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ก ำหนดกำรเดินทำง 
ธันวำคม63: 04-06,  

11-13, 18-20, 25-27, 

วนัหยุด 29-31, 30-01มค  

มกรำคม64:  

01-03, 08-10, 15-17, 

22-24, 29-31  

กมุภำพนัธ์64:  

05-07, 12-14, 19-21, 

26-28  

มีนำคม64:  

05-07, 12-14, 19-21, 

26-28  

เที่ยวเมืองรอง ไปแล้วต้องร้องว้ำววว... EP 1 

สุโขทยั อุทยัธำนี พษิณุโลก 3 วนั 2 คืน 
ตะลยุ 3 เมืองรอง ขอพรส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิ  อันซีนอุทัยไม่ธรรมดา เสน่ห์แห่งเมืองสายน ้า  

สุโขทัย มรดกโลกล า้เลศิ รุ่งอรุณแห่งความสุข พษิณุโลก เมืองสองแคว พระพุทธชินราชงามเลศิ 

 

วนัศุกร์  กรุงเทพฯ – จ.อทุยัธำนี – วดัถ ำ้เขำวง – หุบป่ำตำด – วดัท่ำซุง – เขำสะแกกรัง – จ. สุโขทยั 

04.45 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ำมนัปตท วภิำวดีรังสิต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ำรตอ้นรับ 
05.00 น. ออกเดินทำงสู่ จงัหวดัอุทยัธำนี โดยรถตูป้รับอำกำศ (ใชเ้วลำประมำณ 4 ชม.) 

พร้อมบริกำรอำหำรว่ำง และน ำ้ด่ืมบนรถ  
 
 
 
 
 
 
วดัถ ำ้เขำวง วดัไม้ทรงไทยเก่ำแก่ท่ำมกลำงภูเขำหินปูน สวยสุดอนัซีนแห่งอุทัยธำนี 

สร้ำงดว้ยไมท้ั้งหลงั แบบเรือนไทยประยกุตอ์ยำ่งงดงำม ประกอบไปดว้ย 4 ชั้น คือ ใตถุ้นเป็นลำนเอนกประสงคแ์ละร้ำน
ขำยของ, ชั้นท่ี 2 เป็นวหิำร ประดิษฐำนพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบำทจ ำลอง ใหก้รำบไหวข้อพร, ชั้นท่ี 3 เป็นกุฏิ และ 
ชั้นท่ี 4 จะเป็นโบสถส์ร้ำงดว้ยไมส้ัก และไมม้ะค่ำ   



Code JNL19-โปรแกรม สุโขทยั อุทยัธานี พิษณุโลก 3 วนั 2 คืน เดินทางทุกศุกร์ ธนัวาคม63-มีนาคม64   ห น้ า |  3 

วดัน้ีตั้งตระหง่ำนอยูท่่ำมกลำงภูเขำหินปูน แมกไมเ้ขียวขจี บริเวณรอบๆ วดั ร่มร่ืนไปดว้ยสวนหิน ไมด้ดั และไมป้ระดบั 
มีถ ้ำอยู ่7-8 ถ ้ำ บำงถ ้ำเป็นท่ีนัง่วปัิสสนำส ำหรับพระภิกษุ นอกจำกน้ีหนำ้วดัยงัมีสระน ้ ำขนำดใหญ่และมีสะพำนขำ้ม ซ่ึง
เป็นสะพำนไมท้อดยำวขำ้มสระน ้ำ เป็นสะพำนท่ีเกิดจำกไมธ้รรมชำติท่ีไม่ไดผ้ำ่นกำรปรับแต่งรูปร่ำง สำมำรถมองเห็น
ตวัเรือนไมไ้ดอ้ยำ่งงดงำม ภำยในวดัมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหลำยอยำ่งรวมอยู ่ เช่น พระพุทธชินรำชจ ำลอง หลวงพอ่โต พระสังข
จำยน์ เจำ้แม่กวนอิม องคพ์ระสีวลี ท่ีประดิษฐำนอยูก่ลำงน ้ ำมีตน้ไมข้นำดใหญ่แผก่ิ่งกำนสำขำปกคลุม 
 
 
 
 
 
 
 

 

หุบป่ำตำด มหัศจรรย์ถ ำ้ ชมป่ำดกึด ำบรรพ์ แห่งเดยีวในไทย 

เขำหินปูนมีอำยเุก่ำแก่ประมำณ 245-286 ลำ้นปี เตม็ไปดว้ยตน้ตำดข้ึนเบียดกนัแน่นขนดั อนัเป็นท่ีมำของช่ือ “หุบป่ำตำด” 
ซ่ึง “ตน้ตำด” หรือ “ตน้ต๋ำว” เป็นพืชในตระกูลปำลม์ดึกด ำบรรพท่ี์หำดูไดย้ำก  
หุบป่ำตำด ไดถู้กประกำศจำกกรมอุทยำนแห่งชำติ ใหเ้ป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์ เน่ืองจำกมีสภำพทำงภูมิศำสตร์ท่ีแปลกตำดว้ย
พนัธ์ุไม ้ หำยำกมำกมำยหลำยชนิด เช่น เต่ำร้ำง เปลำ้ คดัคำ้วเล็ก ขนุนดิน เป็นตน้ และเป็นสถำนท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยควำม
สวยงำมแปลกตำของทำงธรรมชำติ  
ขอ้แนะน ำ ควรพกไฟฉำยและยำทำกนัยงุไปดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ 
 
 
 
 
 
 
 

บ่ำย วดัท่ำซุง (วดัจันทำรำม)  วหิำรแก้วตระกำรตำ อลงักำรปรำสำททองค ำ 

https://m.thetrippacker.com/th/review/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87WatChanThaRamWatThaSung/6472
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วดัแห่งน้ีเป็นท่ีเล่ืองช่ือในดำ้นควำมงดงำม ดว้ยเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของ “วิหำรแกว้ 100 เมตร” ท่ีตกแต่งดว้ยโมเสก
แกว้เล็กๆทั้งวหิำร ท ำใหดู้แวววบัจบัตำ วิจิตรงดงำมยิง่นกั ภำยในวหิำรแกว้น้ี มีโลงบรรจุองคห์ลวงพอ่ฤำษีลิงด ำ (สังขำร
ท่ีไม่เน่ำเป่ือย) ซ่ึงชำวอุทยัธำนีเคำรพนบัถือกนัมำนำน และช่ืนชมกบัปรำสำททองค ำท่ีถูกตกแต่งดว้ยทองค ำตระกำลตำ 
สร้ำงดว้ยฝีมือท่ีประณีตงดงำม ปรำสำททองค ำ (กำญจนำภิเษก)ท่ีมำของค ำวำ่ ปรำสำททองค ำ (กำญจนำภิเษก)  
 
 
 
 
 
 
 

 
ชมววิบนยอดเขำสะแกกรัง สักกำระพระพทุธบำทจ ำลอง ณ วดัเขำสะแกกรัง (วดัสังกสัรัตนครีี) 
ข้ึนบนัได 449 ขั้น สู่ยอดเขำสะแกกรัง ซ่ึงมีวดัท่ีส ำคญัคือ วดัเขำสะแกกรัง (วดัสังกสัรัตนคีรี) ท่ีประดิษฐำนพระ
คู่บำ้นคู่เมืองอุทยัธำนี คือพระพุทธมงคลศกัด์ิสิทธ์ิ  และบนยอดเขำสะแกกรังประดิษฐำนรอยพระพุทธบำทจ ำลองพร้อม
พระรำชำนุสำวรียส์มเด็จพระปฐมบรมมหำชนกนำถ แห่งรัชกำลท่ี 1 เป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิของเมืองพระชนกจกัรี หรือ
อุทยัธำนีนครแห่งวฒันธรรมและวถีิชีวติ ดำ้นบนมีระฆงัใบใหญ่ท่ีชำวอุทยัธำนีร่วมกนัสร้ำงข้ึนไวใ้กลก้บัมณฑป ใคร
มำแลว้ตอ้งตีเพื่อควำมเป็นสิริมงคล  

17.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหารริมแม่น า้สะแกกรัง 
 หลงัอำหำรเดินทำงต่อไปยงั จงัหวดัสุโขทยั (ใชเ้วลำประมำณ 3.30  ชม.) 

น ำท่ำนเขำ้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม เดอะเลเจนดำ้ สุโขทยั ระดบั 4 ดำว รีสอร์ทในเขตเมืองเก่ำ สุโขทยั 

 

วนัเสำร์  จ.สุโขทยั – วดัพพิฒัน์มงคล – สวรรคโลก Street Art – อทุยำนประวตัิศำสตร์ศรีสัชณำลยั 
 

07.30 น. บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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 วดัพพิฒัน์มงคล วดัโบรำณสวยแปลกตำ สักกำระขอพรหลวงพ่อทองค ำ 
เดิมเป็นวดัร้ำงกลำงทุ่งนำสันนิษฐำนวำ่ เป็นวดัมำก่อนประมำณ 700 ปี ไม่มีหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์ แต่พบรำกฐำน
อุโบสถ เจดียโ์บรำณ จมอยูใ่ตพ้ื้นดินลึกลงไปกวำ่ 1.50 เมตรตรงใจกลำงวดัในปัจจุบนั  
วดัน้ีมีเอกลกัษณ์วิจิตรเชิงศิลปะโบรำณทรงไทยลำ้นนำ  รวมทั้งพระพุทธรูปทองค ำศิลปะสมยักรุงสุโขทยั พระพุทธสุโข
โพธ์ิทอง หรือนำมสำมญั หลวงพ่อทองค ำ เป็นพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิปำงมำรวิชยั หล่อดว้ยทองค ำบริสุทธ์ิ ดว้ยทองค ำ
หนกั 9 กิโลกรัม ท่ีประดิษฐำนและสร้ำงช่ือเสียงโด่งดงัมำควบคู่กบัวดัและ จ.สุโขทยั ยำวนำนกวำ่ 26 ปี 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนรู้และสัมผสั วถิีชีวติ วฒันธรรม และประวตัิศำสตร์ อย่ำงคน "สวรรคโลก" เสน่ห์เมืองเก่ำ 
แวะจุดเช็คอินสุดชิค!! Street Art @ สวรรคโลก กบัภาพวาดฝาผนังตามบา้นเรือนในย่านชุมชนเก่า ท่ีถูกรังสรร
ผลงานโดยศิลปินสตรีทอาร์ทชั้นน าของเมืองไทยและต่างชาติ ไม่วา่จะเป็น สิงคโปร์ มาเลเซีย และกมัพูชา ทุกภาพจะมี
เร่ืองราวพราะเป็นหน่ึงในโครงการ Experiencing Asian Pop Culture "สวรรคโลกเมืองชิค" 
รวมถึงงานศิลปะแบบ Graffiti Arts บนผนงัอาคารบริเวณถนนกลางบ่ายนการคา้เก่าของอ าเภอสวรรคโลก ให้ท่านเดิน
ชมไลฟ์สไตล ์แบบเมืองเก่า ท่ีคนรุ่นใหม่ตอ้งมา... 

เทีย่ง ลิม้รสกบัอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย อนัเป็นเสน่ห์ของสวรรคโลกอนัเอกลกัษณ์เฉพาะตัวและหาทานได้ทีน่ี่ทีเ่ดียว 

ร้านเจ้ไพต้มเลือดหมู หน้าสถานีสวรรคโลก ซ่ึงร้านนีไ้ด้เปิดมานานกว่า 30 ปีเป็นสูตรของครอบครัวทีต่กทอดมาจากคุณ
แม่ รับประกนัในความอร่อยอย่างแน่นอน ด้วยเมนูข้าวผดัปลาทู และต้มเลือดหมู 

 
 
 
 
 
 

บ่าย เยือนมรดกโลกศรีสัชนำลยั อทุยำนประวตัิศำสตร์ศรีสัชนำลยั  
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เดิมบริเวณน้ีช่ือวา่ “เมืองเชลียง” แลว้เปล่ียนช่ือเป็น “ศรีสัชนาลยั” ในสมยักษตัริยร์าชวงศพ์ระร่วงข้ึนครองกรุงสุโขทยั 
และไดส้ร้างเมืองข้ึนใหม่เป็นศูนยก์ลางการปกครองแทนเมืองเชลียง  ในบริเวณอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั มี
โบราณสถาน และโบราณวตัถุท่ีส าคญัควรคู่แก่อนุรักษไ์ว ้ เพื่อเป็นสมบติัล ้าค่าของชาติไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวติัศาสตร์  เน่ืองจากหลกัฐานท่ีปรากฏแสดงใหเ้ห็นถึงผลงานทางสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น  ถือเป็นตวัแทนของ
ศิลปกรรมไทยยคุแรกและเป็นตน้ก าเนิดของการสร้างประเทศ   โบราณสถานในอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั มีทั้ง
ภายในและภายนอกก าแพงเมือง  รวมทั้งหมดไม่นอ้ยกวา่ 215 แห่ง  มีส่ิงส าคญัๆ ดงัน้ี เมืองโบราณศรีสัชนาลยั, 
โบราณสถานภายในก าแพงเมือง  ส ารวจพบแลว้มีทั้งส้ิน 28 แห่ง ท่ีส าคญั  อาทิ วดัชา้งลอ้ม วดัเจดียเ์จ็ดแถว วดันางพญา 
วดัสวนแกว้อุทยานใหญ่ วดัสวนแกว้ เป็นตน้ และ โบราณสถานนอกก าแพงเมือง 
น าคณะนัง่รถรางชมรอบอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั แวะจุดโบราณสถานท่ีส าคญั 

 วดัช้างล้อม ถือไดว้า่เป็นวดัท่ีส าคญัท่ีสุดของอุทยานศรีสัชนาลยั มีเจดียท์รงระฆงั หรือ ทรงลงักาเป็นประธาน ตั้งอยู่
ภายในก าแพงแกว้ส่ีเหล่ียมจตุัรัส ตั้งอยูบ่นฐานประทกัษิณรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ท่ีฐานเจดียมี์ชา้งปูนป้ันยนืเตม็ตวัหนัหลงัชน
ผนงัเจดียอ์ยูโ่ดยรอบ จ านวน 39 เชือก 

 วดัเขาพนมเพลงิ ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขากลางเมืองศรีสัชนาลยั และบนัไดศิลาแลง 144 ขั้น ภายในวดัจะมีเจดียท่ี์ช ารุดหกั
หายไป พระพุทธรูปปางมารวชิยัท่ีไดรั้บการบูรณะเม่ือปี 2512 ดา้นหลงัของวดัจะมีมณฑป 1หลงั ซ่ึงชาวสุโขทยัเรียกวา่ 
ศาลเจา้แม่ละอองส าลี มีผูเ้ล่ือมใสศรัทธามาขอพรประจ า 

 วดัเจดีย์เจ็ดแถว อยูต่รงขา้มวดัชา้งลอ้ม  สันนิษฐานวา่เป็นสุสานหลวงในอดีต มีความสวยงามมากกวา่วดัอ่ืนในเมือง
สุโขทยั เพราะมีเจดียแ์บบต่าง ๆ มากมายท่ีเป็นศิลปะสุโขทยัแท ้ และเป็นศิลปะแบบศรีวชิยัผสมสุโขทยั  เจดียป์ระธาน
เป็นรูปดอกบวัตูม ( ทรงพุม่ขา้วบิณฑ ์) อยูด่า้นหลงัพระวิหาร และมีเจดียร์ายรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆ จ านวน 33 
องค ์มีก าแพงแกว้ลอ้มรอบอีกชั้นหน่ึง ภายนอกก าแพงมีโบสถ ์และบ่อน ้า เจดียร์ายท่ีวดัเจดียเ์จด็แถวแห่งน้ีไดรั้บอิทธิพล
ศิลปะจากท่ีต่างๆ หลายแห่ง เช่น ลงักา และพุกาม 

 วดันางพญา เป็นวดัท่ีมีลวดลายปูนป้ันงดงามมากและยงัคงหลงเหลือลายสลกัขา้งก าแพงวดัอยู ่ เสาวหิารทุกดา้นมีเทพนม
และลวดลายต่างๆท าดว้ยสังคโลกซ่ึงเป็นตน้แบบเคร่ืองประดบัเคร่ืองเงินของเมืองสุโขทยัอีกดว้ย 

 วดัพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวหิาร หรือเรียกอีกช่ือวา่วดัพระปรางค ์ เป็นวดัส าคญัของเมืองเชลียง ในปัจจุบนัเป็นพระ
อารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวหิาร วดัน้ีไม่มีหลกัฐานการสร้างท่ีแน่ชดั คาดวา่มีอายตุั้งแต่สมยัขอมเรืองอ านาจ คือ
ประมาณ 800 ปีมาแลว้เป็นอยา่งนอ้ย 

 วดัสวนแก้วอุทยานใหญ่  มีโบราณสถานท่ีส าคญัคือ เจดียป์ระธานทรงกลม ก่อดว้ยศิลาแลง องคร์ะฆงัไดพ้งัทลายลง 
ดา้นหนา้มีบนัไดข้ึนไปจากมุขหลงัของวหิารถึงเรือนธาตุเพื่อสักการะพระพุทธรูป เจดียป์ระธานมีวหิาร และมุขดา้นหนา้ 
ส่วนดา้นหลงั มีบนัไดข้ึน 5 ทาง เสาวหิาร และก าแพงวดัก่อดว้ยศิลาแลง 

เยน็ ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู่ ถนนคนเดิน เมืองสุโขทยั  

Enjoy ตลำดต้องชมของชำวสุโขทยัธำนี ณ ถนนคนเดิน อตัลกัษณ์ของชุมชน บริเวณถนนสำยริมน ำ้ยม 
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มีทั้งร้านจ าหน่ายทั้งอาหารการกิน อาหารปลอดสารพิษ สินคา้ศิลปหตัถกรรม OTOP งานประดิษฐท่ี์บ่งบอกถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัสุโขทยั นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงดนตรี ระบ าร าฟ้อน สร้างสีสันและบรรยากาศภายในงานใน
แบบฉบบัของเมืองมรดกโลก และใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ชิม ชอ้ป อิสระอาหารเยน็ ในคืนสุดทา้ย! 

 ไดเ้วลำนดัหมำย น ำคณะกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั  
 

วนัอำทติย์  จ. สุโขทยั -  อทุยำนประวตัิศำสตร์สุโขทยั – จ. พษิณุโลก – วดัรำชบูรณะ –  

วหิำรพระพทุธชินรำช - กรุงเทพฯ 
 

05.30 น. อรุณสวสัด์ิสุโขทยั กจิกรรมยำมเช้ำตรู่ พำท่ำนน่ังรถคอกหมู สองแถวในต ำนำน เอกลกัษณ์เมืองสุโขทยั  
น าท่านไปยงัวดัตระพงัทองร่วมกิจกรรม ใส่บาตรสะพานบุญ รับอรุณสุโขทยั จากนั้นเดินชมตลาดวดัตระพงัทอง เป็น
ตลาดเชา้ท่ีอยูภ่ายในวดัตระพงัทองชมวถีิชีวติชาวสุโขทยักนั  
จากนั้นท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั เพื่อรับประทานอาหารเชา้ และเก็บสัมภาระ 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พร้อมคืนห้องพกั  
 
 
 
 
 
 

เชา้ ย้อนรอยสุโขทยัก่อนยุครำชธำนี อทุยำนประวตัศิำสตร์สุโขทยั  อทุยำนมรดกโลก 
 ตามรอยต านานพระพุทธรูปพูดได้ ณ วดัศรีชุม  

หน่ึงในโบราณสถานท่ีส าคญัจอง อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของวดัแห่งน้ีคือวหิารอนัเก่าแก่ 
ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยตน้ไมอ้นัเขียวขจี ภายในวดัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะแบบสุโขทยั อยูใ่น
มณฑปช่ือวา่ พระพุทธอจนะ  อีกหน่ึงในเร่ืองเล่าของวดัศรีชุมน้ีคือ “พระพูดได”้ พระในท่ีน้ีไม่ใช่พระสงฆแ์ต่อยา่งใด
ค่ะ แต่เป็นพระพุทธอจนะ พระพุทธรูปของวดันัน่เอง ซ่ึงถือไดว้า่เป็นท่ีเล่ืองลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ มีมนตเ์สน่ห์ และมี
ความเป็นเอกลกัษณ์ 

 วดัมหาธาตุ วดัหลวงประจ าราชธานีสุโขทัย  
ถือไดว้า่เป็นวดัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด เปรียบดงั ภายในวดัมีโบราณสถานมากมายประกอบดว้ย เจดียป์ระธาน วหิาร 
มณฑป อุโบสถ(โบสถ)์ และเจดียร์ายจ านวนมากถึง ๒๐๐ องค ์ เจดียป์ระธานของวดั เป็นเจดียท์รงพุม่ขา้วบิณฑ ์ หรือ
ทรงยอดดอกบวัตูม อนัเป็นรูปแบบเจดียท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะสุโขทยัโดยเฉพาะ รายรอบเจดียป์ระธานมีเจดีย์
บริวาร จ านวน ๘ องค ์
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 ย้อนกลิน่อายความเป็นสุโขทัยในยุคเร่ิมต้น ณ วดัพระพายหลวง  
โบราณสถานขนาดใหญ่ ก่อสร้างก่อนการตั้งเมืองสุโขทยั มีความส าคญัเป็นอนัดบัสองรองจากวดัมหาธาตุ เพราะมี
รูปแบบศิลปกรรมตั้งแต่ยคุเร่ิมแรกของสุโขทยั และมีการสร้างเพิ่มเติมในสมยัสุโขทยัตอนปลาย วดัพระพายหลวงจึง
เป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมหลายยคุหลายสมยั ภายในมีศาสนาสถานท่ีมีองคป์ระธานเป็นพระปรางคแ์บบขอม ๓ องค ์
ปัจจุบนัเหลือเพียงพระปรางคอ์งคเ์หนือ มีหลกัฐานลวดลายปูนป้ันท่ีคลา้ยกบัพระปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 
ส่ือถึงการถ่ายทอดทางวฒันธรรมขอมสู่สุโขทยัผา่นอาณาจกัรละโวซ่ึ้งริเร่ิมก่อตั้งสุโขทยัข้ึนมา และยงัเป็นวดัโบราณ
สถานท่ีมีพระสงฆอ์ยูอ่าศยั 

 ยลอาณาจักรโบราณ ณ วดัสะพานหิน วดัเก่าแก่บนเนินเขาในเมืองเก่า 
วดัน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงประมาณ 200 เมตร   บริเวณทางเดินข้ึนโบราณสถานมีทางเดินปูลาดดว้ยหินชนวนจากตีนเขา
ข้ึนไปเป็นระยะทาง 300 เมตรไม่ชนัมากนกั โดยบนลานวดัมีเจดียท์รงยอดดอกบวัตูมขนาดไม่สูงมากนกั เป็นท่ีตั้งของ
วหิารก่อดว้ยอิฐ เสาก่อดว้ยศิลาแลง ภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานอภยั พระประธานเป็น
พระพุทธรูปยนืขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความสูงสง่าเช่นเดียวกบัพระพุทธรูปในเขตเมืองอยา่งท่ีวดัมหาธาตุ โดยมีช่ือเรียกวา่ 
พระอฏัฐารส สูง 12.50 เมตร วดัสะพานหินน้ีน่าจะเป็นวดัท่ีพอ่ขนุรามค าแหงมหาราชทรงชา้งเผือกช่ือ รูจาคีรี ข้ึนไป
นบพระทุกวนัขา้งข้ึน 15 ค ่าและขา้งแรม 15 ค ่า นั้นเอง  

 วดัสระศรี ชมพระอุโบสถเก่าแก่กลางน า้ 
ความพิเศษโดดเด่นของวดัน้ีอยูท่ี่ต  าแหน่งท่ีตั้งของวดัซ่ึงอยูก่ลางสระน ้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดช่ือวา่ ตระพงัตระกวน และ
เป็นวดัท่ีมีโบราณสถานต่างๆมากมายตั้งอยู ่ประกอบดว้ย เจดียท์รงระฆงั วหิารและโบสถก์ลางน ้า ดา้นหนา้วหิารขนาด
ใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนป้ันปางมารวชิยั มีเจดียข์นาดเล็ก ศิลปศรีวชิยัผสมลงักา ตั้งอยูท่างดา้นทิศใต ้ มีซุม้
พระพุทธรูป 4 ทิศ ดา้นหนา้มีเกาะกลางน ้าขนาดยอ่มเป็นท่ีตั้งของพระอุโบสถขนาดเล็ก วดัแห่งน้ีไดช่ื้อวา่เป็นจุดท่ีมี
ทศันียภาพท่ีสวยงาม เหมาะเเก่การมานัง่พกัผอ่นชมความงดงามของร่องรอยเเห่งอดีตเลยทีเดียว 

 วดัศรีสวาย เดิมทคืีอ “เทวสถาน” ภายหลงัดัดแปลงเป็นวดั 
ประกอบไปดว้ยปรำงค ์3 องคซ่ึ์งมีรูปแบบของงำนศิลปะลพบุรีท่ีไดรั้บอิทธิพลมำจำกศิลปะขอม โบรำณสถำนทั้งหมด
น้ีลอ้มรอบดว้ยก ำแพงซ่ึงก่อดว้ยศิลำแลง สันนิษฐำนวำ่วดัศรีสวำยอำจจะเป็นเทวสถำนทำงศำสนำพรำหมณ์-ฮินดูและ
ไดถู้กแปลงใหเ้ป็นวดัในพุทธศำสนำในภำยหลงั 
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เทีย่ง ต้องลอง! เมนูก๋วยเตี๋ยวต้มย าสุโขทยัแบบดั้งเดิม ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าดัง เจ้าแรกในสุโขทยั “ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัตาปุ้ย “ 

บ่าย เดินทางสู่ จงัหวดัพิษณุโลก (ใชเ้วลำประมำณ 1 ชม.) 
 
 
 
 
 
 

 
สักกำระหลวงพ่อทองด ำ ณ วดัรำชบูรณะ 
เป็นวดัท่ีมีอายยุาวนานนบัพนัปี ท าใหมี้โบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีน่าสนใจหลายอยา่งดว้ยกนั 
กราบสักการะบูชา หลวงพอ่ทองด า พระประธาน ซ่ึงประดิษฐานภายในพระวิหารหลวง เป็นพระพุทธรูปปูนป้ันลงรักปิด
ทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 4 เมตร สูง 5.50 เมตร ศิลปะสมยัสุโขทยัท่ีชาวบา้นเรียกกนัวา่หลวงพอ่ทองด า ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
มีคนกราบไวบู้ชาขอพรขอโชคขอลาภลว้นไดผ้ลกนัทั้งนั้น  
 
 
 
 
 
 
 

ไหว้พระพทุธชินรำช พระพทุธรูปคู่บ้ำนคู่เมืองของพษิณุโลก 
วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วดัใหญ่ หรือ วดัพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ท่ีประดิษฐาน ในวิหารคือ “พระ
พุทธชินราช” พระพุทธรูปท่ีได้รับการยกย่องว่าสวยงามท่ีสุดในประเทศไทย เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิด
วรมหาวหิาร  เป็นวดัท่ีมีประวติัยาวนานมาตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมท่ีงดงาม
ยิ่ง ถือไดว้า่เป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมอนัล ้าค่าของเมืองพิษณุโลก และเป็นศูนยร์วมทางจิตใจของชาวเมืองและชาว
ไทยทั้งประเทศ 
ระหวา่งทาง แวะซ้ือของฝากก่อนกลบักรุงเทพฯ 

22.00  เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 
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รำยกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

ส่ิงทีค่วรน ำตดิตวัไปด้วย กลอ้งถ่ำยรูป, เส้ือกนัหนำว, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แวน่ตำ, รองเทำ้สวมใส่สบำย, ยำประจ ำตวั 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควดิ 19 
*สมำชิกตอ้งใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทำงบริษทัจะมีมำตรกำร วดัไข ้ และลำ้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อตัรำค่ำบริกำรและเง่ือนไขรำยกำรท่องเทีย่ว 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม    
 ค่ำรถตูป้รับอำกำศ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำมคัคุเทศก ์คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำเขำ้สถำนท่ีท่องเท่ียว ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
 ประกนัอุบติัเหตุตำมกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5  แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ

คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท าร้าย) 
 

 
 
 
 

วนัเดนิทำง ค่ำบริกำรท่ำนละ (บำท)  
ไม่มรีำคำเด็ก  

พกัเดี่ยว เพิม่ 

04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ธันวำคม63 5,999.- 2,000 

01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 มกรำคม64 5,999.- 2,000 

05-07, 12-14, 19-21, 26-28 กมุภำพนัธ์64 5,999.- 2,000 

05-07, 12-14, 19-21, 26-28 มีนำคม64 5,999.- 2,000 

29-31ธันวำคม, 30ธันวำคม-01มกรำคม64 6,999.- 3,000 
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อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรำยกำรทวัร์ท่ีระบุ อำทิ ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืม ค่ำรักษำพยำบำล (ในกรณีท่ีเกิดจำกกำร

เจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ ำตวั) หรือเช่ำจกัรยำน ค่ำกิจกรรมผจญภยัต่ำงๆ  เป็นตน้ 
 ค่ำทปิมัคคุเทศน์และพนักงำนขับรถ ท่ำนละ 300 บำท 
 ค่ำภำษมูีลค่ำเพิม่ Vat 7% 
 
วธีิกำรจอง 
1. กรุณำแจง้รำยละเอียด วนัท่ีเดินทำง ช่ือผูจ้อง พร้อมส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและช่องทำงติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/
อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมำยงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนักำรจอง พร้อมรำยละเอียด 
3. ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน เพื่อเป็นกำรยืนยนักำรจองจึงจะถือว่ำได้ท ำกำรส ำรองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยกำรโอนเงินเขำ้ทำง
ธนำคำรของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียด หำกไม่ช ำระตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัท่ีนัง่ให้ลูกคำ้ท่ำนอ่ืนท่ีรออยู ่กำรช ำระไม่ครบ ถือวำ่
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข ทำงผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิก 
 

กำรยกเลกิกำรเดินทำง  
แพคเก็จรำคำพิเศษ ขอสงวนสิทธ์ิกำรยกเลิก เล่ือนวนัเดินทำง ทำงผูจ้ดัจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำบริกำรทั้งหมดไม่วำ่กรณีใดๆ 
 

หมำยเหตุ  
1. กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 6 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวน ดงักล่ำวทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียนแปลงรำคำหรือเล่ือนกำรเดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2. กำรเปล่ียนแปลงโปรแกรม อำจเกิดข้ึนได ้ตำม สถำนกำรณ์ อำทิเช่น กำรเปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะ
ด ำเนินกำรโดยรักษำผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำง ใหดี้ท่ีสุด 
2. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธควำมรับผิดชอบค่ำเสียหำยท่ีเกิดกบัชีวิต ร่ำงกำย กำรเจบ็ป่วย กำรถูกท ำร้ำย ควำมตำย อุบติัเหตุต่ำงๆ   
สูญหำยในทรัพยสิ์นหรืออยำ่งอ่ืน กำรนดัหยดุงำน  ภยัธรรมชำติ กำรก่อจลำจล กำรปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม  
3. พนกังำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจของผูจ้ดัก ำกบั  
4. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย ไม่วำ่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่ำเสียเวลำ  ค่ำเสียโอกำส ค่ำเสียควำมรู้สึก และค่ำใชจ่้ำยท่ีบริษทัจ่ำยไปแลว้ เป็นตน้    
5. ขอควำมร่วมมือในเร่ืองควำมประพฤติของคนเดินทำง หำกผูจ้ดัเห็นวำ่ผูเ้ดินทำงประพฤติตนท่ีอำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อผูเ้ดินทำงอ่ืนๆ 
หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวำงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของเจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตำมค ำช้ีแจงของเจำ้หนำ้ท่ี (ตวัแทน) ทำงผูจ้ดัอำจใช้
มำตรกำรตำมท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วำมประพฤติดงักล่ำวด ำเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงกำรยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริกำร 
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