล่ียม - อทุยานแห่งชาติศรสัีชนาลัย - พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ - สนามบิน - กรงุเทพฯ

กำหนดการ
07:00     ทานอากหารเช้าห้องอาหารรสีอร์ท

08:00      เดนิทางสู่อำเภอทุง่เสล่ียม เพ่ือชมวัดเก่าแก่ วัดพิพัฒน์มงคล และวัดทุง่เสล่ียม

10:30       เดนิทางตอ่ชมวถ๊ิชุมชน บ้านคกุพัฒนา  ชุมชนไทครัง่  ชมผลิตภัณฑ์จากทองคำโบราณ

13:00      ชมพิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาตสิวรรควรนายก

13:30      เดินทางกลับยังตัวเมือง เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:00    เหนิฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบิน PG 213
17:15  ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

https://www.legendhasukhothai.com/th


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว วัดพิพัฒน์มงคล   เป็นวัดเก่าอายุมากประมาณ 700 ปี ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

ปัจจุบันเป็นแหล่งสถานท่ีศึกษาเชิงพระพุทธศาสนาและสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรม
ชาติ 
วัดทุ่งเสล่ียม   ท่ีประดิษฐานของ
หลวงพ่อศิลาพระพุทธรปูหนิทรายปางนาคปรกท่ีงดงามท่ีสุดองค์หนึง่ สกัดจากหนิ
ทรายสีเทา ศิลปะทวาวดี สันนษิฐานว่ามีอายุนับพันปี
บ้านคุกพัฒนา  ชุมชนเล็กๆ ในอ.ศรสัีชนาลัย
ท่ียังคงสืบสานวัฒนธรรมการเล่นว่าวซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรษุ
ชุมชนไทครั ่ง  
มาเรยีนรู้ วิถีชีวิตของชาวไทครัง่และการทำดอกทานตะเวนประดับในประเพณแีหธ่ง
ชมทองโบราณ หรอืทองสุโขทัย ท่ีโดดเด่นด้วยการนำทองคำ 99.99 เปอร์เซ็นต์
มาตีเป็นเส้นแล้วถักด้วยมือประกอบกันเป็นลวดลายต่างๆ 
พิพิธภัณฑ์สถาน แหง่ชาติสวรรควรนายก  ชมประติมากรรมและพระพุทธรปูในยุคสมัยต่า
งๆก่อนยุคสุโขทัย
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน

อาหาร
เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน      อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

วันท่ี 3
ท่ีพัก - อ.ทุ่งเสล่ียม - อทุยานแห่งชาติศรสัีชนาลัย - พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ - สนามบิน - กรงุเทพฯ

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/1126

https://www.atsiamtour.com/phitsanulok/1126
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