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Tour Code: GQSTI-BS001 
 

ตามรอยประวติัศาสตร ์แนบชิดธรรมชาติ  สมัผสัวิถีชมุชน 

 ณ โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จัน่ สโุขทยั 2 วนั 1คืน 

โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จัน่-จดุชมวิวทะเลหมอกหว้ยตน้ไฮ-อทุยานประวติัศาสตรส์โุขทยั 
 

 
เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ  

เดนิทางทกุวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

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   กรุงเทพฯ-สโุขทยั-โฮมสตยบ์า้นนาตน้จั่น 

05.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา

กองทพับก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

06.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่จังหวัดสโุขทัย  โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ระหว่างทางเชญิท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศยั  บรกิารอาหารกลอ่ง(1) ขนมปัง น ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ ระหว่างทาง 

12.30 น. เดนิทางถงึ จังหวัดสโุขทัย  ในอดตีเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย เมื่อ 700 ปี ค าว่า “สโุขทัย” มา
จากค าสองค าคอื “สขุ+อุทัย” หมายความว่า “รุ่งอรุณแห่งความสขุ” ตลอดระยะเวลา 120 ปี ราชวงศ์

สโุขทยั มกีษัตรยิป์กครองหลายพระองค ์ทีส่ าคญัคอื พ่อขนุรามค าแหงมหาราช ผูท้รงประดษิฐอ์ักษรไทย 

และวางรากฐานการเมอืง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกวา้งขวาง  
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั (2) ทีร่า้นอาหาร   

13.00 น. น าท่านน่ังรถรางชม  อุทยานประวัตศิาสตรส์โุขทัย มรดก
โลก ภายในอุทยานฯมีสถานที่ส าคัญที่เป็นพระราชวัง 
ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง ก าแพงเมือง และ

ประตเูมอืงโบราณลอ้มรอบอยู่ในรูปสีเ่หลีย่มจตุรัส บรเิวณ
พืน้ทีอุ่ทยานประวัตศิาสตรส์โุขทัยครอบคลุมพื้นทีก่ว่า 70 
ตารางกโิลเมตร และมโีบราณสถานส าคญัทีน่่าชมมากมาย 

น าท่านสู่ วัดศรีชุม วัดเก่าแก่ในสมัยกรุงสุโขทัย  ที่มี
เรื่องราวเกี่ยวกับพระพูดได ้ใหท้่านกราบ “พระอจนะ ที่

แปลว่า ผูไ้ม่หวั่นไหว พระพุทธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่ 
หนา้ตักกวา้ง 11.30 เมตร และสงู 15 เมตร น าท่านไหว ้
พระเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

15.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จัน่  อ.ศรสีชันาลยั  ตัง้อยู่ในต าบลบา้นตกึ อ าเภอศรสีชันาลยั เป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วจะไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติ ของคนในชมุชน ในเชงิอนุรักษ์ ไดท้อ่งเทีย่วสมัผัสกบั
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ธรรมชาตแิบบครบวงจร  โดยไดจ้ัดเป็นทีพ่ักแบบโฮมสเตยใ์หนั้กทอ่งเทีย่วไดม้าพักร่วมกบัเจา้ของบา้น

ท ากจิกรรมร่วมกนัเรยีนรูว้ถิชีวีติตามชมุชน  บา้นนาตน้จั่นเป็นหมู่บา้นเล็กๆ มตีน้จัน่ข ึน้อยู่มากมาย จงึตัง้

ชือ่หมู่บา้นวา่ บา้นนาตน้จั่น ประชากรม ี270 ครวัเรอืน ประกอบอาชพีท านา ท าสวน ผลไม ้ชมุชนอยู่กนั

แบบพีแ่บบนอ้ง เอือ้อาทรตอ่กนั มกีารชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัเป็นอยา่งด ีเป็นทีป่ระทบัใจแกนั่กทอ่งเทีย่ว

เป็นอย่างมาก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถา่ยรูป หรอืเชา่จักรยานป่ันเพือ่ชมทุง่นา ชมพระอาทติยต์ก ภายในหมู่บา้น ตาม

อัธยาศยั **หมายเหต ุ: ราคาทวัรไ์ม่รวมคา่เชา่จักรยานคนัละ 30 บาท** 

18.30 น. บรกิารอาหารค า่(3) แบบขนัโตก ภายในทีพ่ักโฮมสเตย ์

ทีพ่ัก โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จั่น หรอืเทยีบเทา่  

หมายเหต:ุ ภายในโฮมสเตยม์บีา้นพกัท ัง้หมด 28 หลงั ซึง่แตล่ะหลงัจะมลีกัษณะทีพ่กัคลา้ยๆกนั 

ลกูคา้ไมส่ามารถเลอืกบา้นพกัได ้ ทางโฮมเสตยจ์ะจดับา้นพกัตามควิ  และภายในบา้นพกั บาง

หลงัเป็นหอ้งพดัลม บางหลงัเป็นหอ้งแอร ์ซึง่ราคาทวัรเ์รารวมคา่หอ้งแบบพดัลม... แตห่ากลกูคา้

มคีวามประสงคจ์ะพกัแบบหอ้งแอร ์สามารถแจง้รเีควสตอนทที าการจอง และช าระคา่ใชเ้พ ิม่หอ้ง

ละ 300 บาทไดค้ะ่ 

วันทีส่องของการเดนิทาง    จุดชมววิทะเลหมอกหว้ยตน้ไฮ-อุทยานประวัตศิาสตรส์โุขทยั-กรุงเทพฯ 
04.30 น. น าทา่นเดนิทางขึน้ไป จุดชมววิทะเลหมอกหว้ยตน้ไฮ  เป็นจุดชมววิทีส่ามารถชมไดท้ัง้ภายพระอาทติยข์ ึน้

และตก หากโชคดจีะไดเ้ห็นทะเลหมอกอกีดว้ย แนะน าใหข้ ึน้ในชว่งหนา้ฝนหลงัจาก ทีฝ่นตกใหม่บน จุด
ชมววิจะมทีะเลหมอกใหช้มและหนา้หนาวบางวนั โดยตอ้งเดนิเทา้ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ีทางเดนิข ึน้
คอ่นชนัตอ้งเตรยีมร่างกาย และรองเทา้มาใหพ้รอ้ม หากขึน้ไปชว่งเชา้ตอ้งเร ิม่ตัง้แตต่ ี4.30 เพือ่เร ิม่เดนิ

เทา้ประมาณตหีา้ เพือ่ไปใหท้นัพระอาทติยข์ ึน้ จากนัน้เชญิทา่นถา่ยรปู ชมววิตามอธัยาศยั  
06.30 น. น าทา่น ท าบุญตกับาตรพระสงฆ ์ทีห่นา้บา้นพัก 

**หมายเหต ุ: หากลกูคา้ทา่นใดตอ้งการใสบ่าตรชว่งเชา้ สามารถแจง้กบัเจา้ของบา้นพัก ตอนเขา้พักได ้

เลย  อาหารใสบ่าตร ชดุละ 30 บาท  ลกูคา้ตอ้งจ่ายเพิม่เอง** 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้(4)  ภายในทีพ่ักโฮมสเตย ์

08.30 น. อสิระใหท้า่น ป่ันจักยานชมวถิกีารทอผา้ใตถ้นุบา้น  ชมวธิกีารท าตุก๊ตาบา้นตาวงส ์ชมการท าผา้หมัก
โคลน และหากชว่งทีม่ผีลไม ้ทา่นจะไดช้มและชมิผลไมต้ามฤดกูาล                 

11.00 น. ชมและทดลอง การท าขา้วเป๊ิปอาหารทอ้งถิน่ 

12.00 น. น าทา่นเดนิทางออกจากทีพ่ัก 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวนั (5) ทีร่า้นอาหาร   
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13.00 น. น าทา่นแวะซือ้ของฝากขึน้ชือ่ของจังหวัดสโุขทยั 

14.00 น.  น าทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

  ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอัธยาศยั 
21.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2-3 
ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไม่

เกนิ 12 
ปี พักกับ
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 (วันจักร)ี   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 ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 1 คนืแบบโฮมสเตย ์ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

2.คา่อาหาร 5 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระมัดจ าทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน มิฉะนั้นทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยกเลกิทัวร์โดย

อัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

4.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมีการปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 


