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รหสัทวัร ์AD18-04  

 

ธรรมชาติ ศาสตร์ และศิลป์  
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วันเสาร์ที่ 24 ก.ค. 64 กรุงเทพฯ – จ.สุโขทัย  
วัดศรีชุม – ขนมถ้วยเที่ยงคืน - ชุมชนเมืองด้ง – อนุเสาวรีย์เจ้าหม่ืนด้ง – ทุ่งนาหนองหล่ม – ที่พักโฮมสเตย์ 

04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท ดินแดง-วิภำวดีรังสิต โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัคอยให้กำรตอ้นรับ 
05.00 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดัสุโขทยั 1 ใน 66 เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ใหม่ ในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพืน้บ้าน จาก 

การประกวดของ UNESCO โดยรถตูป้รับอำกำศ (ใชเ้วลำประมำณ 7 ชม.)  บริการอาหารว่าง และน ้าด่ืมบนรถ 

เที่ยง ต้องลอง! เมนูก๋วยเต๋ียวต้มย ำสุโขทัยแบบดั้งเดิม ณ ร้ำนก๋วยเต๋ียวเจ้ำดัง เจ้ำแรกในสุโขทัย  
 “ ก๋วยเต๋ียวสุโขทัยตำปุ้ย “ 

 

บ่าย ตามรอยต านานพระพทุธรูปพูดได้ ณ วัดศรีชุม  
หน่ึงในโบราณสถานที่ส าคญัจอง อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของวดัแห่งน้ีคือวิหารอนั
เก่าแก่ ที่โอบลอ้มไปดว้ยตน้ไมอ้นัเขียวขจี ภายในวดัเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะแบบ
สุโขทยั อยูใ่นมณฑปช่ือว่า พระพุทธอจนะ  อีกหน่ึงในเร่ืองเล่าของวดัศรีชุมน้ีคือ “พระพูดได”้ พระในที่น้ีไม่ใช่
พระสงฆแ์ต่อยา่งใด แต่เป็นพระพุทธอจนะ พระพุทธรูปของวดันัน่เอง ซ่ึงถือไดว่้าเป็นที่เลื่องลือถงึความศกัด์ิสิทธ์ิ 
มีมนตเ์สน่ห์ และมีความเป็นเอกลกัษณ ์

จากนั้นแวะชิมขนมถ้วยเที่ยงคืน ร้านดงัเมืองสุโขทยั ท ากนัสดใหม่ หอมอร่อยหวานมนั ดว้ยการโม่แป้งแบบ
ดั้งเดิม คือใชโ้ม่หินที่หายากแลว้ในปัจจุบนั โม่พร้อมกบัใบเตยแลว้น ามากรองก่อนน ามาผสมน ้าตาลป๊ีบ 

15.00 น. เดินทางถึงชมรมส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชนเมืองด้ง (เมืองด้งคือช่ือเดิมของ อ. ศรีสัชนาลัย) 
เมืองด้ง " ของด ี" ทั้งประวัติศาสตร์และหัตถกรรมที่สืบทอดกันมากกว่า 600 ปี 
เมื่อคณะเดินทำงถึง ชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองดง้ เจำ้หนำ้ที่ชุมชนคอยตอ้นรับคณะ ณ ศูนย์
เรียนรู้ชุมชุม และน าคณะเข้าที่พักแบบ โฮมสเตย์ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิต ของคนในชุมชน 
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สักการะ อนุเสาวรีย์เจ้าหม่ืนด้ง (ต้นก าเนิดอ าเภอศรีสัชนาลัย) 
เจำ้พ่อเมืองดง้ เจำ้หมื่นดง้ หรือเจำ้หมื่นดง้นครของชำวต ำบลบำ้นตึก ในนำมของวีรบุรุษ “ผูค้รองเมืองดง้”เจำ้พ่อ
เมืองดง้ เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเป็นที่เคำรพบูชำและยึดเหน่ียวจิตใจของชำวเมืองดง้ และเป็นที่นบัถือของชำวบำ้นใน
เร่ืองควำมเก่งกำจดำ้นวำทะศิลป์ ท่ำนไดเ้จรจำเพ่ือไม่ให้เกิดสงครำม และเสียเลือดเน้ือ รวมไปถึงควำมซ่ือสัตย ์
และควำมเสียสละชีวิตของตนเอง เพื่อไม่ให้ชำวเมืองไดรั้บควำมเดือดร้อนไปดว้ย ท ำให้ชำวเมืองดง้ต่ำงเลื่อมใส 
จึงสร้ำงอนุเสำวรีย ์พร้อมกบัมีพิธีถวำยสักกำระเจำ้หมื่นดง้ ในวนัที่ 19 เมษำยน ของทุกปี  
จำกนั้น เรียนรู้วิถีธรรมชาติ ทุ่งนาข้าวเขียวขจี ณ ทุ่งนาหนองหล่ม ที่โอบลอ้มไปดว้ยวิวภูเขำ โดยมีศำลำริมทุ่งนำ 
และบริเวณหุ่นไล่กำ (หุ่นไล่กำพอ่ใหญ่และหุ่นไล่กำแม่ใหญ่) อยูก่ลำงทุ่งนำ เป็นจุดแลนดม์ำร์คในกำรถ่ำยรูป 
แดดร่มลมตก “ ชมพระอาทิตย์ตกดนิ “ 

เย็น รับประทำนอำหำรเยน็ เมนูอำหำรไทยพื้นถิ่น ณ โฮมสเตย์ที่พกั  
 พกัผ่อนตำมอธัยำศยั พร้อมลุย...ในวนัถดัไป 
 
วันอาทิตย์ที่ 25  ก.ค.64 จ.สุโขทัย –จ. กรุงเทพฯ  
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ดอยเขามุ้ง – สักการะหลวงพ่อสองพ่ีน้อง วัดปลายนา – กิจกรรมจ่องกบ ณ ศูนย์ผ้าทอ 

– กิจกรรมข้าวเป๊ิบเมาะ – รดาออร์แกนิคฟาร์ม  

05.00 น. ต่ืนแต่เชำ้มืด ลุกบิดขี้ เกียจกนัสักหน่อย อำบน ้ำแต่งตวั เดินทำงไป ดอยเขำมุง้ 

 
นั่งรถอีแต๊กชมวิว 360 องศา ลุยขึน้ "ดอยเขามุ้ง"  
ช่ือเขามุ้งมาจาก “มองตามลักษณะของยอดดอยเขาลูกนีค้ล้ายๆ มุ้งที่กางให้ชาวบ้านนอนมีความสุข” 
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ชมบรรยำกำศยำมเชำ้ สูดอำกำศบริสุทธ์ิ พร้อมชมวิวพระอำทิตยข์ึ้นก่อนใคร 
จำกนั้นนัง่รถอีแต๊กลงมำ ท่ำนสำมำรถท ำบุญ ตกับำตร เดินตลำดยำมเชำ้ ชมตลำดเชำ้เล็กๆ ณ วดัปลำยนำ 

 
07.30 น.กราบขอพรพระสองพี่น้อง พระพทุธรูปโบราณ 700 กว่าปี ณ วัดปลายนา  

วดัปลำยนำเป็นวดัเก่ำแก่แห่งเมืองสุโขทยั มีโบสถท์ี่เก่ำแก่ถึง 147 ปี และยงัเป็นวดัที่ไดข้ึ้นทะเบียนกบักรม
ศิลปำกรอีก และเป็นวดั 5 แห่งที่หันหนำ้ไปทำงทิศใต ้แลว้เคยเป็นที่ตั้งเมืองดง้ในสมยัก่อนดว้ย 
ภำยในโบสถม์ีพระสองพ่ีนอ้ง พระพุทธรูปโบรำณ 700 กว่ำปี เป็นพระพุทธรูปปำงมำรวิชยั เป็นพระพุทธรูป
เก่ำแก่สมยัสุโขทยั หล่อดว้ยทองค ำผสมส ำริด เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บำ้นคู่เมืองที่ชำวต ำบลบำ้นตึกและพ้ืนที่ใกลเ้คียง
เคำรพนบัถือ   

08.30 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โฮมสเตยท์ี่พกั 
 พร้อมเก็บสัมภำระ และออกเดินทำงท ำกิจกรรมกนัต่อ 

 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน อัตลักษณ์หนึ่งเดียวในสุโขทยั ณ ศูนยเ์รียนรู้ภูมิปัญญำกำรทอผำ้ปลำยนำ เป็นกำรท ำผำ้ทอมอื 
พร้อมร่วมท ากิจกรรมจ่องกบ (เป็นกำรปักผำ้ชนิดหน่ึง เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของผำ้)  
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เที่ยง  กิจกรรมข้าวเป๊ิบ (หรือก๋วยเต๋ียวพระร่วง) เป็นอำหำรพ้ืนถิ่นโบรำณของสุโขทยั หน่ึงเดียวในสยำม สไตลบ์ำ้น

ปลำยนำ ขำ้วเป๊ิบ เป็นภำษำทอ้งถิ่น "เป๊ิบ" คือกำรพบัไปพบัมำ ตำมขั้นตอนกำรท ำอำหำรเมนูน้ี ที่คลำ้ยๆ กบักำร
ท ำขำ้วเกรียบปำกหมอ้ พร้อมรับประทำนเป็นอำหำรเที่ยงกันพร้อมหน้ำ 

 

บ่าย แวะรดาออร์แกนิคฟาร์ม เกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย 
ฟาร์มอินทรีย ์ที่ให้ท่านสัมผสัใกลชิ้ดธรรมชาติ และเลือกซ้ือสินคา้ของชุมชน ทั้งพืชผกัผลไมแ้บบออร์แกนิค นัง่
จิบกาแฟออร์แกนิคชิลล์ๆ  สไตลบ์า้นทุ่ง (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืมต่างๆ) 
ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดินทาง กลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 

22.00 น. เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ.....พร้อมควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รำยกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ำยรูป, ชุดล ำลอง, รองเทำ้แตะ, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แว่นตำ, ยำ
ประจ ำตวั 
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ขอขอบคณุภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  
อนุเสาวรียเ์จา้หมื่นดง้ www.facebook.com/Checkinsisatchanalai 

ศูนยเ์รียนรู้ภูมิปัญญาการทอผา้ปลายนา www.facebook.com/ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองดง้, 
www.bantuek.go.th 

ขา้วเป๊ิบเมาะ www.facebook.com/ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองดง้ 
รดาออร์แกนิคฟาร์ม www.facebook.com/รดาออร์แกนิคฟาร์มสเตย-์ท่องเที่ยววิถีชุมชนเมืองดง้ฃ 

 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19 
*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 

อัตราค่าบริการ วันเดินทาง 24-25 กรกฎาคม 64 

 

 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ และทมีงาน คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
2. ค่าที่พกั 1 คืน ณ โฮมสเตยเ์มืองดง้ (บา้นพกัทางชุมชนจะเป็นผูจ้ดั พกับา้นหลงัละ 2-8 ท่าน)  
3. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการที่ระบุ 
5. ประกนัอุบตัิเหตุตามกรมธรรม ์ 
(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี 
หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัให้ทุกกรณี)  
 

 

ค่ำบริกำรท่ำนละ (บำท) / ไม่มีรำคำเด็ก 

2,790.- 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 

2. ค่ำทิปทีมงำน ท่ำนละ 200 บำท 

 

วิธีกำรจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัที่เดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถอื/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หนา้ที่ไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยืนยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 

3.ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ที่รออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการ
ยกเลิก 

 

กำรยกเลิกกำรเดินทำง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ หรืออื่นๆ ลูกคา้สามารถปรับเปลี่ยนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้

2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

หมำยเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีที่สุด 

3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบตัิเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอื่น การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  



 
 
 
 
 

รหัสทัวร์ AD18-04 โปรแกรมท่องเท่ียวชุมชนเมืองดง้ สุโขทยั 2 วนั 1 คืน เดินทาง 24-25 กรกฎาคม 64 

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายที่บริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤตดิงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

             


