
โปรแกรม 3 วนั 2 คืน สโุขทยั อทุยัธานี พิษณุโลก

เที่ยวเม ืองรอง ไปแล้วต้องร้องว้าววว... EP. 1
รหสัทวัร ์ : JNL-19



ตะลุย 3 เมอืงรอง!!!
อนัซนีอุทยั เสน่หแ์หง่เมอืงสายน้ํา สโุขทยั มรดกโลกลํ้าเลศิ พษิณุโลก เมอืงสองแคว

วดัเขาวง - หบุป่าตาด - วดัทา่ซุง - เขาสะแกกรงั - วดัพพิฒัน์มงคล - สวรรคโลก

Street Art - อุทยานประวตัศิาสตรศ์รสีชัณาลยั - อุทยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั

วดัราชบรูณะ - วหิารพระพทุธชนิราช

กาํหนดการเดินทาง วนัศกุร ์ (กรงุเทพฯ - จ.อทุยัธานี - จ.สโุขทยั)
กรกฎาคม 64 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 สิงหาคม 64 06-08, 13-15, 20-22, 27-29

กนัยายน 64 03-05, 10-12, 17-19, 24-26 ตลุาคม 64 01-03, 08-10, 15-17, 22-24

พฤศจิกายน 64 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 ธนัวาคม 64 03-05, 10-12, 17-19, 24-26

วนัศกุร ์ : วดัถ ํา้เขาวง – หบุป่าตาด – วดัท่าซุง – เขาสะแกกรงั

04.45น.คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ปัม๊น้ํามนัปตท ดินแดง - วิภาวดีรงัสติ โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัท

คอยใหก้ารตอ้นรบั

05.00น.ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัอุทยัธานี โดยรถตูป้รบัอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.)

พร้อมบริการอาหารว่าง และนํ้าดื่มบนรถ

วดัถ ํา้เขาวง วดัไม้ทรงไทยเก่าแก่ท่ามกลางภเูขาหินปนู สวยสดุอนัซีนแห่อทุยัธานี

สร้างด้วยไม้ทัง้หลงั แบบเรือนไทยประยุกต์อย่างงดงาม ประกอบไปด้วย 4 ชัน้ คือ ใต้ถุนเป็น

ลานเอนกประสงคแ์ละรา้นขายของ, ชัน้ที่ 2 เป็นวหิาร ประดษิฐานพระพทุธรปูและรอยพระพทุธบาท

จาํลอง ใหก้ราบไหวข้อพร, ชัน้ที่ 3 เป็นกุฏิ และ ชัน้ที่ 4 จะเป็นโบสถส์รา้งดว้ยไมส้กั และ ไมม้ะคา่

วดันี้ตัง้ตระหง่านอยู่ท่ามกลางภูเขาหนิปูน แมกไมเ้ขยีวขจี บรเิวณรอบๆ วดั ร่มรื่นไปดว้ยสวนหนิ

ไมด้ดั และไมป้ระดบั มถีํ้าอยู่ 7-8 ถํ้า บางถํ้าเป็นทีน่ัง่วปัิสสนาสําหรบัพระภกิษุ นอกจากน้ีหน้าวดั

ยงัมสีระน้ําขนาดใหญ่และมสีะพานขา้ม ซึง่เป็นสะพานไมท้อดยาวขา้มสระน้ํา เป็นสะพานทีเ่กดิจาก

ไมธ้รรมชาตทิีไ่ม่ไดผ้่านการปรบัแต่งรูปร่าง สามารถมองเหน็ตวัเรอืนไมไ้ดอ้ย่างงดงาม ภายในวดั

มสีิง่ศกัดิส์ทิธิห์ลายอย่างรวมอยู่ เช่น พระพุทธชนิราชจําลอง หลวงพ่อโต พระสงัขจายน์ เจ้าแม่

กวนอมิ องคพ์ระสวีลี ทีป่ระดษิฐานอยูก่ลางน้ํามตีน้ไมข้นาดใหญ่แผก่ิง่กานสาขาปกคลุม



หบุป่าตาด มหศัจรรยถ์ ํา้ ชมป่าดึกดาํบรรพ์ แห่งเดียวในไทย

เขาหนิปูนมอีายุเก่าแก่ประมาณ 245-286 ล้านปี เตม็ไปด้วยต้นตาดขึน้เบยีดกนัแน่นขนัด อนัเป็น

ที่มาของชื่อ “หุบป่าตาด” ซึ่ง “ต้นตาด” หรือ “ต้นต๋าว” เป็นพืชในตระกูลปาล์มดึกดําบรรพ์ที่

หาดไูดย้าก หบุป่าตาด ไดถ้กูประกาศจากกรมอุทยานแหง่ชาติ ใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์ เน่ืองจากมสีภาพ

ทางภูมศิาสตร์ที่แปลกตาด้วยพนัธุ์ไม้ หายากมากมายหลายชนิด เช่น เต่าร้าง เปล้า คดัค้าวเล็ก

ขนุนดนิ เป็นตน้ และเป็นสถานทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยความสวยงามแปลกตาของทางธรรมชาติ

ขอ้แนะนํา ควรพกไฟฉายและยาทากนัยงุไปดว้ย

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน เมนูอาหารไทยชดุโตะ๊

บ่าย วดัท่าซุง (วดัจนัทาราม) วิหารแก้วตระการตา อลงัการปราสาททองคาํ

วดัแหง่นี้เป็นทีเ่ลือ่งชือ่ในดา้นความงดงาม ดว้ยเอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของ “วหิารแกว้ 100 เมตร”

ทีต่กแต่งดว้ยโมเสกแกว้เลก็ๆ ทัง้วหิาร ทาํใหด้แูวววบัจบัตา วจิติรงดงามยิง่นกั ภายในวหิารแกว้นี้

มโีลงบรรจุองค์หลวงพ่อฤาษีลงิดํา (สงัขารที่ไม่เน่าเป่ือย) ซึ่งชาวอุทยัธานีเคารพนับถอืกนัมานาน

และชื่นชมกบัปราสาททองคาํที่ถูกตกแต่งด้วยทองคําตระการตา สร้างด้วยฝีมอืที่ประณีตงดงาม

ปราสาททองคาํ (กาญจนาภเิษก) ทีม่าของคาํวา่ ปราสาททองคาํ (กาญจนาภเิษก)

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
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


ชมวิวบนยอดเขาสะแกกรงั สกัการะพระพทุธบาทจาํลอง ณ วดัเขาสะแกกรงั

(วดัสงักสัรตันคีร ี)

ขึ้นบันได 449 ขัน้ สู่ยอดเขาสะแกกรัง ซึ่งมีวัดที่สําคัญคือ วัดเขาสะแกกรัง (วัดสังกัสรัตนคีรี)

ที่ประดิษฐานพระคู่บ้านคู่เมืองอุทยัธานี คือพระพุทธมงคลศกัดิส์ ิทธิ ์ และบนยอดเขาสะแกกรงั

ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจําลองพร้อมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ

แห่งรชักาลที่ 1 เป็นดนิแดนศกัดิส์ทิธิข์องเมอืงพระชนกจกัรี หรอือุทยัธานีนครแห่งวฒันธรรมและ

วถิีชวีติ ด้านบนมรีะฆงัใบใหญ่ที่ชาวอุทยัธานีร่วมกนัสร้างขึ้นไว้ใกล้กบัมณฑป ใครมาแล้วต้องตี

เพือ่ความเป็นสริมิงคล

17.00น.รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน เมนูอาหารไทยชดุโตะ๊ ณ ร้านอาหารริมแม่นํ้า

สะแกกรงั

หลงัอาหารเดนิทางต่อไปยงั จงัหวดัสโุขทยั (ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชม.)

นําท่านเข้าเชค็อินที่พกั ณ โรงแรม เดอะเลเจนด้า สโุขทยั ระดบั 4 ดาว รีสอรท์

ในเขตเม ืองเก่าสโุขทยั



วนัเสาร ์ จ.สโุขทยั

วนัเสาร ์ : พฒัน์มงคล - สวรรคโลก Street Art - อทุยานประวตัิศาสตรศ์รีสชัณาลยั

07.30 น.บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

วดัพิพฒัน์มงคล วดัโบราณสวยแปลกตา สกัการะขอพรหลวงพ่อทองคาํ

เดิมเป็นวัดร้างกลางทุ่งนาสันนิษฐานว่า เป็นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี ไม่มีหลักฐานทาง

ประวตัศิาสตร์ แต่พบรากฐานอุโบสถ เจดยี์โบราณ จมอยู่ใต้พื้นดนิลกึลงไปกว่า 1.50 เมตรตรงใจ

กลางวดัในปัจจุบนั วดัน้ีมเีอกลกัษณ์วจิติรเชงิศิลปะโบราณทรงไทยล้านนา รวมทัง้พระพุทธรูป

ทองคาํศลิปะสมยักรงุสโุขทยั พระพทุธสโุขโพธิท์อง หรอืนามสามญั หลวงพอ่ทองคาํ เป็นพระพทุธรปู

ศกัดิส์ทิธิป์างมารวชิยั หล่อดว้ยทองคําบรสิุทธิ ์ ดว้ยทองคําหนัก 9 กโิลกรมั ทีป่ระดษิฐานและสรา้ง

ชือ่เสยีงโดง่ดงัมาควบคูก่บัวดัและ จ.สโุขทยั ยาวนานกวา่ 26 ปี

เร ียนร ู้และสมัผสั วิถีชีวิต วฒันธรรม

และ ประวตัิศาสตร ์ อย่างคน "สวรรคโลก" เสน่หเ์ม ืองเก่า

แวะจุดเชค็อนิสุดชคิ!! Street Art @ สวรรคโลก กบัภาพวาดฝาผนังตามบา้นเรอืนในย่านชุมชน

เก่า ทีถู่กรงัสรรผลงานโดยศลิปินสตรทีอารท์ชัน้นําของเมอืงไทยและต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น สงิคโปร์

มาเลเซยี และกมัพชูา ทุกภาพจะมเีรื่องราวพราะเป็นหน่ึงในโครงการ Experiencing Asian Pop

Culture "สวรรคโลกเมอืงชคิ" รวมถงึงานศลิปะแบบ Graffiti Arts บนผนังอาคารบรเิวณถนนกลาง

บ่ายนการคา้เก่าของอาํเภอสวรรคโลก ใหท้า่นเดนิชมไลฟ์สไตล์ แบบเมอืงเก่า ทีค่นรุน่ใหมต่อ้งมา



เทีย่ง ลิ้มรสกบัอาหารท้องถ่ินแสนอร่อย อนัเป็นเสน่หข์องสวรรคโลกอนัเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและ

หาทานได้ที่น่ีที่เดียว

ร้านเจ้ไพต้มเล ือดหมู หน้าสถานีสวรรคโลก ซึ่งร ้าน น้ีได้เปิดมานานกว่า 30 ปีเป็นส ูตรของ

ครอบครวัที่ตกทอดมาจากค ุณแม่ รบัประกนัในความอร่อยอย่างแน่นอน ด้วยเมนูข้าวผดั

ปลาทู และต้มเล ือดหมู

บ่าย เยือนมรดกโลกศรีสชันาลยั อทุยานประวตัิศาสตรศ์รีสชันาลยั

เดมิบรเิวณน้ีชื่อว่า “เมอืงเชลยีง” แลว้เปลีย่นชื่อเป็น “ศรสีชันาลยั” ในสมยักษตัรยิ์ราชวงศ์พระร่วง

ขึน้ครองกรุงสุโขทยั และไดส้รา้งเมอืงขึน้ใหม่เป็นศูนยก์ลางการปกครองแทนเมอืงเชลยีง ในบรเิวณ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสชันาลัย มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่สําคญัควรคู่แก่อนุรกัษ์ไว้

เพือ่เป็นสมบตัลิํ้าคา่ของชาตไิทย และเป็นแหล่งเรยีนรูท้างประวตัศิาสตร์ เน่ืองจากหลกัฐานทีป่รากฏ

แสดงให้เห็นถึงผลงานทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ถือเป็นตัวแทนของศิลปกรรมไทยยุคแรก

และเป็นตน้กาํเนิดของการสรา้งประเทศ โบราณสถานในอุทยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยัมทีัง้ภายใน

และภายนอกกาํแพงเมอืงรวมทัง้หมดไมน้่อยกวา่ 215 แหง่ มสีิง่สาํคญัๆดงัน้ีเมอืงโบราณศรสีชันาลยั,

โบราณสถานภายในกําแพงเมอืง สาํรวจพบแลว้มทีัง้สิน้ 28 แห่ง ทีส่าํคญั อาทิ วดัชา้งลอ้ม วดัเจดยี์

เจด็แถว วดันางพญา วดัสวนแกว้อุทยานใหญ่ วดัสวนแกว้ เป็นตน้และโบราณสถานนอกกาํแพงเมอืง

นําคณะนัง่รถรางชมรอบอุทยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยั แวะจดุโบราณสถานทีส่าํคญั

 วดัช้างล ้อม ถอืไดว้่าเป็นวดัทีส่ําคญัทีสุ่ดของอุทยานศรสีชันาลยั มเีจดยี์ทรงระฆงั หรอื ทรงลงักา

เป็นประธาน ตัง้อยูภ่ายในกาํแพงแกว้สีเ่หลีย่มจตัุรสั ตัง้อยูบ่นฐานประทกัษณิรปูสีเ่หลีย่มจตัุรสั ทีฐ่าน

เจดยีม์ชีา้งปนูปัน้ยนืเตม็ตวัหนัหลงัชนผนงัเจดยีอ์ยูโ่ดยรอบ จาํนวน 39 เชอืก

 วดัเขาพนมเพลิง ซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขากลางเมอืงศรสีชันาลยั และบนัไดศลิาแลง 144 ขัน้ ภายในวดั

จะมเีจดยีท์ีช่ํารุดหกัหายไป พระพุทธรูปปางมารวชิยัทีไ่ดร้บัการบูรณะเมื่อปี 2512 ดา้นหลงัของวดั

จะมมีณฑป 1 หลงั ซึง่ชาวสโุขทยัเรยีกวา่ ศาลเจา้แมล่ะอองสาํลี มผีูเ้ลือ่มใสศรทัธามาขอพรประจาํ



 วดั เจดีย ์เจด็แถว อยู่ตรงข้ามวดัช้างล้อม สนันิษฐานว่าเป็นสุสานหลวงในอดีต มคีวามสวยงาม

มากกวา่วดัอืน่ในเมอืงสโุขทยั เพราะมเีจดยีแ์บบต่าง ๆ มากมายทีเ่ป็นศลิปะสโุขทยัแท้ และเป็นศลิปะ

แบบศรวีชิยัผสมสุโขทยั เจดยีป์ระธานเป็นรปูดอกบวัตูม ( ทรงพุม่ขา้วบณิฑ์ ) อยู่ดา้นหลงัพระวหิาร

และมเีจดยีร์ายรวมทัง้อาคารขนาดเลก็แบบต่างๆ จํานวน 33 องค์ มกีําแพงแกว้ลอ้มรอบอกีชัน้หน่ึง

ภายนอกกําแพงมโีบสถ์ และบ่อน้ํา เจดยีร์ายทีว่ดัเจดยีเ์จด็แถวแห่งนี้ไดร้บัอทิธพิลศลิปะจากทีต่่างๆ

หลายแหง่ เชน่ ลงักา และพกุาม

 วดันางพญา เป็นวดัที่มลีวดลายปูนปั้นงดงามมากและยงัคงหลงเหลอืลายสลกัขา้งกําแพงวดัอยู่

เสาวหิารทุกดา้นมเีทพนมและลวดลายต่างๆทําดว้ยสงัคโลกซึ่งเป็นตน้แบบเครื่องประดบัเครื่องเงนิ

ของเมอืงสโุขทยัอกีดว้ย

 วดัพระศรีรตันมหาธาตรุาชวรวิหาร หรอืเรยีกอกีชือ่วา่วดัพระปรางค์ เป็นวดัสาํคญัของเมอืงเชลยีง

ในปัจจุบนัเป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนิดราชวรวหิาร วดัน้ีไม่มหีลกัฐานการสรา้งทีแ่น่ชดั คาดว่า

มอีายตุัง้แต่สมยัขอมเรอืงอาํนาจ คอืประมาณ 800 ปีมาแลว้เป็นอยา่งน้อย

 วดัสวนแก้วอ ุทยานใหญ่ มีโบราณสถานที่สําคญัคือ เจดีย์ประธานทรงกลม ก่อด้วยศิลาแลง

องค์ระฆงัได้พงัทลายลง ด้านหน้ามีบันไดขึ้นไปจากมุขหลงัของวิหารถึงเรือนธาตุเพื่อสกัการะ

พระพุทธรูป เจดยีป์ระธานมวีหิาร และมุขดา้นหน้า ส่วนดา้นหลงั มบีนัไดขึน้ 5 ทาง เสาวหิาร และ

กาํแพงวดัก่อดว้ยศลิาแลง

เยน็ ไดเ้วลาอนัสมควร นําคณะเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิ เมอืงสโุขทยั

Enjoy ตลาดต้อ งชมของชาวสุโขทัยธานี ณ ถนนคนเดิน อ ตัล กัษณ์ของชุมชน

บริเวณถนนสายริมนํ้ายม

มทีัง้รา้นจําหน่ายทัง้อาหารการกนิ อาหารปลอดสารพษิ สนิคา้ศลิปหตัถกรรม OTOP งานประดษิฐ์

ทีบ่่งบอกถงึความเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัสุโขทยั นอกจากน้ียงัมกีารจดัแสดงดนตรี ระบําราํฟ้อน

สรา้งสสีนัและบรรยากาศภายในงานในแบบฉบบัของเมอืงมรดกโลก และใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ชมิ ชอ้ป

อสิระอาหารเยน็ ในคนืสดุทา้ย! ไดเ้วลานดัหมาย นําคณะกลบัสูโ่รงแรมทีพ่กั



วนัอาทิตย์ จ.สโุขทยั - จ.พิษณุโลก - กรงุเทพฯ

วนัอาทิตย ์ : อทุยานประวตัิศาสตรส์โุขทยั –วดัราชบรูณะ – วิหารพระพทุธชินราช

05.30น.อรณุสวสัดิส์โุขทยั กิจกรรมยามเช้าตร ู่ พาท่านนัง่รถคอกหมู สองแถวในตาํนาน

เอกลกัษณ์เม ืองสโุขทยั

นําท่านไปยงัวดัตระพงัทองร่วมกจิกรรม ใส่บาตรสะพานบุญ รบัอรุณสุโขทยั จากนัน้เดนิชมตลาดวดั

ตระพงัทอง เป็นตลาดเช้าที่อยู่ภายในวดัตระพงัทองชมวิถีชีวิตชาวสุโขทยักนั จากนัน้ท่านกลบั

สูโ่รงแรมทีพ่กั เพือ่รบัประทานอาหารเชา้ และเกบ็สมัภาระ

07.00น.บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พรอ้มคนืหอ้งพกั

เชา้ ย้อนรอยสโุขทยัก่อนยคุราชธานี อทุยานประวตัิศาสตรส์โุขทยั อทุยานมรดกโลก

 ตามรอยตาํนานพระพทุธรปูพดูได้ ณ วดัศรีชมุ

หน่ึงในโบราณสถานทีส่าํคญัจอง อุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของวดัแห่งนี้

คอืวหิารอนัเก่าแก่ ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยตน้ไมอ้นัเขยีวขจี ภายในวดัเป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูปาง

มารวชิยั ศลิปะแบบสุโขทยั อยู่ในมณฑปชื่อว่า พระพุทธอจนะ อกีหนึ่งในเรื่องเล่าของวดัศรชีุมนี้

คอื “พระพดูได”้ พระในทีน้ี่ไม่ใช่พระสงฆแ์ต่อย่างใดค่ะ แต่เป็นพระพุทธอจนะ พระพุทธรปูของวดั

นัน่เอง ซึง่ถอืไดว้า่เป็นทีเ่ลือ่งลอืถงึความศกัดิส์ทิธิ ์ มมีนตเ์สน่ห์ และมคีวามเป็นเอกลกัษณ์

 วดัมหาธาต ุ วดัหลวงประจาํราชธานีสโุขทยั

ถอืไดว่้าเป็นวดัทีม่คีวามสาํคญัมากทีสุ่ด เปรยีบดงั ภายในวดัมโีบราณสถานมากมายประกอบดว้ย

เจดยีป์ระธาน วหิาร มณฑป อุโบสถ(โบสถ์) และเจดยีร์ายจํานวนมากถงึ ๒๐๐ องค์ เจดยีป์ระธาน

ของวดั เป็นเจดยีท์รงพุ่มขา้วบณิฑ์ หรอืทรงยอดดอกบวัตูม อนัเป็นรปูแบบเจดยีท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ของศลิปะสโุขทยัโดยเฉพาะ รายรอบเจดยีป์ระธานมเีจดยีบ์รวิาร จาํนวน ๘ องค์



 ย้อนกลิ่นอายความเป็นสโุขทยัในยคุเริ่มต้น ณ วดัพระพายหลวง

โบราณสถานขนาดใหญ่ ก่อสร้างก่อนการตัง้เมอืงสุโขทยั มคีวามสําคญัเป็นอนัดบัสองรองจาก

วดัมหาธาตุ เพราะมรีปูแบบศลิปกรรมตัง้แต่ยุคเริม่แรกของสุโขทยั และมกีารสรา้งเพิม่เตมิในสมยั

สุโขทยัตอนปลาย วดัพระพายหลวงจงึเป็นแหล่งรวมงานศลิปกรรมหลายยุคหลายสมยั ภายใน

มศีาสนาสถานทีม่อีงคป์ระธานเป็นพระปรางคแ์บบขอม ๓ องค์ ปัจจุบนัเหลอืเพยีงพระปรางคอ์งค์

เหนือ มหีลกัฐานลวดลายปูนปั้นที่คล้ายกบัพระปรางค์วดัพระศรรีตันมหาธาตุ ลพบุรี สื่อถงึการ

ถ่ายทอดทางวฒันธรรมขอมสู่สุโขทยัผ่านอาณาจกัรละโวซ้ึง่รเิริม่ก่อตัง้สุโขทยัขึน้มา และยงัเป็นวดั

โบราณสถานทีม่พีระสงฆอ์ยูอ่าศยั

 ยลอาณาจกัรโบราณ ณ วดัสะพานหิน วดัเก่าแก่บนเนินเขาในเม ืองเก่า

วดันี้ตัง้อยู่บนเนินเขาสงูประมาณ 200 เมตร บรเิวณทางเดนิขึน้โบราณสถานมทีางเดนิปลูาดดว้ย

หนิชนวนจากตนีเขาขึน้ไปเป็นระยะทาง 300 เมตรไม่ชนัมากนัก โดยบนลานวดัมเีจดยี์ทรงยอด

ดอกบัวตูมขนาดไม่สูงมากนัก เป็นที่ต ัง้ของวิหารก่อด้วยอิฐ เสาก่อด้วยศิลาแลง ภายใน

เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปปางประทานอภยั พระประธานเป็นพระพุทธรูปยนืขนาดใหญ่ ซึ่งมี

ความสงูสงา่เช่นเดยีวกบัพระพทุธรปูในเขตเมอืงอย่างทีว่ดัมหาธาตุ โดยมชีื่อเรยีกว่า พระอฏัฐารส

สูง 12.50 เมตร วดัสะพานหนิน้ีน่าจะเป็นวดัทีพ่่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงชา้งเผอืกชื่อ รูจาครีี

ขึน้ไปนบพระทกุวนัขา้งขึน้ 15 คํ่าและขา้งแรม 15 คํ่า นัน้เอง

 วดัสระศรี ชมพระอโุบสถเก่าแก่กลางนํ้า

ความพิเศษโดดเด่นของวัดน้ีอยู่ที่ตําแหน่งที่ตัง้ของวัดซึ่งอยู่กลางสระน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ชื่อว่า ตระพงัตระกวน และเป็นวดัทีม่โีบราณสถานต่างๆมากมายตัง้อยู่ ประกอบดว้ย เจดยีท์รง

ระฆงั วหิารและโบสถก์ลางน้ํา ดา้นหน้าวหิารขนาดใหญ่ประดษิฐานพระพทุธรปูปนูปัน้ปางมารวชิยั

มเีจดยี์ขนาดเลก็ ศลิปศรวีชิยัผสมลงักา ตัง้อยู่ทางด้านทศิใต้ มซีุ้มพระพุทธรูป 4 ทศิ ด้านหน้า

มเีกาะกลางน้ําขนาดยอ่มเป็นทีต่ ัง้ของพระอุโบสถขนาดเลก็ วดัแห่งน้ีไดช้ือ่ว่าเป็นจุดทีม่ทีศันียภาพ

ทีส่วยงาม เหมาะเเก่การมานัง่พกัผอ่นชมความงดงามของรอ่งรอยเเหง่อดตีเลยทเีดยีว

 วดัศรีสวาย เดิมทีค ือ “ เทวสถาน” ภายหลงัดดัแปลงเป็นวดั

ประกอบไปด้วยปรางค์ 3 องค์ซึ่งมรีูปแบบของงานศลิปะลพบุรทีี่ได้รบัอทิธพิลมาจากศลิปะขอม

โบราณสถานทัง้หมดนี้ลอ้มรอบดว้ยกําแพงซึง่ก่อดว้ยศลิาแลง สนันิษฐานว่าวดัศรสีวายอาจจะเป็น

เทวสถานทางศาสนาพราหมณ์-ฮนิดแูละไดถ้กูแปลงใหเ้ป็นวดัในพทุธศาสนาในภายหลงั



เที่ยง ต้องลอง! เมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยาํส ุโขทยัแบบด ัง้เดิม ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าดงั เจ้าแรกในสุโขทยั

“ กว๋ยเตี๋ยวสโุขทยัตาปุ้ย “

บ่าย เดนิทางสู่ จงัหวดัพษิณุโลก (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)

สกัการะหลวงพ่อทองดาํ ณ วดัราชบรูณะ

เป็นวดัทีม่อีายยุาวนานนบัพนัปี ทาํใหม้โีบราณสถาน และ โบราณวตัถุทีน่่าสนใจหลายอยา่งดว้ยกนั

กราบสักการะบูชา หลวงพ่อทองดํา พระประธาน ซึ่งประดิษฐานภายในพระวิหารหลวง

เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 เมตร สูง 5.50 เมตร ศิลปะ

สมยัสุโขทยัทีช่าวบา้นเรยีกกนัว่าหลวงพอ่ทองดาํ ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ มคีนกราบไวบู้ชาขอพรขอโชคขอลาภ

ลว้นไดผ้ลกนัทัง้นัน้

ไหว้พระพทุธชินราช พระพทุธรปูค ู่บา้นค ู่เม ืองของพิษณุโลก

วดัพระศรมีหาธาตุวรมหาวหิาร หรอื วดัใหญ่ หรอื วดัพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดษิฐาน

ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปที่ได้ร ับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย

เป็นพระอารามหลวง ชัน้เอก ชนิดวรมหาวหิาร เป็นวดัทีม่ปีระวตัยิาวนานมาตัง้แต่สมยักรุงสุโขทยั

มสีถาปัตยกรรม ศลิปกรรม และประตมิากรรมที่งดงามยิง่ ถอืได้ว่าเป็นมรดกทางศลิปวฒันธรรม

อนัลํ้าค่าของเมอืงพษิณุโลก และเป็นศูนยร์วมทางจติใจของชาวเมอืงและชาวไทยทัง้ประเทศระหว่าง

ทางแวะซือ้ของฝากก่อนกลบักรงุเทพฯ

22.00 เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ



รายการทอ่งเทีย่วและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม

โดยคาํนึงถงึความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั

ส่ิงที่ควรนําติดตวัไปด้วย - กลอ้งถ่ายรปู, อุปกรณ์กนัแดด, ชดุลอ่งแก่งเรอืยา,

รองเทา้สวมใสส่บาย, ยาประจาํตวั

ขอขอบคณุภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหลง่ขอ้มลูอา้งองิดา้นล่าง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทย

เทีย่วไทย เพือ่ชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ

หบุป่าตาด https://mgronline.com/travel/detail/9620000026593

วดัพพิฒัน์มงคล www.thailandtourismdirectory.go.th

วดัราชบรูณะ http://phsmun.go.th, http://facebook.com/teawwat

ข้อแนะนําสาํหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19

* สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

* ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์

อตัราค่าบริการ เดินทางทุกวนัศกุร ์ เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2564

อตัราค่าบริการน้ีรวม
1. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามรายการทีร่ะบุ

2. คา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ

3. คา่ทีพ่กั 2 คนื พรอ้มอาหารเชา้ (หอ้งละ 2 - 3 ทา่น)

4. คา่รถตูป้รบัอากาศ คอยอาํนวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง

5. คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คอยอาํนวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง

6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ (ในกรณตีอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี ตอ้งแจง้ลว่งหน้าก่อนการชาํระเงนิ หาก

แจง้ภายหลงัการชาํระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไมอ่อกยอ้นหลงัใหท้กุกรณ)ี

7. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์ (วงเงนิประกนั 3 ลา้นบาท คา่รกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ

75-85 ความคุม้ครองเหลอื 50% อายตุํา่กวา่ 1 ปี หรอื อายเุกนิ 85 ปีไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจาํตวั

การถกูฆาตกรรมหรอืถกูทาํรา้ย)

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม ่มีราคาเดก็ พกัเดี่ยวเพ่ิม

5,999.- 2,000.-

https://mgronline.com/travel/detail/9620000026593
http://www.thailandtourismdirectory.go.th
http://facebook.com/teawwat


อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม
1. ค่าทิปไกดแ์ละพนักงานขบัรถ ท่านละ 300 บาท

2. คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาทิ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล

(ในกรณทีีเ่กดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) หรอืเชา่จกัรยาน คา่กจิกรรมผจญภยัต่างๆ เป็นตน้

วิธ ีการจอง
1. กรณุาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชือ่ผูจ้อง พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและชอ่งทางตดิต่อ

(เบอรม์อืถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์

2. เมือ่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด

3. ชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดท้าํการสาํรองทีน่ัง่เสรจ็สมบรูณ์ โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไมช่าํระตามกาํหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ให้

ลกูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ การชาํระไมค่รบ ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธิ

ยกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ

การยกเลิกการเดินทาง
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เน่ืองจากเป็นแพก็เกจราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุ

สดุวสิยั อาทิ สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตัหิรอือืน่ๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางใน

โปรแกรมนัน้ๆ ได้

2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณใีดๆ



หมายเหตุ

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 6 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง

2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได้ ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดัจะดาํเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหด้ทีีส่ดุ

3. ขอสงวนสิทธิป์ฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย

ความตาย อุบตัเิหตุต่างๆ สญูหายในทรพัยส์นิหรอือยา่งอื่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล

การปฎวิตัิ และอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม

4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบั

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง

ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส

คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้

6. ขอความรว่มมอืในเรือ่งความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็วา่ผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจก่อให้เกิด

อนัตรายต่อผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัย์สนิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตวัแทน) หรอืไม่

ปฏบิตัติามคําชี้แจงของเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้มาตรการตามที่เหน็สมควร เพื่อป้องกนัไม่ให้

ความประพฤตดิงักลา่วดาํเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร
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