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ตามรอยประวติัศาสตร ์แนบชิดธรรมชาติ  สมัผสัวิถีชมุชน 

 ณ โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จัน่ สโุขทยั 2 วนั 1คืน 

โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จัน่-จดุชมวิวทะเลหมอกหว้ยตน้ไฮ-อทุยานประวติัศาสตรส์โุขทยั 
 

 
เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ  

เดนิทางทกุวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  
29 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 3,399.- 
07-08,14-15,21-22,28-29  มนีาคม 2563  3,399.- 
04-05,05-06(วันจักร)ี/18-19/25-26 เมษายน 2563 3,399.- 
11-12,13-14,14-15 (สงกรานต)์ เมษายน 2563 3,999.- 
01-02/02-03/09-10/16-17/23-24/30-31 พฤษภาคม 2563 3,399.- 
วันแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ-สโุขทัย-โฮมสตยบ์า้นนาตน้จั่น 

05.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน้ํามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา

กองทัพบก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอํานวยความสะดวก 

06.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุง่หนา้สู ่จังหวัดสโุขทัย  โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ระหว่างทางเชญิท่าน
พักผอ่นตามอธัยาศัย  บรกิารอาหารกลอ่ง(1) ขนมปัง น้ําผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ ระหวา่งทาง 

12.30 น. เดนิทางถงึ จังหวัดสโุขทัย  ในอดตีเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย เมือ่ 700 ปี คําว่า “สุโขทัย” มา
จากคําสองคําคอื “สุข+อทุัย” หมายความว่า “รุ่งอรุณแห่งความสขุ” ตลอดระยะเวลา 120 ปี ราชวงศ์

สโุขทัย มกีษัตรยิป์กครองหลายพระองค ์ทีสํ่าคัญคอื พอ่ขนุรามคําแหงมหาราช ผูท้รงประดษิฐอ์กัษรไทย 
และวางรากฐานการเมอืง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอยา่งกวา้งขวาง  

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน (2) ทีร่า้นอาหาร   
13.00 น. นําท่านน่ังรถรางชม  อุทยานประวัตศิาสตรส์ุโขทัย มรดก

โลก ภายในอุทยานฯมีสถานที่สําคัญที่เป็นพระราชวัง 
ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมคีูเมอืง กําแพงเมอืง และ
ประตูเมอืงโบราณลอ้มรอบอยูใ่นรูปสีเ่หลีย่มจตุรัส บรเิวณ
พืน้ทีอุ่ทยานประวัตศิาสตรส์ุโขทัยครอบคลุมพืน้ทีก่ว่า 70 
ตารางกโิลเมตร และมโีบราณสถานสําคัญทีน่่าชมมากมาย 
นําท่านสู่ วัดศรีชุม วัดเก่าแก่ในสมัยกรุงสุโขทัย ที่มี
เรื่องราวเกีย่วกับพระพูดได ้ใหท้่านกราบ “พระอจนะ ที่
แปลว่า ผูไ้มห่วั่นไหว พระพุทธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ ่
หนา้ตักกวา้ง 11.30 เมตร และสูง 15 เมตร นําท่านไหว ้
พระเพือ่ความเป็นสริมิงคล 
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15.00 น. นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จั่น  อ.ศรสีชันาลยั  ตัง้อยูใ่นตําบลบา้นตกึ อําเภอศรสีชันาลัย เป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วจะไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติ ของคนในชมุชน ในเชงิอนุรักษ์ ไดท้อ่งเทีย่วสมัผัสกบั

ธรรมชาตแิบบครบวงจร  โดยไดจ้ัดเป็นทีพ่กัแบบโฮมสเตยใ์หนั้กทอ่งเทีย่วไดม้าพกัรว่มกบัเจา้ของบา้น

ทํากจิกรรมรว่มกนัเรยีนรูว้ถิชีวีติตามชมุชน  บา้นนาตน้จัน่เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ มตีน้จั่นขึน้อยูม่ากมาย จงึตัง้

ชือ่หมูบ่า้นวา่ บา้นนาตน้จ่ัน ประชากรม ี270 ครัวเรอืน ประกอบอาชพีทํานา ทําสวน ผลไม ้ชมุชนอยูก่นั

แบบพีแ่บบนอ้ง เอือ้อาทรตอ่กนั มกีารชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัเป็นอยา่งด ีเป็นทีป่ระทับใจแกนั่กทอ่งเทีย่ว

เป็นอยา่งมาก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรปู หรอืเชา่จักรยานป่ันเพือ่ชมทุง่นา ชมพระอาทติยต์ก ภายในหมูบ่า้น ตาม

อธัยาศัย **หมายเหต ุ: ราคาทัวรไ์มร่วมคา่เชา่จักรยานคันละ 30 บาท** 

18.30 น. บรกิารอาหารคํ่า(3) แบบขนัโตก ภายในทีพ่ักโฮมสเตย ์

ทีพ่ัก โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จั่น หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหต:ุ ภายในโฮมสเตยม์บีา้นพกัท ัง้หมด 28 หลงั ซึง่แตล่ะหลงัจะมลีกัษณะทีพ่กัคลา้ยๆกนั 

ลกูคา้ไมส่ามารถเลอืกบา้นพกัได ้ ทางโฮมเสตยจ์ะจดับา้นพกัตามควิ  และภายในบา้นพกั บาง

หลงัเป็นหอ้งพดัลม บางหลงัเป็นหอ้งแอร ์ซึง่ราคาทวัรเ์รารวมคา่หอ้งแบบพดัลม... แตห่ากลกูคา้

มคีวามประสงคจ์ะพกัแบบหอ้งแอร ์สามารถแจง้รเีควสตอนทที าการจอง และช าระคา่ใชเ้พิม่หอ้ง

ละ 300 บาทไดค้ะ่ 

วันทีส่องของการเดนิทาง    จดุชมววิทะเลหมอกหว้ยตน้ไฮ-อทุยานประวัตศิาสตรส์โุขทัย-กรงุเทพฯ 
04.30 น. นําทา่นเดนิทางขึน้ไป จดุชมววิทะเลหมอกหว้ยตน้ไฮ  เป็นจดุชมววิทีส่ามารถชมไดท้ัง้ภายพระอาทติยข์ึน้

และตก หากโชคดจีะไดเ้ห็นทะเลหมอกอกีดว้ย แนะนําใหข้ึน้ในชว่งหนา้ฝนหลังจาก ทีฝ่นตกใหมบ่น จดุ
ชมววิจะมทีะเลหมอกใหช้มและหนา้หนาวบางวัน โดยตอ้งเดนิเทา้ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ีทางเดนิขึน้
คอ่นชนัตอ้งเตรยีมรา่งกาย และรองเทา้มาใหพ้รอ้ม หากขึน้ไปชว่งเชา้ตอ้งเริม่ตัง้แตต่ ี4.30 เพือ่เริม่เดนิ
เทา้ประมาณตหีา้ เพือ่ไปใหท้ันพระอาทติยข์ึน้ จากนัน้เชญิทา่นถา่ยรปู ชมววิตามอธัยาศัย  

06.30 น. นําทา่น ทําบญุตกับาตรพระสงฆ ์ทีห่นา้บา้นพัก 
**หมายเหต ุ: หากลกูคา้ทา่นใดตอ้งการใสบ่าตรชว่งเชา้ สามารถแจง้กบัเจา้ของบา้นพัก ตอนเขา้พักได ้
เลย  อาหารใสบ่าตร ชดุละ 30 บาท  ลกูคา้ตอ้งจา่ยเพิม่เอง** 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้(4)  ภายในทีพ่ักโฮมสเตย ์
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08.30 น. อสิระใหท้า่น ป่ันจักยานชมวถิกีารทอผา้ใตถ้นุบา้น  ชมวธิกีารทําตุ๊กตาบา้นตาวงส ์ชมการทําผา้หมกั
โคลน และหากชว่งทีม่ผีลไม ้ทา่นจะไดช้มและชมิผลไมต้ามฤดกูาล                 

11.00 น. ชมและทดลอง การทําขา้วเป๊ิปอาหารทอ้งถิน่ 

12.00 น. นําทา่นเดนิทางออกจากทีพ่ัก 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน (5) ทีร่า้นอาหาร   

13.00 น. นําทา่นแวะซือ้ของฝากขึน้ชือ่ของจังหวัดสโุขทัย 

14.00 น.  นําทา่นเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
  คํา่  อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 
21.00 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา

ทา่นละ (พัก
หอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พักกบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไม่

เกนิ 12 
ปี พักกบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น (ไม่
มเีตยีง

เสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก

หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

29 กมุภาพันธ ์-01 มนีาคม 2563 3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 600.- 

07-08/14-15/21-22/28-29   มนีาคม 2563 3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 600.- 

04-05/05-06 เมษายน 2563 (วนัจักร)ี   3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 600.- 

12-13 เมษายน 2563  (เทศกาลสงกรานต)์ 3,999.- 3,999.- 3,999.- 3,999.- 600.- 

13-14 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 3,999.- 3,999.- 3,999.- 3,999.- 600.- 

14-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 3,999.- 3,999.- 3,999.- 3,999.- 600.- 

18-19 เมษายน 2563 3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 600.- 

25-26 เมษายน 2563 3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 600.- 

01-02/02-03/09-10 พฤษภาคม 2563 3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 600.- 

16-17/23-24/30-31 พฤษภาคม 2563 3,399.- 3,399.- 3,399.- 3,399.- 600.- 

 
หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจําตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพสําหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรปู, โทรศัพทม์อืถอื, แบตสํารอง, ทีช่ารต์โทรศัพท,์ อปุกรณ์กนัแดด, รม่พับ, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตัวทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพสูระผม, ครมีตา่งๆ(สําหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 1 คนืแบบโฮมสเตย ์ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

2.คา่อาหาร 5 มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์

3.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 
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6.คา่มคัคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รักษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศัพทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนยีมสถานทีท่อ่งเทีย่ว สําหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งชาํระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ

5.คา่ทปิมคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน้ําใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สําหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของทา่น  

2.ชําระมัดจําทัวร ์ท่านละ 2,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดทํ้าการสํารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 

3.ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อตัโนมตั ิและไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มดัจําคนืได ้ 

4.กรณุาสง่สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

สําหรับการใสช่ือ่ตั๋วเครือ่งบนิ(สําหรับทัวรเ์ครือ่งบนิ) และการทําเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มดัจําทัวร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจํานวนของราคาทวัร ์

4.การไมม่าชาํระเงนิคา่ทวัรต์ามทีกํ่าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจําทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีกํ่าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าทัวร ์หากมกีารปรับราคาค่าน้ํามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ   

ราคาคา่น้ํามนัและภาษีน้ํามนั(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพือ่   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

สําคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรอืไดรั้บ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของมคัคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คี่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 



 

GQ : โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จ่ัน สโุขทยั 2 วนั 1คนื (รถ)                                                                                                  หนา้ 1 จาก 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงชําระคา่มดัจําหรอืชําระคา่ทัวรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 


