
เดินทางพฤศจิกายน 63 - มีนาคม 64

(พักหองคู เขาพัก วันอาทิตย – วันศุกร) 
เริ่มตน        บาท/ทาน

(พักหองคู เขาพักวันเสาร, วันหยุดนักขัตฤกษ, วันหยุดตอเนื่อง) 
เริ่มตน        บาท/ทาน

ราคาสำหรับเดินทาง 4-6 ทาน*

เลือกพักไดที่

หรือ

Le Charme
Sukhothai Historical Park Resort

Legendha
Sukhothai Resort

ที่พัก + รถพาเที่ยว 3 วัน 2 คืน

บริษัท เวิลด เอ็กซพลอเรอร จำกัด
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/03724

Call: 02 631 3448 
Website: www.worldexplorer.co.th
Facebook: Worldexplorerthailand

Line: @Worldexplorer

*ราคานี้รวม
ที่พักหองคู 2 คืน พักหองละ 2 ทาน พรอมอาหารเชา

คารถตูพรอมคนขับ รวมน้ำมัน พาเที่ยวใน จ.สุโขทัย  

เซตใสบาตรรับอรุณ จำนวน 1 เซต / ทาน

อาหารเย็นแบบเซต จำนวน 2 มื้อ / ทาน

พิเศษ!
ผอนชำระ

เดือน
KTC FLEXI 0%

Package

ยอนอดีตแหงความรุุงเรือง

 ณ เมืองพระรวง



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

08.05 น. ออกเดนิสู ่จงัหวดัสุโขทยั โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย์ เทีย่วบนิ PG211 

09.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ จ.สุโขทยั 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย   เรียนรู้วิถีเกษตร

พอเพยีง สมัผสัวถิชีวีติแบบพอเพยีงกบักจิกรรมห้องเรยีนกลางแจง้ที่น่าประทบัใจ การ

ปลูกขา้วในแปลงนาสาธติ สาธติการปรุงอาหารจากผลติผลของโครงการฯ ทีร่า้นครวัสุโข 

ชมนาบวั บึงหงส์ ลานหมกัปุ๋ ยอินทรีย ์โรงสีข้าว โรงแยกเมลด็ข้าว เพื่อน ามาบรรจุ

และส่งไปขายตามสถานที่ต่างๆ หรือ เลือกชม โบราณวตัถุซ่ึงเป็นส่ิงสะสมของ

นายแพทย์ประเสริฐ ปราสาททองโอสถ ณ อาคารเคร่ืองเคลือบสุโขทยั เป็นส่วน

บรกิารส าหรบัผูโ้ดยสารประจ าท่าอากาศยานจงัหวดัสุโขทยั ลกัษณะอาคารเครื่องเคลอืบ

สุโขทยัเป็นอาคารชัน้เดยีว ทรงไทยประยุกต์เลยีนแบบสถาปัตยกรรมสุโขทยั ภายในจดั

แสดงเครื่องถ้วยสงัคโลกเป็นสว่นใหญ่ นอกจากนัน้เป็นเครื่องถว้ยลา้นนา เครื่องถว้ยจนี 

และเครื่องถว้ยอื่นๆ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

D1   กรงุเทพฯ – สโุขทยั – โครงการเกษตรอินทรีย ์– ศนูยเ์รียนรู้บ้านพระพิมพล์กัษมณ
ศิลป์ – อทุยานประวติัศาสตรส์โุขทยั 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์ลกัษมณศิลป์ ใช้เวลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง

เริม่จากการ รวบรวมพระพิมพ์ของเมืองสุโขทยัทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็น พระพิมพ์ที่ถูก

ค้นพบจากเมอืงศรสีจัชนาลยั และเมอืงเก่าสุโขทยั พร้อมทัง้ได้รวบรวมประวตัิของวดั 

ผูส้ร้างวดั รวมไปถงึชื่อของพมิพ์พระให้ถูกต้องเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้างด้าน  

ประวตัศิาสตร ์และประวตัศิาสตรศ์ลิปะของเมอืงสุโขทยัรวมไปถงึเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตร์

ร่วมสมยัเดียวกัน เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมรดกของบรรพชนให้แก่

เยาวชนและผูส้นใจทัว่ไป ทัง้นี้เพื่อสรา้งจติส านึก ใหเ้กดิความภาคภูมใิจในความเป็นมา

อนัยาวนานของชาตไิทย  

เชค็อินเข้าท่ีพกั เลอรช์ารม์ สุโขทยั รีสอรท์ หรือเทียบเท่า 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานประวติัศาสตรส์ุโขทยั (ปิด 18.00 น.) 

ชมความสวยงามของ วดัพระพายหลวง  เป็นวดัคณะสงฆ์เถรวาท สงักดัมหานิกาย 

เป็นวดัโบราณที่มีประวัติการก่อสร้างนับตัง้แต่กรุงสุโขทัย  ชม วดัศรีชุม ตามรอย

ต านานพระพุทธรูปพูดได้ ภายในวหิารเป็นที่ประดิษฐาน "พระอจนะ" พระพุทธรูปปูน

ปั้นปางมารวชิยัขนาดใหญ่  นักท่องเท่ียวสามารถปัน่จกัรยานชมสถานส าคญัทาง

ประวติัศาสตร ์ เช่น วดัชนะสงคราม วดัมหาธาตุ  วดัสระศรี เป็นโบราณสถาน

ส าคญัอยู่บริเวณกลางสระน ้า เป็นต้น 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็พื้นเมืองสุโขทยัและน ้าด่ืมสมุนไพร 1 เซต   

 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานประวติัศาสตรศ์รีสชันาลยั ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง 

มรดกโลกทางวฒันธรรม ภายในเมอืงศรสีชันาลยั พบโบราณสถานราว 278 แห่ง อาท ิ

วดัชา้งลอ้ม วดัพระศรรีตันมหาธาตุเชลยีง เป็นตน้ 

จากนัน้น าท่าน เท่ียวบ้านนาต้นจัน่ ชุมชนโบราณอายุกว่า 200 ปี ทีบ่รรพบุรุษอพยพ

มาจากแคว้นโยนก อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย และเมอืงลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ ์

ตัง้ถิน่ฐานบนผนืดนิทีเ่ตม็ไปดว้ยต้นจัน่ ขนานนามเรยีกเป็นชื่อหมู่บา้นมาจนถงึทุกวนันี้ 

ชาวชุมชนมีวิถีความเป็นอยู่เรยีบง่าย พอเพียง มีความเอื้อเฟ้ือซึ่งกันและกัน พูดจา

ภาษาไท-ยวน (ภาษาเหนือ) ยงัคงยดึอาชพีเกษตรกรรม และหตัถกรรมการทอผ้าเป็น

ส าคญั  อตัลกัษณ์ท่ีท าให้บ้านนาต้นจัน่เป็นท่ีรู้จกั ภมิูปัญญาการท าผ้าหมกัโคลน  

ชุมชนน่ารกัทีม่จุีดเด่นดา้นการท าผา้หมกัโคลน ซึง่เป็นภูมปัิญญาตกทอดจากรุ่นสูรุ่่นจน

มชีื่อเสยีงและไดร้บัรางวลัมากมาย 

     D2            สโุขทยั – อทุยานประวติัศาสตรศ์รีสชันาลยั – ชุมชนบ้านนาต้นจัน่ – กิจกรรม DIY – 
     หลวงพ่อศิลา ณ วดัทุ่งเสล่ียม – วดัพิพฒัน์มงคล – สตรีทอารต์ สวรรคโลก 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย น าท่านเรยีนรูก้าร DIY ผ้าด้นมือ หรือ ต่างหจูากใบตาล ท่ีบ้านชุมจนัทร ์ชมจนัทร ์ 

สกัการะ หลวงพ่อศิลา ณ วดัทุ่งเสล่ียม และ เดนิทางต่อไป วดัพิพฒัน์มงคล สกัการะ
พระพุทธรปูทองค า พระพุทธรปูปางมารวชิยั หล่อดว้ยทองค าแท ้องคพ์ระประธาน 

น าท่านเดินเล่นและถ่ายรูปที่ สตรีทอาร์ต สวรรคโลก จุดเช็คอินแห่งใหม่ในจงัหวดั

สุโขทัย ถ่ายรูปชิคๆ คูลๆ กับภาพวาดฝาผนังตามบ้านเรอืนในย่านชุมชนเก่า ที่ถูก

สรา้งสรรคโ์ดยศลิปินสตรทีอารท์ชัน้น าของเมอืงไทยและต่างชาติ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็พื้นเมืองสุโขทยัและน ้าด่ืมสมุนไพร 1 เซต   

น าท่านเดินทางสู่ เลอรช์ารม์ สุโขทยั รีสอรท์ หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เชา้ตรู่ ตักบาตรวิถีไทย รับรุ่งอรุณแห่งความสุขท่ีสะพานบุญ  ณ  วัดตระพังทอง       

กจิกรรมตกับาตรถอืว่าเป็นอกีกจิกรรมส าคญัในเมอืงสุโขทยั ตามแบบฉบบัวถิไีทย วถิี

พุทธ ดงัเช่นความหมายเมอืงรุ่งอรุณแห่งความสุข 

ชมตลาดเช้าวดัตระพังทอง ตลาดแห่งนี้เป็นสถานที่รวมความอร่อย นักท่องเที่ยว

หลายคนกม็กัจะนิยมซือ้กลบัไปเป็นของฝากเสมอ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  Check-Out ออกจากโรงแรม 

  เดินเล่นชุมชนสงัคโลก รอบวดัตระพงัทอง อกีย่านหน่ึงของรา้นท าสงัคโลกในสุโขทยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู ่ร้านสิบสองหน่วยตดั by รุ่งอรณุแห่งความสุข  

ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง ชม บา้นไทยเรอืนไม ้ทีเ่ป็นโรงแรมทีพ่กั รา้นอาหารเครื่องดื่ม 

 ฟารม์เมล่อน ของสะสมโบราณ ชมแกลอรีผ่า้ทอของเก่าสะสม ของดสีวรรคโลก 

 

     D3          สโุขทยั – ตกับาตรวิถีไทย – ตลาดเช้า – ชุมชนสงัคโลก – กรงุเทพฯ   
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิ ใชเ้วลาเดนิทาง 20 นาท ี

15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุโขทยั 

17.30 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย์ เทีย่วบนิ PG214 

18.50 น.        เดนิทางถงึสนามบนิ จ.กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   

 

***************************************** 
 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมที่เสนอขา้งต้นเป็นโปรแกรมตวัอย่างที่เราน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของ

จงัหวดัสุโขทยั โดยลูกค้าสามารถปรบัเสน้ทางตามที่ต้องการโดยก าหนดให้ท่องเที่ยวเฉพาะในจงัหวดั

สุโขทยัเท่านัน้ 

 

 

 

 
 



 

 
 

แพคเกจ สโุขทยั 3 วนั 2 คืน   

ช าระผ่านบตัร KTC 0% สูงสุด 10 เดือน 

 ท่ีพกั + รถพาเท่ียวใน จ.สุโขทยั เดินทาง พ.ย. 63 – มี.ค.64 

ท่ีพกั + รถตู้พาเท่ียว จ.สโุขทยั เดินทาง 4 – 6 ท่าน 

พกัหอ้งคู่ เขา้พกั วนัอาทติย ์– วนัศุกร ์ ราคาหอ้งเริม่ตน้ ท่านละ 4,900 บาท    

พกัหอ้งคู่ เขา้พกัวนัเสาร,์ วนัหยุดนกัขตัฤกษ์, วนัหยุดต่อเนื่อง  ราคาหอ้งเริม่ตน้ ท่านละ 5,400 บาท 

โรงแรมเลอรช์ารม์ สโุขทยั รีสอรท์  

  

โรงแรมเลเจนด้า สโุขทยั รีสอรท์  

  

หมายเหตุ  

*บรษิทัยงัไม่ไดท้ าการจองหอ้งพกัจนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากลูกคา้ 

**ราคานี้ส าหรบัเดนิทาง 4 ท่านขึน้ไป 



 

 
 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ 

2. ค่ารถตูพ้รอ้มคนขบั รวมน ้ามนั พาเทีย่วใน จ.สุโขทยั  บรกิาร 08.00 – 20.00 น. (โปรแกรมตกับาตร 

สามารถเปลีย่นเวลารบัเป็น 06.00 น.) *หากเลยเวลา 20.00 น. มคี่าล่วงเวลาของรถตู ้

3. เซตใสบ่าตรรบัอรุณ จ านวน 1 เซต / ท่าน 

4. อาหารเยน็แบบเซต อาหารพืน้เมอืงสุโขทยั และน ้าดื่มสมุนไพร จ านวน 2 มือ้ / ท่าน 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายเดนิทางจากกรุงเทพ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ ฯลฯ 

2. ประกนัการเดนิทาง 

3. ค่าเขา้สถานทีท่่องเทีย่ว 

4. ค่ากจิกรรมทอ้งถิน่ต่างๆ  

5. อาหารมือ้ต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าใชจ่้ายอื่นๆ นอกเหนือทีร่ะบุ 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน :  

- ช าระเงนิเตม็จ านวน เมื่อยนืยนัการเดนิทาง 
- ช าระผ่านบตัรเครดติ KTC ไม่มคี่าธรรมเนียมเพิม่ 
- ช าระผ่านบตัรเครดติอื่นๆ มคี่าธรรมเนียมเพิม่  

 

การยกเลิกการเดินทาง : 

- กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางล่วงหน้า 30 วนั ก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯ คนืเงนิให ้100% 
- กรณีแจ้งยกเลกิการเดนิทางล่วงหน้า 14 วนั ก่อนเดนิทาง ทางบรษิัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 40% 

ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
- กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอขอเก็บ

ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 


