


ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวก

• บริการหัวหน้าทวัร์จ านวน 1 ท่าน / โค้ช 
และพนักงานดูแลจ านวน 1 ท่าน / โค้ช

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา... ท่ีเป็นตัวคุณ



- การตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัททุกท่าน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยดา้นสุขภาพ แก่ผู้เดินทาง

- เพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดนิทางทุกวัน
- ระหว่างการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการท างาน
- จัดเวลาท าความสะอาดยานพาหนะทุก ๆ วันตลอดการเดินทาง

(การเช็ดเบาะด้วยแอลกอฮอล์, เก็บขยะ และฉีดพ่นสเปรย์ท าความสะอาด)
- บริการหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งตลอดการเดินทาง
- บริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือบนยานพาหนะ

มาตรการการป้องกัน COVID-19 





น ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวอย่ำงมีลีลำ ณ จังหวัดสุโขทัย สัมผัสควำมเป็นไทยดั้งเดิมเที่ยวชมศิลปะ
และวัฒนธรรมอำยุนับร้อยปี สัมผัสวิถีชุมชน พร้อมกับกิจกรรม CSR ปลูกป่ำแบบธรรมชำติ



05.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน 
บางกอกแอร์เวย์ส พบเจ้ำหน้ำที่บริษัทลีลำวดี ฮอลิเดย์ ยินดีต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรแก่ท่ำน

07.45 น. บินลัดฟ้ำสู่สนำมบินสุโขทัย โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบิน PG211
09.05 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุโขทัย... หลังจำกรับสัมภำระแล้ว น ำท่ำนเดินทำงต่อโดยรถโค้ช 30 ที่นั่ง และระหว่ำงกำร

เดินทำงทุกท่ำนจะสนุกสนำนกบักจิกรรมสันทนำกำรจำกมคัคเุทศก์ และเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลกรุ๊ป

วันแรกของการเดินทาง...



น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนนำต้นจั่น
ตั้งอยู่ท่ำมกลำงทุ่งนำ สวนผลไม้และ
แนวภูเขำเขียวขจี โดยยังคงรักษำวิถี
ชีวิตเรียบง่ำยแบบดั้งเดิมเอำไว้ เป็น
หมู่บ้ำนโฮมสเตย์ตัวอย่ำง ที่พึ่งพำ
ตัวเอง และก่อให้เกิดรำยได้ชุมชน น ำ
ท่ำนเปล่ียนบรรยำกำศ กับกำร นั่งรถ
อีแต๊ก เที่ยวชมรอบๆ หมู่บ้ำน 

ก่อนจะน ำทุกท่ำน ทำนอำหำรกลำงวัน 
ณ ข้ำวเปิ๊บล้มยักษ์ หรือก๋วยเต๋ียวพระ
ร่วง อำหำรพื้นเมืองของบ้ำนนำต้นจั่น 
ซึ่งจะคล้ำยๆ ข้ำวเกรียบปำกหม้อ หำก
ใครมำถึงที่แล้วไม่ทำน เรียกว่ำมำไม่ถึง



สำธิตกำรทอผ้ำและ
ย้อมผ้ำด้วยโคลนหมัก

จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชม วิธีกำรทอผำ้ ซึ่งจะเริม่จำก กำรย้อมสีดว้ยสีจำก
ธรรมชำติอย่ำงลูกมะเกลือ ใบจั่น แก่นฝำง ซึ่งใบไมแ้ละเปลือกไมแ้ต่ละชนดิก็
จะให้สีทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป เมื่อได้สีทีต่้องกำรแลว้ น ำไปทอด้วยกี่ทอผ้ำ
โบรำณ ซึ่งตั้งอยูใ่ต้ถุนบ้ำน จำกนั้นก็เข้ำสู่กรรมวธิกีำรหมกัโคลน ที่จะช่วย
ให้ผ้ำนุ่ม และสวมใส่สบำย เป็นภูมิปัญญำของบรรพบุรษุ และมรดกทำง
วัฒนธรรมที่ล้ ำคำ่ ของผ้ำที่ออกมำจะเปน็เอกลักษณ ์และไมเ่หมอืนใคร 
(ให้ทุกท่ำนได้ทดลองทอผ้ำและหมกัผ้ำดว้ยตนเอง)



กิจกรรมเสรมิพิเศษ
ปลูกปำ่ด้วยหนงัสติ๊ก

น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่
จุดชมววิห้วยตน้ไฮ

โดยรถกะบะ ซึ่งห่ำงจำกตัว
หมู่บ้ำนประมำณ 2 กิโลเมตร 
(ใช้เวลำประมำณ 15 นำที) 

จำกนั้นรถจะส่งบริเวณตีนเขำ
นำรำยณ์ น ำทุกท่ำนเดินเท้ำ สู่
จุดชมววิ ระยะทำง 850 เมตร 
(ระหวำ่งทำงขึน้จะคอ่นขำ้งชนั)
จึงจะถึงจุดชมววิบำ้นห้วยต้นไฮ
ให้ทุกท่ำนได้สนกุกับกจิกรรม 
ปลูกป่ำด้วยหนังสติ๊ก ได้เวลำ
อันสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลับ
สู่หมู่บ้ำน (กิจกรรมใช้เวลำ 

ประมำณ 2 ชั่วโมง)

หำกไม่ร่วมกิจกรรม ท่ำนสำมำรถชมกิจกรรมอืน่ๆ ภำยในหมู่บ้ำน ทั้งชมกำรสำธติท ำตุ๊กตำบำโหน, ชมกลุ่มตอไม้บ้ำน
นำต้นจั่น, ปั่นจักรยำนเลน่ภำยในหมู่บ้ำน และ กำรเที่ยวชมสวนผลไม้ โดยจะมีไกด์ตัวน้อยของหมู่บ้ำนเป็นผู้พำชม



วัดพิพัฒน์มงคล

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดพิพัฒน์มงคล
ให้ท่ำนได้เที่ยวชมควำมวิจิตรตระกำร
ตำของสิ่ งก่อสร้ ำงที่ ใ ช้ศิลป ะ แบบ
ล้ำนนำ รวมถึงพระพุทธรูปทองค ำ 
ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยที่ประดิษฐำนและ
สร้ำงซื่อเสียงโด่งดังมำอย่ำงยำวนำน
... น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองสุโขทัย

ได้เวลำอ ำลำ บ้ำนนำต้นจั่น น ำท่ำน
เดินทำงประมำณ 40 นำที สู่....



ค่ ำ บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ครัวสุโขทัย บริกำรท่ำนด้วยเซตเมนูอำหำรไทย
บริกำรด้วยเซตเมนูอำหำรไทย ส ำหรับ 8 ท่ำน/โต๊ะ

บริกำรท่ำนด้วยเมนู ปีกไก่รมควัน ต้มย ำกุ้ง ไก่ห่อใบเตย ทะเลรวมผัดเปรี้ยวหวำน ย ำไส้กรอก 
เนื้อปลำผัดขิง หมูย่ำงน้ ำตก ผลไม้รวม
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วันท่ีสองของการเดินทาง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น ำทุกท่ำนเข้ำสู่บรรยำกำศ ย้อนอดีตสู่รำชธำนีเก่ำ 
บริกำรให้ท่ำนได้แต่งชุดไทย เพื่อให้เข้ำกับบรรยำกำศ
เมืองเก่ำ พร้อมบริการช่างภาพคอยเก็บความ
ประทับใจ เพิ่มเติมความพิเศษของวันนี้กับ อาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาประวัติศาสตร์ ที่จะมำเล่ำ
เรื่องรำวควำมรู้ และเกร็ดประวัติศำสตร์อย่ำงถูกต้อง
ให้ได้เพลิดเพลินตลอดทั้งวัน



น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยรถโค้ช 30 ที่นั่ง ให้ท่ำนได้นั่งรถรำงเรียนรู้
และชื่นชมประวัติศำสตร์ภำยในอุทยำนประวัติศำสตร์เที่ยวชม วัดช้ำงล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว 

และควำมงดงำมของวัดนำงพญำ 
**พิเศษบริการรถรางส าหรับเดินทางเพื่อความสะดวกสบายส าหรับการเดินทาง**

อุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย 



เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้านสิบสองหน่วยตัด บริกำรท่ำนด้วยเซตเมนูอำหำรไทยส ำหรับ 6 ท่ำน / โต๊ะ
กุ้งชุบแป้งทอด ปลำช่อนทอดสมุนไพร ต้มย ำกุ้งน้ ำข้น ผัดผักรวมหมู ปูผัดผงกระหรี่ พล่ำกุ้ง ของหวำน



น ำท่ำนเดินทำงสู่ สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค า สถำนที่จัดแสดงเรื่องรำว
ควำมเป็นมำของผ้ำทอลำยโบรำณของชำวไทยพวนไว้อย่ำงครบถ้วน ซึ่ง
ล้วนเป็นเอกลักษณ์ผ้ำทอมือของชำวไทยพวน บ้ำนหำดเสี้ยว ที่สืบทอดต่อ
กันมำนับร้อยๆปี

สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค า 



อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย น ำท่ำนสักกำระพระบรมอนุสำวรีย์พ่อ
ขุนรำมค ำแหงเพื่อเป็นสิริมงคล และ เรียนรู้
ประวัติศำสตร์ไปกับวัดภำยในอุทยำน ได้แก่ วัด
สระศรี วัดตระพังเงิน และวัดมหำธำตุ จำกนั้นน ำ
ท่ำนเดินทำงกลับสู่โรงแรม

*บริการพิเศษจากเราเพื่อความสะดวกสบาย
ในการท่องเที่ยว บริการรถกอล์ฟพร้อม
คนขับบริเวณอุทยาน คันละ 4 ท่าน*



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ห้องอาหารน้ าค้าง บริกำรท่ำนด้วยเซตเมนอูำหำรไทยส ำหรับ 6 ท่ำน / โต๊ะ
บริกำรด้วยเมนู ปีกไก่รมควัน ต้มย ำกุ้ง ไก่ห่อใบเตย ทะเลรวมผัดเปรี้ยวหวำน น ำสำมกรอบ 
เนื้อปลำผัดขิง หมูย่ำงน้ ำตกน้ ำจิ้มแจ่ว ข้ำวสวย ผลไม้หรือขนมหวำน
ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับศิลปะวัฒนธรรมไทย จากน้องๆ โรงเรียนในจังหวัดสุโขทัย
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วันที่สามของการเดินทาง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมไทยน ำท่ำน ท าบุญตักบาตร
ยามเช้า เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นสิริมงคล
ก่อนเดินทำงกลับ

สุเทพสังคโลก

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สุเทพสังคโลก 
โดยรถโค้ช 30 ที่นั่ง ให้ท่ำนได้ท ำ
กิจกรรม DIY วำดลำยเครื่อง
สังคโลกพร้อมเลือกซื้อสินค้ำจำน 
ชำม เครื่องสังคโลก ที่ถือเป็น
สินค้ ำดีสินค้ ำ เด่นของจังหวัด
สุโขทัย (เมื่อวำดเสร็จแล้วทำง
แกลลอรีจะจัดส่งผลงำนเผำและ
เคลือบให้ภำยหลัง)



วัดศรีชุม
วัดเก่ำแก่อยู่ในเขตอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัยชั้นนอก 
น ำท่ำนสักกำระ “พระพุทธอจนะ” พระซึ่งเป็นที่มำของ
ต ำนำนพระพูดได้และเป็นที่เล่ืองลือถึงควำมศักดิ์สิทธิ์ มี
มนต์เสน่ห์เป็นอย่ำงมำก 

เปล่ียนบรรยำกำศไปกับกำรนั่งรถคอกหมู 
สัญลักษณ์ของสุโขทัย เดินทำงสู.่....



น ำท่ำนเดินทำงสู่ โครงกำรเกษตรอนิทรยี ์สนำมบนิสโุขทยั
บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ครัวสโุข ซึ่งใช้วัตถุดิบจำกแปลงเกษตรอินทรีย์มำประกอบอำหำร จึงได้อำหำรเมนู
อร่อย ที่ปลอดภัย สะอำด นอกจำกนี้ทำ่นยังสำมำรถ ซื้อสินค้ำออร์แกนคิ ติดไม้ติดมือไปฝำกคนทำงบำ้นได้อีกด้วย

บริกำรท่ำนด้วย 
- ส้มต ำผักน้ ำ 
- ข้ำวตังหน้ำตั้ง 
- กระเพรำไก่สำยบัว 
- น้ ำพริกสำมเกลอ
- หมั่นโถว พริกเผำ
- ขำหมู
- ข้ำวสวย



15.30 น. น ำคณะท่ำนเดินทำงถึง สนามบินสุโขทัย
17.30 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบิน PG214
18.50 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ



อัตราค่าบริการเริ่มต้น

ประเภทผู้เดินทาง อัตราค่าบริการทัวร์ท่านละ
20 ท่าน (ราคาเริ่มต้นตอ่ท่าน)

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 22,900.-
ผู้ใหญ่ (พักเด่ียว) จ่ายเพิ่ม 2,000.-

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น... 
กรุณาแจ้งวันที่การเดินทางและจ านวนผู้เดินทางอีกครั้ง เพื่อจัดท าใบเสนอราคา**



รถโค้ชปรบัอำกำศ VIP 30 ที่นั่ง
- รถ 2 ชั้นยำว 12 เมตร
- ที่นั่งเบำะนวด ที่นั่งปรับเอนนอนได้
- มีทีวีให้ทกุที่นั่ง
- มีห้องน้ ำชัน้บน
- มีพอร์ตชำร์จ USB
- คำรำโอเกะ



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำรพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
3. ค่ำมัคคุเทศก์ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
4. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์
5. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%



เงื่อนไขการช าระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ 50 เปอร์เซ็นของราคาทัวร์

- ช ำระยอดมัดจ ำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง

การยกเลิก : 
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อ

เสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำง
อำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำก
ท่ำนต้องกำร

• ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร


