 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
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ทัวร์สโุ ขทัย 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ สวุ รรณภมู ิ - สโุ ขทัย ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์
จะแนะนำร้านอรอ่ ยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
โครงการเกษตรอินทรยี ์ สนามบินสุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เกาะรปู หัวใจ ทงุ่ ทะเลหลวง
ชมความสวยงามวัดพิพัฒน์มงคล
ฝึกทำเครือ่ งปั้นดินเผา ที่บ้านทงุ่ หลวง
ชมค้างคาวนับล้านที่ถ้ำเจ้าราม
ชมทองโบราณหรอื ทองสโุ ขทัย
บ้านปรดี าภิรมย์ หนึง่ กิจกรรมห้ามพลาด





ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพ่มิ

8,200
6,550
5,750
2,300

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สโุ ขทัย - โครงการเกษตรอนิ ทรยี ์ - อทุ ยานประวัติศาสตร์สโุ ขทัย - ที่พัก
กำหนดการ

สถานที่ท่องเ
ที่ยว

05:50 พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน บางกอกแอร์เวย์
เพื่อเช็คอิน
07:45 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินสุโขทัย ด้วยเที่ยวบินที่ PG 211
09:00 ถึงสนามบินสโุ ขทัย ไกด์ให้การต้อนรับ
จากนั้ นเดินทางสโู่ ครงการเกษตรอินทรยี ์
13:30 เดินทางไปยังอทุ ยานประวัติศาสตร์สโุ ขทัย กอ่ นที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
สนามบนิ สุโขทัย ถอนกล้า ดำนา ขี่ควาย
เก็บใข่ ชมโรงสีข้าวและอีกหลากหลายกิจกรรม ที่โครงการเกษตรอินทรยี ์
สนามบินสโุ ขทัย มีไว้ต้อนรับนักทอ่ งเที่ยว
ที่ต้องการเรยี นร้ แู ละสัมผัสกับวิถีชีวิตที่พอเพียง
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ภายในอุทยานฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน
โบราณสถาน เชน่ วัดมหาธาตุ วัดชนะสงคราม วัดพระพายหลวง วัดศรชี มุ
ถนนคนเดินสุโขทัย เป็นถนนคนเดินที่มีทั้งของกินเลน
่ อาหารท้องถิ่น ขนมโบราณ
เตรือ่ งใช้ ของมือสอง ให้ได้เดินดูและช้อบ
โครงการเกษตรอินทร ีย์

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สโุ ขทัย - โครงการเกษตรอนิ ทรยี ์ - อทุ ยานประวัติศาสตร์สโุ ขทัย - ที่พัก
อาหาร
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ครัวสุโข โครงการเกษตรอินทรยี ์
อิสระ ลูกค้าจา่ ยเอง

Legendha Sukhothai Resort หร ือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2

ที่พัก - ตักบาตรเช้า - เกาะรปู หัวใจ ทงุ่ ทะเลหลวง - ชมุ ชนบ้านโบราณ คีรมี าศ ชมค้างคาวถ้ำเจ้าราม
กำหนดการ
07:00 ทานอาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
08:30 เดินทางชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในอุทยานประวั ตศิ าสตร์ศรีสัชนาลั ย
13:30 เดืนทางสู่บ้านคุกพั ฒนา น้ำพุร้อนสุเมน่ สวนส้มสุราลั ย บ้านนาต้นจั ่น เช็คอินโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั ่น

สถานที่ท่องเที่ยว
ทำบญุ ใส่บาตรพระ โดยลูกค้าเตรียมของเอง จะใส่หรือไมใ่ ส่ก็ได้ข้ ึ นอยู่กับลูกค้า
บ้านปร ีดาภิร มย์ หนึ ่งกิจกรรมห้ามพลาดด้วยการไปฝึกวาดลายสังคโลกบนผื นผ้า
เกาะร ูปหัวใจ ทุง่ ทะเลหลวงโครงการแก้มลิง แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รปู หั วใจกลางอา่ งเก็บน้ำ
วัดวาลกุ าราม เป็นวั ดเกา่ แกท่ อี่ ยุใ่ นตำบลโตนด เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจอีกทีห่ นึ ่งในตำบลโตนด
ชุมชนบ้านโบราณ เป็นชุมชนตลาดโบราณทีม่ อี ายุมากกวา่ 100 ปี ชุมชนนี้จะอยู่บริเวณหน้าวั ดวาลุการาม
ฝึกทำเครื่องปั้นดินเผา ทีบ่ ้ านทุง่ หลวง แหลง่ เครือ่ งปั้นดินเผาทีม่ ชี ื ่อเสียงทีส่ ดุ ของสุโขทั ย
อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน อา่ งเก็บน้ำขนาดใหญโ่ อบล้อมด้วยวิวธรรมชาติและทิวเขาทีส่ วยงาม
ชมค้างคาวที่ถ้ำเจ้าราม ซึ ่งภายในถ้ำเป็นทีอ่ าศัยเป็นทีอ่ ยู่อาศัยของค้างคาวกินแมลงกวา่ 6 ชนิดนั บล้านตั ว

อาหาร
เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลกู ค้าจา่ ยเอง
อาหารพื้นบ้านที่ โฮมสเตย์

วันที่ 2

ที่พัก - ตักบาตรเช้า - เกาะรปู หัวใจ ทงุ่ ทะเลหลวง - ชุมชนบ้านโบราณ คีรมี าศ ชมค้างคาวถ้ำเจ้าราม
ที่พัก

Legendha Sukhothai Resort หร ือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

ที่พัก - อ.ทงุ่ เสลี่ยม - อทุ ยานแหง่ ชาติศรสี ั ชนาลัย - พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ - สนามบิน - กรงุ เทพฯ
กำหนดการ
07:00 ทานอากหารเช้าห้องอาหารรีสอร์ท
08:00 เดินทางสู่อำเภอทุง่ เสลีย่ ม เพื อ่ ชมวั ดเก่าแก่ วั ดพิพัฒน์มงคล และวั ดทุง่ เสลี่ยม
10:30 เดินทางตอ่ ชมวิถ๊ชุมชน บ้านคุกพั ฒนา ชุมชนไทครั ง่ ชมผลิตภั ณฑ์จากทองคำโบราณ
13:00 ชมพิพิธภั ณฑ์สถาน แหง่ ชาติสวรรควรนายก

เดินทางกลับยังตัวเมือง เพื่อเดินทางสู่สนามบิน
ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
16:00 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินสวุ รรณภูมิ ด้วยบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 213
17:15 ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
13:30

วันที่ 3

ที่พัก - อ.ทงุ่ เสลี่ยม - อทุ ยานแหง่ ชาติศรสี ั ชนาลัย - พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ - สนามบิน - กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

เป็นวัดเก่าอายุมากประมาณ 700 ปี ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ปัจจุบันเป็นแหลง่ สถานที่ศึกษาเชิงพระพุทธศาสนาและสถานที่ทอ่ งเที่ยวทางธรรม
ชาติ
วัดทงุ่ เสลี่ยม ที่ประดิษฐานของ
หลวงพอ่ ศิลาพระพุทธรปู หนิ ทรายปางนาคปรกที่งดงามที่สุดองค์หนึง่ สกัดจากหนิ
ทรายสีเทา ศิลปะทวาวดี สันนษิ ฐานวา่ มีอายุนับพันปี
บ้านคุกพัฒ นา ชุมชนเล็กๆ ในอ.ศรสี ั ชนาลัย
ที่ยังคงสืบสานวัฒนธรรมการเล่นว่าวซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรษุ
วัดพิพัฒ น์มงคล

ชุมชนไทครั ่ง

มาเรยี นร้ วู ิถีชีวิตของชาวไทครัง่ และการทำดอกทานตะเวนประดับในประเพณแี หธ่ ง
ชมทองโบราณ หรอื ทองสโุ ขทัย ที่โดดเดน
่ ด้วยการนำทองคำ 99.99 เปอร์เซ็นต์
มาตีเป็นเส้นแล้วถักด้วยมือประกอบกันเป็นลวดลายตา่ งๆ
พิพิธภัณฑ์สถาน แหง่ ชาติสวรรควรนายก ชมประติมากรรมและพระพุทธรปู ในยุคสมัยตา่
งๆก่อนยุคสุโขทัย
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง

ราคานี้รวม

คา่ ที่พักจำนวน 2 คน (พัก 2 คน / ห้อง)
คา่ รถต้ ู วีไอพี ตลอดการเดินทาง
คา่ เข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์บรกิ ารตลอดการเดินทาง
น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ - สุโขทัย
อาหารกลางวันและเย็น
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

