
ก ำหนดกำรเดินทำง
10-12, 31 ธันวำคม 2563 - 2 มกรำคม 2564





กำรตรวจวัดอุณหภูมิเจ้ำหน้ำที่ของทำงบริษัทเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยด้ำน
สุขภำพแก่ผู้เดินทำง
- ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่จากทางบริษัททกุท่าน คนขับรถ รวมถึงผู้เดินทาง
- การตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดินทางทุกวนั
- ระหว่างการปฎิบัตงิาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หนา้กากอนามัย หรือ Face shield

ตลอดการท างาน
- บริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรบัล้างมือบนยานพาหนะ
- แจกหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งวันละ 1 ชิ้น

มำตรกำรกำรป้องกันโรค Covid-19



น าท่านเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีลีลา ณ จังหวัดพิษณุโลก – สุโขทัย สัมผัสความเป็นไทยดั้งเดิม
เที่ยวชมศิลปะและวัฒนธรรมอายุนับร้อยปีที่จะพาให้หลุดเข้าไปสู่โลกแห่งอดีตจนมิอาจลืมเลือน



05.00 น. พบท่าน ณ จุดนัดพบสนำมบินดอนเมือง อำคำร 2 ชั้น 3 เคำน์เตอร์สำยกำรบินแอร์เอเชีย 
หมำยเลข 9 และ 10 เจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดยย์ินดีต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน

07.00 น. บินลัดฟ้าสู่สนามบินพิษณุโลก โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3308
08.35 น. คณะเดินทางถึงสนามบินพิษณุโลก... หลังจากรับสัมภาระแล้ว

วันแรกของกำรเดินทำง...



วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร 
น าท่านเดินทางสู่ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร หรือวัดใหญ่
ให้ท่านได้สักการะ “พระพุทธชินรำช” พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่า
สวยงามที่สุดในประเทศไทย



จากนั้ นน าท่ านนั่งรถรำงชมเมืองพิษณุ โลก ผ่านวัด
นางพญา วัดราชบูรณะ ชมริมน าน่าน สวนชมน่านพิพิธภัณฑ์
ชาวแพ ไนท์บาซาร์ ตลาดเทศบาล1 ศาลปุ่นเถ่ากง หอนาฬิกา
พระบรมรูปเจ้าพระยาจักรี สถานีต ารวจฯ ศาลพ่อปู่ด า เข้าชม
ย่านตลาดวิถีชีวิตการค้าขายสถานีรถไฟและหัวรถจักรไอน้ า
รัชกาลที่ ๕  ตึกกลางเมืองวิถีชีวิตการค้าขาย ข้ามสะพานเอกา
ทศรถ ผ่านอดีตลานประหารชีวิต"ตะแลงแกง“ คูเมืองเก่าผ่าน
ป้อมพระมาลาฯ เข้าลงสักการะสมเด็จพระนเรศวรฯ เดินทาง
ริมน้ าผ่านหน้าศาลากลางพระบรมรูป ร.๕,ศาลหลักเมืองข้าม
สะพานนเรศวร กลับเข้าสู่จุดจอดในวัด



เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนบ้ำนระเบยีงไม ้บริกำรด้วยเซตเมนูอำหำรไทย
หอยจ้อ ปลำทับทิมสำมรส ห่อหมกทะเลมะพร้ำวอ่อน พะแนงซี่โครงหมู ต้มข่ำทะเล กุ้งผัดหน่อไม้ทะเล เฉำก๊วยนมสด



วัดศรีชุม
น าท่านท าความรู้จักกับวัดศรีชุม วัดเก่าแก่อยู่ในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก น าท่านสักการะ 
“พระพุทธอจนะ” พระซึ่งเป็นที่มาของต านานพระพูดได้และ
เป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ มีมนต์เสน่ห์เป็นอย่างมาก 



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดช้ำงล้อม เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่
พระมหาธรรมราชาลิไท และมหาเทวี พระขนิษฐาของพระมหาธรรม
ราชาลิไท วัดนี้เป็นวัดขนาดใหญ่ จุดเด่นอยู่ที่เจดีย์ประธานเป็นทรง
ระฆัง ที่ฐานเจดีย์เป็นรูปช้างล้อม จ านวน 32 เชือก มีลายประทักษิณ
โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีเจดีย์รายและโบสถ์กลางน้ าอีกด้วย

กิจกรรม
ให้ท่านได้พักผ่อนและสนุกสนานเพลิดเพลินไป
กับกิจกรรม ร้อยมำลัย สำนปลำตะเพียน 
และท ำอำหำรไทย ภายในโรงแรมที่พัก

วัดช้ำงล้อม



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ห้องอำหำรน้ ำค้ำง บริการท่านด้วยเซตเมนูอาหารไทย
ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่พร้อมชมการแสดงร าไทย



ที่พัก LEGENDHA SUKHOTHAI หรือเทียบเท่า

DELUXE
ROOM

32 
ตร.ม.



วันท่ีสองของกำรเดินทำง

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น าทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศ ย้อนอดีตสู่ราชธานีเก่า 
เรียนเชิญท่านแต่งกำยชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ
เมืองเก่า พร้อมบริกำรช่ำงกล้องคอยเก็บภำพ
ตลอดทั้งวัน เพิ่ม เติมควำมพิ เศษของวันนี้กับ 
อำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำควิชำประวัติศำสตร์ 
ที่จะมาเล่าเร่ืองราวความรู้ และเกร็ดประวัติศาสตร์อย่าง
ถูกต้องให้ได้เพลิดเพลินตลอดทั้งวัน



น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนประวัติศำสตร์ศรีสัชนำลัย ให้ท่านได้นั่งรถรางเรียนรู้และชื่น
ชมประวัติศาสตร์ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เที่ยวชม วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว 

และความงดงามของวัดนางพญา 
*พิเศษบริกำรรถรำงส ำหรับเดินทำงเพื่อควำมสะดวกสบำยส ำหรับกำรเดินทำง*

อุทยำนประวัติศำสตร์
ศรีสัชนำลัย 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ำนสิบสองหน่วยตัด บริการท่านด้วยเซตเมนูอาหารไทย
กุ้งชุบแป้งทอด ปลาช่อนทอดสมุนไพร ต้มย ากุ้งน้ าข้น ผัดผักรวมหมู ปูผัดผงกระหรี่ พล่ากุ้ง ของหวาน



น าท่านเดินทางสู่ สำธรพิพิธภัณฑ์ผ้ำทองค ำ สถานที่จัดแสดงเรื่องราว
ความเป็นมาของผ้าทอลายโบราณของชาวไทยพวนไว้อย่างครบถ้วน ซึ่ง
ล้วนเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ที่สืบทอดต่อ
กันมานับร้อยๆปี

สำธรพิพิธภัณฑ์ผ้ำทองค ำ 



อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย

น าท่านออกเดินทางสู่ อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย 
น าท่านสักการะพระบรมอนุสาวรีพ่อขุนรามค าแหงเพื่อ
เป็นสิริมงคล และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปกับวัดภายใน
อุทยาน ได้แก่ วัดสระศรี วัดตระพังเงิน และวัดมหาธาตุ 

*บริกำรพิเศษจำกเรำเพื่อควำมสะดวกสบำยในกำร
ท่องเที่ยว บริกำรรถกอล์ฟพร้อมคนขับบริเวณ
อุทยำน*



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวสุโขทัย บริการท่านด้วยเซตเมนูอาหารไทย

บริการท่านด้วยเมนู ปีกไก่รมควัน ต้มย ากุ้ง ไก่ห่อใบเตย ทะเลรวมผัดเปรี้ยวหวาน ย าไส้กรอก 
เนื้อปลาผัดขิง หมูย่างน้ าตก ผลไม้รวม



ที่พัก LEGENDHA SUKHOTHAI หรือเทียบเท่า

DELUXE
ROOM

32 
ตร.ม.



วันท่ีสำมของกำรเดินทำง
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ส่งเสริมขนบท าเนียมไทยน าท่าน ท ำบุญตักบำตรยำมเช้ำ 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับ

สุเทพสังคโลก
น าท่านเดินทางสู่ สุเทพสังคโลก ให้ท่านได้ท ากิจกรรมวาดลาย
เครื่องสังคโลกพร้อมเลือกซื้อสินค้าจาน ชาม เครื่องสังคโลก 
ที่ถือเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของจังหวัดสุโขทัย



วัดพิพัฒน์มงคล
หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ วัดพิพัฒมงคล ให้ท่านได้เที่ยวชมความ
วิจิตตระการตาของสิ่งก่อสร้างที่ใช้ศิลปะแบบล้านนา รวมถึงพระพุทธรูปทองค า 
ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยที่ประดิษฐานและสร้างซื่อเสียงโด่งดังมาอย่างยาวนาน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ำนซะป๊ะล ำ 
บริการด้วยเซตเมนูอาหารไทย
ทอดมันปลากราย ผัดคะน้าหมูกรอบ ต้มย า
ปลาคัง ผัดฉ่าทะเล ลาบหมูคั่ว ไข่ตุ๋นต้มย าหม้อไฟ 
ของหวาน

15.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุโขทัย
17.30 น. น าท่านบินลัดฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

เที่ยวบินPG214
18.50 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ



อัตรำค่ำบริกำร

ประเภทผู้เดินทำง
อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ท่ำนละ

15 ท่ำน
เดินทำง 10 – 12 ธันวำคม 2563 ผู้ใหญ่ 22,500.-

พักเด่ียว 1,600.-
เดินทำง 31 ธันวำคม 2563 – 02 มกรำคม 2564 ผู้ใหญ่ 23,500.-

พักเด่ียว 1,600.-

บริกำรด้วยรถบัส 28 ที่นั่ง



อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า 50 เปอร์เซ็นของรำคำทัวร์

- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัทลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-664-0023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำรกสิกรไทย 
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5

“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

กำรยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ

เสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทาง
อาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหาก
ท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ


