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สมัผสัความสขุแบบบา้นทุง่สไตล ์ณ.บา้นนาตน้จ ัน๋  ไหวพ้ระท าบญุ เสรมิสริมิงคล 

 
 

05.00 น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ป๊ัมน ้ามัน Shell แม็คโคร แจง้วัฒนะ เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ ออกเดนิทางสู ่จ.สโุขทยั โดยรถ

ตูป้รับอากาศ อสิระใหท้กุทา่นพักผ่อนบนรถ   เดนิทางถงึ สโุขทยั น าทา่นเทีย่ว  
ไหวพ้ระพุทธรูปศักดิส์ทิธิ ์วดัศรชุีม เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปปางมารวชิยั

องคใ์หญซ่ึง่มนีามวา่ "พระอจนะ" ทีร่ ่าลอืกนัวา่เป็นพระพูดได ้ 
ศาลพระแมย่า่ ไหวส้กัการะพระแมย่า่สิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงสโุขทยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) เมนูพเิศษกว๋ยเตีย่วสโุขทยั 
เดนิทางสูบ่า้นนาตน้จั๋น น าทา่นสมัผัสความสขุแบบบา้นทุง่สไตล ์ เป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วจะไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติของคนในชมุชนในเชงิอนุรักษ์ ได ้

ทอ่งเทีย่วสมัผัสกบัธรรมชาตแิบบครบวงจร 
เดนิทางถงึน าทา่นชมวถิชีมุชนในหมูบ่า้น  

-ชมสะพานไม่ไผทุ่ง่สะหล ีเดนิชมบรรยากาศทอ้งทุง่นาทีเ่ขยีวขจ ีทีห่อ้มลอ้มไปดว้ยววิ

ขนุเขารอบดา้น 
-ชมการท าผา้หมักโคลน ชมวธิกีารท าผา้หมักโคลน ความลงตัวของดนิและผา้ภมูิ

ปัญญาพืน้บา้น สามารถซือ้เป็นของฝากไดด้ว้ย 
-ชมการท าขา้วเป๊ิบชมิขา้วเป๊ิบ  ของกนิทีห่า้มพลาดเมอืมาบา้นนาตน้จั๋น  ใหท้กุทา่นได ้

ทดลองทดลองท าขา้วเป้ิปและชมิ 

-ชมการท าตุก๊ตาบารโ์หนบา้นตาวงษ์ อกีหนึง่งานไมท้ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของทีน่ี้คอื ตุก๊ตา
บารโ์หนของเลน่ไมท้ี ่คณุตาวงษ์ เสาปัน้     

เป็นผูค้ดิคน้และประดษิฐข์ึน้มาเอง 
เย็น           บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2)  บรรยากาศขนัโตกทีโ่ฮมสเตย ์

    ทีพั่ก:โฮมสเตยบ์า้นนาตน้จั๋น บา้นกลางนาดรุณี/บา้นอช ิหรอืระดบัเทยีบเทา่(ลกัษณะทีพั่กจะเป็นโฮมสเตยพั์กรวมกนั 4-10)ทา่น 
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 
 

 
 

วนัที ่1     กรงุเทพฯ-สโุขทยั-วดัศรชีมุ-ศาลพระแมย่า่-คาเฟ่-บา้นนาตน้จ ัน๋- 
                   



 
 

 

 
 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิ “หว้ยตน้ไฮ” ชมทะเลหมอกและพระอาทติยข์ึน้ยามเชา้จากยอดเขาพรอ้มจบิกาแฟจากกระบอกไมไ้ผ่ 
 หรอืเลอืกตกับาตร บรเิวณหนา้ทีพั่ก  ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลบัทีพั่ก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่3)  
 เดนิทางสู ่จ.พษิณุโลก  

 - โรงเจไซทีฮุกตึ๊ ง เจา้พ่อเหง้เจียท าบุญ เสริมสริิมงคล 

พรอ้มชมววิ จดุชมววิดอยสเุทพ 2  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

วดัพระศรรีตันมหาธาตุวรมหาวหิาร ชาวบา้นเรียกกัน

วา่ “วดัใหญ”่ วดัคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวัดพษิณุโลก ภายใน

วัดเป็นสถานที่ประดษิฐานพระพุทธชนิราช พระพุทธรูปที่
ไดรั้บการยกยอ่งวา่สวยงามทีส่ดุในประเทศไทย  

 วดันางพญา ไหวพ้ระขอพร เสริมดวง อ านาจ บารม ี

ความสขุ สมหวงั และ ขอหวย  
 วดัราชบูรณะกราบหลวงพ่อทองด า   

 สวนบวัอมรรตัน ์แนวคดิปลกูบัวกระดง้หรอืบัววกิตอเรยีขึน้มาเพือ่ใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับ

ถา่ยภาพ  
 อสิระเดนิเทีย่วถนนคนเดนิพษิณุโลก (เปิดทกุวนัเสาร)์  

เย็น        บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่5)   

           ทีพั่ก: Morage Hotel Phitsanulok หรอืระดบัเทยีบเทา่                                      
              (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้(มือ้ที ่6)  
 ชมววิทวิทัศน์สวยงามซึง่เป็นไฮไลทพ์เิศษของอ าเภอเนนิมะปราง ภูเขาหนิปูนบา้นมุง ทีม่อีายุ

ยาวนานกวา่ 300 ลา้นปี ลอ้มรอบไปดว้ยทอ้งนา ทุง้หญา้ และทุง่ดอกไมต้า่งๆ 

นามุงคาเฟ่ ณ บา้นมงุ 

ภกัดฟีารม์ จิ๊ปแฟ แลกวาง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7)  
บา่ย สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลบัระหวา่งทาง แวะรา้นของฝากแถวนครสวรรค ์ 

จากนัน้เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 

รายการทวัรส์ามารถสลับเปลีย่นแปลงไดใ้นวนันัน้ๆตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, สายการบนิการจราจร, การ

เดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถตูบ้รษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรตามการจองและช าระเงนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

• บตัรประจ าตัวประชาชน ** กรุณาสง่ส าเนาบตัรประชาชนพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า **  
• เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทางคน
เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่/กรุป๊ 

25-27 มนีาคม 65 3,999 - 1,500 16 

วนัที ่2  จดุชมววิ หว้ยตน้ไฮ – โรงเจไซทฮีกุต ึง๊ – พระพทุธชนิราช – วดันางพญา – วดัราชบรูณะ – สวนบวัอมรรตัน ์ 

วนัที ่3  บา้นมงุ เนนิมะปราง- นามงุคาเฟ่ – ภกัดฟีารม์ - แวะรา้นของฝากนครสวรรค-์เดนิทางกลบั 

เง ือ่นไขการจอง 

ห หมายเหตสุ าคญั: นกัทอ่งเทีย่วตอ้งแสดงเอกสาร (อยา่งใดอยา่งหนึง่) 

- -ฉดีวคัซนีโควดิ-19 ดงัตไ่ปนี ้ซโินแวค,ซโินฟารม์,โมเดอรน์า,ไฟเซอร,์สปตุนกิ ว,ีแอสตราเซเนกา ครบ2เข็ม  

หรอืจอหน์สนั แอนดจ์อหน์สนั1เข็ม หรอืวคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ2เข็ม  

- -หรอื แสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีารRT-PCRหรอื ATK จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

- เด็กทียั่งไมฉ่ดีวคัซนีแสดงผลตรวจโควดิ-19ดว้ยวธิกีารRT-PCR หรอื ATK จากโรงพยาบาลหรอืแล็บทีรั่บรอง (ไมเ่กนิ72ชม.กอ่นเดนิทาง) 

มาตรการเขา้จังหวดัอาจมเีปลีย่นแปลงตามประกาศของรัฐบาลหรอืจังหวดันัน้ๆ 

 



 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

 •คา่รถ คา่น ้ามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 •คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น หรอื 4-10ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 - กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม

หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อน

เสรมิขึน้อยูก่บัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 

 •คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 •คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 •ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 •เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 •คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้ทัง้นี้

ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

 •คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 •คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 •คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 •คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททัวร ์กรณีตอ้งการทานแยกจากเซตทัวรจ์ะ

มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 •คา่ทปิไกด ์ทา่นละ 300 บาท 

 เง ือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวร์สว่นทีเ่หลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือ

ช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 •ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

 หมายเหต ุ

•กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 8 ทา่น 

 •บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 •บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 

 •การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 •มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

 •ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น ้ามันทีไ่ม่คงที ่การปรับ

ราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

 •เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 


