
 

 

 

สืบสานประเพณีโบราณเผาเทยีน เล่นไฟ  
สุโขทยั 3 วัน 

เดินทางสะดวกสบายไปกับทัวรก์รุ๊ปเล็ก 6-8 ท่าน ด้วยรถตู้ V I P 

ให้ท่านตื่นตา ตื่นใจกับแสงสีเสียงภายในงาน พร้อมชมวัฒนธรรมโบราณ ของเมอืง
สุโขทัยโบราณ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพ-วดัศรีอุทุมพร-บ่อน ้ำพุพระร่วง-อุทยำนประวัติศำสตรส์ุโขทยั 

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร 

และสมัภาระ 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ จ. นครสวรรค ์

11.30 น. น าท่านเขา้ชมความสวยงามของวดัท่ีขึ้ นชื่อวา่สวยที่สุดใน จ. นครสวรรค ์ท่ี วดัศรีอุทุมพร 

       

 

 

 

 

 

 

วัดศรีอุทุมพร หรือท่ีเรียกว่า วดัวงัเด่ือ หรือ วดัหลวงพ่อจอ้ย น่ีเองค่ะ อยู่ใน อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครสวรรค ์ห่างจากตวัเมือง 25 กิโลเมตร โดยประมาณ เป็นวดัท่ีชาวนครสวรรคใ์ห้

ความเคารพศรทัธาเพราะเป็นวดัท่ี หลวงพ่อจอ้ย เกจิอาจารยช์ื่อดงัแห่งเมืองปากน ้าโพ เคย

เป็นเจา้อาวาสก่อนจะสงัขารไป ท่านเป็นพระนักพฒันา จนถูกเรียกกนัว่า เทพเจา้แห่งเมือง

ปากน ้าโพ  

ปัจจุบนัทางวดัไดเ้ก็บสรีระสงัขารของ หลวงพ่อจอ้ย ไวใ้นมณฑป สามารถมาสกัการะกราบ

ไหว้กันได้ค่ะ นอกจากน้ี วัดแห่งน้ียังเป็นวัดท่ีมีความสวยงามอย่างโดดเด่นเลยค่ะ 

สิ่งก่อสรา้งต่างๆ ท าจากปูนเปือยผสมเครื่องเบญจรงค ์และกระเบื้ อง มีความงดงามมาก ท่ี

ส าคญัมีสีสวยงดงาม ทั้งมณฑป อุโบสถลอยฟ้าเสารอ้ยตน้ ศาลาทรงไทย  

ก ำหนดวนัเดินทำง 

23 – 25 ตลุำคม 2563 

30 -1 พฤศจิกำยน 2563 



 

พื้ นท่ีของวดัน้ันเป็นท่ีราบลุ่ม รอบๆ จะเป็นท่ีนาและมีหมู่บา้นลอ้มรอบ มีอุโบสถ ศาลาการ

เปรียญ และ กุฏิสงฆจ์ านวน 4 หลงั ต่อมา พระครูจอ้ย ไดซ้ื้ อท่ีดินเพิ่ม เมื่อประมาณปี พ.ศ.

2539 เลยไดม้ีการสรา้งอาคารต่างๆ ขึ้ นอีกมากมาย จากทางเขา้ จะมี มณฑปสีแดงเขม้ 

และเจดียส์ีขาว ท่ีจะตั้งอยู่ขนาบขา้ง มีซุม้ประตู และบันไดนาค มีลวดลายของปูนป้ันและ

การแกะสลกั ท่ีมีความสวยงาม ไม่วา่จะ ปูนป้ันพญานาค ชา้งสามเศียร องคเ์ทพสีขาวท่ียืน

เฝ้าระหว่างบันไดทางเดิน หรือจะ พญายักษ์ ท่ีอยู่ระหว่างประตูทางเขา้ก็สวยงดงาม

นอกจากน้ัน ภายในวดัยงัมี สถาปัตยกรรมท่ีงดงามอีกมากมาย ทั้ง โบสถ์ลอยฟ้า เสารอ้ย

ตน้ สิ่งก่อสรา้งแต่ละอันก็จะมีความงดงามและความอ่อนชอ้ยตกแต่งดว้ยเครื่องชามเบญจ

รงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชอ้นเงินชอ้นทอง หลากสีสัน และท่ีส าคัญยังแฝงไวด้ว้ยปริศนา

ธรรมต่างๆ ดว้ย 

เท่ียง  น าทุกท่านรบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

15.00 น. น าทุกท่านเขา้ชมและผ่อนคลายอิริยาบถ ท่ี บ่อน ้ำพุรอ้นพระร่วง จ.ก าแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

บ่อน ้ำพุรอ้นพระร่วง ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองก าแพงเพชร ห่างจากตัวเมืองห่างจากตัวเมือง

ก าแพงเพชรประมาณ  22  กิโลเมตร    ปัจจุบนับ่อน ้าพุรอ้นพระร่วงมีการปรบัปรุงสภาพ

ภูมิทัศน์โดยรอบอย่างสวยงามเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและส าหรับพักผ่อน เปิด

ใหบ้ริการอาบน ้าแร่ แช่ฝ่าเทา้ โดยลกัษณะทัว่ไปเป็นน ้าพุรอ้นผุดข้ึนมาจากใตดิ้นจ านวน 5 

จุดมีความรอ้นประมาณ 40 – 65 องศาเซลเซียสปราศจากสารปนเป้ือนหรือเชื้ อโรค

อนัตรายเกินมาตรฐาน จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข 

17.00 น. จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั เลอ ชำรม์ สุโขทยั รีสอรท์ หรือ เทียบเท่า อิสระใหท้่านผกัผ่อน

ตามอธัยาศยัและเตรียมตวัเท่ียวงานลอยกระทง 

18.00 น. น าท่านเขา้รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นภตัตาคาร 



 

19.00 น. น าทุกท่านเท่ียวงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ณ อุทยำนประวัติศำสตรส์ุโขทยั 

(หมำยเหต ุ: กำรแสดง และโชวภ์ำยในงำน อำจมีกำรเปล่ียนแปลง ข้ึนอยู่กบัทำงจงัหวดัผูจ้ดังำนหรือ

องคก์รที่เก่ียวขอ้ง ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนกระทัง่สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเขา้สู่ท่ีพกั เพื่อพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่สอง สุโขทัย-บ้ำนทองสมสมัย-อุทยำนศรีสัชนำลัย-วัดช้ำงล้อม-วัดนำงพญำ-วัด

มหำธำต-ุวดัศรีชุม-ทุ่งดอกดำวเรือง-อุทยำนประวัติศำสตรส์ุโขทยั 

07.00 น. ต่ืนรบัรุ่งอรุณของวนัใหม่พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. คณะพรอ้มกนัทีหน้าโรงแรมพรอ้มออกเดินทางสู่ อ.ศรีสชันาลยั 

09.00 น. น าทุกท่านชมตน้ก าเนิดความสวยงามของทองสุโขทยั ท่ี บำ้นทองสมสมยั 

 

 

 

 

ศรีสัชนาลัยดินแดนแห่งอารยธรรมสุโขทัยท่ียิ่งใหญ่ในอดีตจวบจนปัจุบันจากสองมือ

ลูกหลานบา้นทองสมสมยัไดส้ืบทอดมรดกอนัล ้าค่าในการสรา้งสรรคเ์ครื่องประดับบนเน้ือ



 

ทองท่ีไดม้าตราฐาน 99.99%จนไดร้บัความไวว้างใจ เป็นผูน้ า ตน้แบบและต านานของทอง

สุโขทัย เนรมิตคุณค่า สรา้งสรรค์ความงามอันวิจิตร ของงานศิลปะแห่งเครื่องประดับทอง

ใหอ้ยูเ่คียงกายคุณ ในทุกเวลาและทุกโอกาส สมัผสัศิลปะแห่งทองสุโขทยัไดท่ี้  บา้นทองสม

สมยั 

10.40 น.       น าท่านเขา้ชมความสวยงามของประวติัศาสตร ์ท่ี อุทยำนประวตัิศำสตรศ์รีสชันำลยั 

ภายในอุทยานจระประกอบไปดว้ยโบราณสถาน ส าคญั หลายแห่ง เช่น วดัชา้งลอ้ม 

  วดันางพญา เป็นตน้  

   

 

 

 

 

อุทยานแห่งชาติศรีสชันาลยั เดิมชื่อ ป่าคา หมายถึงป่าคาหลวง หรือสนักลางแม่วงัชา้ง ได้

จัดตั้งขึ้ นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อ

รกัษาสภาพป่าท่ีเป็นตน้น ้าล าธาร และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติไว ้อุทยานฯ มีลกัษณะ

เป็นทุ่งหญา้คาขนาดใหญ่ เป็นตน้น ้ าของแม่น ้ าท่าแพ สภาพพื้ นท่ีโดยทัว่ไปมีลักษณะ

สัณฐานเป็นเทือกเขา ประกอบดว้ยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบเขา สัตว์ป่าท่ีพบ

ไดแ้ก่ กระแต เสือไฟ อีเห็นขา้งลาย เลียงผา เต่าปูลู เป็นตน้ 

  วดัชำ้งลอ้ม 

   

 

 

 



 

วดัชา้งลอ้มเป็นโบราณสถานท่ีส าคัญท่ีมี เจดียป์ระธานทรงลังกาตั้งอยู่ภายในก าแพงแกว้

สี่เหล่ียมจตุัรสั โดยมีซุม้ประตูทั้ง 56 ทิศ ประตูดา้นหน้าและประตูดา้นหลงัเป็นทางเขา้ออก

ก่อเป็นก าแพงศิลาแลงหนามีการเล่นระดับท่ีซุม้ประตูอย่างสวยงาม ส าหรบัประตูดา้นขา้ง

ก่อเรียงอิฐศิลาแลงปิดไวเ้ป็นประตูตัน เจดีย์ประธานทรงลังกาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐาน

ประทักษิณรูปสี่เหล่ียมจตุัรสัซอ้นกนัหลายชั้น มีทางเดินเป็นบนัไดขึ้ นไปยงัชั้นบน โดยรอบ

เจดียม์ีชา้งปูนป้ันเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้ง 4 ดา้น ดา้นละ 9 เชือก (ยกเวน้ดา้นหน่ึง

ซึ่งเป็นบนัไดทางข้ึนมีเพียง 8 เชือก) และท่ีมุมมีชา้งขนาดใหญ่ประดับอีก 4 เชือก รวมเป็น 

39 เชือก ชา้งเชือกใหญ่ท่ีอยู่มุมเจดียเ์ป็นชา้งทรงเครื่องมีลวดลายปูนป้ันประดับท่ีคอ และ

ขอ้เทา้สวยงามกว่าชา้งท่ีฐานสี่เหล่ียม ระหว่างชา้งปูนป้ันท่ีฐานน้ันจะมีเสาประทีปศิลาแลง

สลบัเป็นระยะ ดา้นหน้าชา้งแต่ละเชือกจะมีพุ่มดอกบวัตูมปูนป้ันวางตั้งอยู่ ปัจจุบนัชา้งปูน

ป้ันไดผุ้ผงัไปเป็นส่วนใหญ่ เหลือท่ีเห็นเป็นรูปหวัชา้งอยูจ่ านวนไม่กี่เชือก แต่ยงัคงแสดงออก

ถึงความงดงามของประติมากรรมสมยัสุโขทยัอยา่งเต็มท่ี ชา้งปูนป้ันท่ีวดัชา้งลอ้มในอุทยาน

ประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีลักษณะเด่นกว่าชา้งปูนป้ันท่ีวดัอื่นๆ คือ ยืนเต็มตัวแยกออก

จากผนัง มีขนาดสูงใหญ่เทียบเท่าหรือใหญ่กว่าชา้งจริง เบื้ องเจดียป์ระธานมีบนัได2 ชั้นขึ้ น

สู่ลานหน้าเจดีย ์เหนือฐานประทักษิณมีซุม้พระพุทธรูปประทับนัง่ปางมารวิชยั 20 ซุม้ โดย

ส่วนใหญ่ไดผุ้ผงัไปเกือบหมด ยงัเหลือท่ีสมบูรณ์เพียงไม่กี่องค ์เหนือบริเวณองคร์ะฆงัขึ้ นไป

เป็นบัลลังก์กา้นฉัตรประดับดว้ยพระรูปพระสาวกปางลีลาปูนป้ันแบบนูนต า่จ านวน 17 

องค ์

   

   

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 

วดันางพญา เป็นโบราณสถานท่ีอยูใ่นอุทยานประวติัศาสตรศ์รีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันาลยั 

จงัหวดัสุโขทยั อยูติ่ดก าแพงเมืองดา้นตะวนัออก ในแนวเดียวกนักบัวดัสวนแกว้อุทยานใหญ่ 

วัดเจดีย์เจ็ดแถว เป็นวัดท่ีมีลวดลายปูนป้ันงดงามมาก ปรากฏอยู่บนผนังวิหารด้า น

ตะวนัตกเฉียงเหนือภายในวิหาร ดนางพญาตั้งอยู่แนวเดียวกนักบัวดัสวนแกว้อุทยานใหญ่

เป็นวดัท่ีมีลวดลายปูนป้ันงดงามมากปรากฏอยู่บนซากผนังวิหารดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ

ซึ่งเป็นวิหารขนาดเจ็ดหอ้งภายในวิหารตามเสาทุกดา้นมีเทพนม และลวดลายต่างๆ ท า

ดว้ยสงัคโลกไม่เคลือบเจดียป์ระธานของวดัเป็นเจดียท์รงกลมตั้งอยูบ่นฐานประทกัษิณซุม้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

14.30 น. น าท่านเขา้ชมโบราณสถานในยุคสุโขทยัที่ วดัมหำธำตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดมหำธำตุ จงัหวัดสุโขทยั ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวติัศาสตรสุ์โขทัย ซึ่งสรา้งขึ้ นในสมยั

พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์ปฐมกษัตริยแ์ห่งกรุงสุโขทยั ภายในวดัมีพื้ นท่ีกวา้งขวาง ทางดา้นหน้า

ของวดัท่านสามารถเห็นพระประธานและเจดียป์ระธานของวัดไดอ้ย่างชัดเจน สะทอ้นถึง

ความรุ่งเรืองแห่งอาณาจกัรสุโขทัยในอดีต เมื่อเดินเขา้มาทางดา้นในของวดั ท่านจะผ่าน

เสาตน้ใหญ่ท่ีเรียงตัวกันอยู่สองขา้งของท่าน เสาเหล่าน้ีคือเสาของวิหารสูงท่ีหลงเหลืออยู่ 

หากจินตนาการตามขนาดของเสาแลว้พระวิหารคงจะมีขนาดท่ีใหญ่พอสมควร เมื่อถัดจาก

พระวิหารไป ท่านจะเห็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ ด้านหลงัเป็นพระวิหารหลวง

สถานท่ีท่ีเคยประดิษฐานพระพุทธรูปส าริดองค์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย พระนามว่า พระ



 

ศรีศากยมุนี ดา้นหลงัพระวิหาร ท่านจะเห็นเจดียป์ระธานของวดัซึ่งเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑ์ 

ซึ่งเป็นทรงเจดียท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของศิลปกรรมสมยัสุโขทัยเป็นศิลปกรรมแบบไทยแท ้ไม่

เหมือนเจดียอ์ื่นใดท่ีทุกท่านเคยเห็นมาเน่ืองจากไม่ไดร้ับอิทธิพลจากศิลปกรรมอื่นมาแต่

อยา่งใด และเชื่อกนัว่าดา้นในเจดียป์ระธานเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถดัออกไปเป็น

พระวิหารขนาดเล็กประดิษฐานพุทธะรูปประทับยืน ความสูง 18 ศอก พระนามว่า “พระ

อัฏฐารส” พระพุทธรูปท่ีสะท้อนถึงความสามารถและภูมิปัญญาของชาวสุโขทัยท่ี

จินตนาการและสรา้งพระพุทธรูปขนาดสูงใหญ่แบบน้ีได ้นอกจากน้ีบริเวณวัดยังมีบ่อน ้ า

ขนาดใหญ่ อยูห่ลายบ่อซึ่งในอดีตเป็นท่ีกกัเก็บน ้าเพื่อเอาไวใ้ชภ้ายในอาณาจกัรสะทอ้นเห็น

พระวิหารหลวงพระพุทธรูปและเจดียป์ระธานของวดัผ่านผืนน ้าใหค้วามสวยงามอีกรูปแบบ

หน่ึง 

15.20 น. น าทุกท่านเขา้ชมต านานพระพุทธรูปพดูได ้ณ วดัศรีชุม 

   

 

 

 

 

 

 

 

วดัศรีชุม เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานประวติัศาสตรสุ์โขทัย ตั้งอยูห่่างจากวดัพระพายหลวงไป

ทางทิศตะวนัตกประมาณ 800 เมตร อยูน่อกก าแพงเมืองเก่าสุโขทยัทางดา้นตะวนัตกเฉียง

เหนือ ค าวา่ "ศรี" มาจากค าพื้ นเมืองของไทยค าวา่ "สะหลี" หมายถึง "ตน้โพธ์ิ" เม่ือมา

รวมกนัเป็น "ศรีชุม" จึงหมายถึง "ดงตน้โพธ์ิ" นัน่เอง 

          เอกลกัษณท่ี์โดดเด่นของวดัแห่งน้ีก็คือวิหารเก่าแก่ โอบลอ้มไปดว้ยตน้ไมส้ีเขียวขจี 

เป็นอาคารรูปสี่เหล่ียมลกัษณะคลา้ยมณฑป ไม่มีหลงัคา เพราะพงัทลายลงมาหมด มีการ

สนันิษฐานวา่หลงัคาน้ันมีลกัษณะเป็นรูปโคง้คลา้ยโดม เมื่อไม่มีหลงัคาจึงเหลือแค่เพียง

ผนังสี่ดา้น มีการก่ออิฐถือปูนอยา่งแข็งแรงมัน่คง ไม่มีหน้าต่าง 

https://travel.kapook.com/view149767.html


 

 ภำยในวิหำรเป็นที่ประดิษฐำน "พระอจนะ" พระพุทธรูปปูนป้ันปำงมำรวิชัยขนำด

ใหญ่ หนำ้ตกักวำ้งมำกถึง 11.3 เมตร พระชงฆต์ิดขำ้งผนังสองขำ้งของมณฑป องคท์ี่

เ ห็ น ใ น ปั จ จุ บั น มี ก ำ ร บู ร ณ ป ฏิ สั ง ข ร ณ์ ใ ห ม่ ร ำ ว  พ . ศ .  2496-2499 

 

ดูจากลกัษณะภายนอกคลา้ยกบัว่าวดัศรีชุมน้ันเป็นเพียงวดัเก่าแก่ธรรมดา แต่อนัท่ีจริงแลว้

การก่อสรา้งวิหารแห่งน้ีช่างแยบยลกวา่ท่ีเราคิดไวเ้ยอะ ดว้ยผนังดา้นทิศใตม้ีช่องใหเ้ราเดิน

เขา้ไปด้านใน หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า  "อุโมงค์วัดศรีชุม" ซึ่งจะมีบันไดแคบ ๆ ท่ี

สามารถเดินขึ้ นไปไดถึ้งดา้นขา้งขององคพ์ระอจนะ เมื่อพูดออกมาดัง ๆ เสียงของเราจะดัง

กอ้งกงัวานอยู่ในวิหาร คลา้ยกบัว่าเป็นเสียงท่ีมาจากพระพุทธรูป น่ีจึงเป็นท่ีมาของต านาน

ท่ีเล่าขานกันมาว่าพระอจนะน้ันสามารถพูดได ้ในยามศึกสงครามพระพุทธรูปองค์น้ีก็จะ

ปลุกปลอบใจทหารหาญใหม้ีก าลงัใจ 

16.30 น.       น าทุกท่านชม ทุ่งดอกดำวเรือง จ.สุโขทยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุ่งดอกดำวเรือง บำ้นปำกแคว เป็นพื้ นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร บนพื้ นท่ีกวา้งไกลกวา่ 

100 ไร ่ริมถนนหมายเลข 1195 เสน้ทางไปสนามบินสุโขทยั โดยชาวบา้นจะเริ่มปลูกกนั

ในเดือนพฤศจิกายน และจะออกดอกสีเหลืองเต็มทุ่งประมาณเดือนมกราคม หลงัจากน้ัน

ชาวบา้นจะตัดดอกออกขายยาวไปถึงเดือนเมษายน เพื่อน าส่งปากคลองตลาด 

17.20 น.  น าท่านเขา้ท่ีพกัท าธุระส่วนตวัเตรียมพรอ้มไปงานลอยกระทง 

18.45 น.  น าทุกท่านเท่ียวงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ณ อุทยำนประวัติศำสตรส์ุโขทยั 



 

  อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

(หมำยเหต ุ: กำรแสดง และโชวภ์ำยในงำน อำจมีกำรเปล่ียนแปลง ข้ึนอยู่กบัทำงจงัหวดัผูจ้ดังำนหรือ

องคก์รที่เก่ียวขอ้ง ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

ค า่ จากน้ันน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั เลอ ชำรม์ สุโขทยั รีสอรท์ หรือ เทียบเท่า 

วนัที่สำม สุโขทยั-ทุ่งทะเลหลวง-วดัพระศรีรตันมหำธำตวุรวิหำร-กรุงเทพฯ 

08.00 น.  ต่ืนเชา้รบัอรุณของวนัใหม่พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีหน้าโรงแรมพรอ้มออกเดินทาง 

09.20 น.  น าทุกท่านชมเกาะรูปหวัใจ ท่ี ทุ่งทะเลหลวง 

 

 

 

 

 

แผ่นดินรูปหัวใจ” เกิดจากแนวคิดของ ฯพณฯ สมศักด์ิ เทพสุทิน ท่ีตอ้งการใหแ้ผ่นดินน้ี

เป็นศูนยร์วมแห่งความรักใคร่ปรองดองของชาวเมืองสุโขทัย และเชื่อมโยงความรักผูกพนั



 

กบับรรพบุรุษสมยัสุโขทยัถึงปัจจุบนั จึงเลือกสญัลกัษณแ์ห่งความรกัคือ “รูปหวัใจ” ส่วนค า

ว่าแผ่นดินศกัด์ิสิทธ์ิ น้ัน ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ไดด้ าเนินการจดัท าบุญพิธี เก็บและกลัน่

ดินจากทุกครอบครวัในแต่ละหมู่บา้นจ านวน 843 หมู่บา้น ท าใหเ้ป็นดินบริสุทธ์ิ ดว้ยการ

ตั้งปณิธานร่วมแรงร่วมใจร่วมศรัทธากับชาวสุโขทัยว่าเราจะร่วมสรา้งแผ่นดินน้ีใหรุ่้งเรือง 

เป็นมิ่งขวญัของชาวสุโขทัย น าดินไปวางรองรับพระพุทธรตันสิริสุโขทัย ณ มณฑปเกาะ

กลางแผ่นดินรูปหวัใจทุ่งทะเลหลวง เมื่อ วนัท่ี 17 มกราคม 2553 ดว้ยงานบุญยิ่งใหญ่ที่ได้

รวมพลงัธรรมพลงัศรทัธาของพี่น้องชาวสุโขทยัทุกครอบครวั จึงเรียกแผ่นดินน้ีวา่ “แผ่นดิน

ศักด์ิสิทธ์ิ” และรูปหัวใจยังสะทอ้นถึงความรักใคร่สามัคคีของคนสุโขทัย ท่ีช่วยกันรักษา

สถานท่ีส าคญัแห่งน้ีไวใ้หค้นทัว่โลกไดจ้ดจ า 

11.20 น.  น าท่านสกัการะ พระพุทธชินรำช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของชาวพิษณุโลก และขึ่

นชื่อวา่เป็นพระพุทธรูปท่ีสวยที่สุด ซึ่งประดิษฐานอยูท่ี่ วดัพระศรีรตันมหำธำตุ

วรมหำวิหำร 

 

 

 

 

 

 

 

   

  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ท่ี

ประดิษฐาน ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกนัวา่ “หลวงพ่อ

ใหญ่” ตามไปดว้ย วดัใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงท่ีส าคญัของจงัหวดั เพราะเป็นศูนยร์วม

ทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ท่ีถนนพุทธบูชา ต าบลในเมือง ริม

แม่น ้าน่านฝั่งตะวนัออก สรา้งขึ้ นพรอ้มกบัการสรา้งเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900 

  พระพุทธชินรำช 



 

  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ หล่อดว้ยทองสมัฤทธ์ิ ขนาดหน้าตกักวา้ง 5 ศอก 1 

คืบ 5 น้ิว และสูง 7 ศอก ไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีมีพุทธลักษณะงดงาม

ท่ีสุดในประเทศ เสน้รอบนอกพระวรกายอ่อนชอ้ย พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นเปลว

เพลิง พระหตัถม์ีปลายน้ิวทั้งสี่เสมอกนั 

  ซึ่งเป็นลกัษณะพิเศษเรียกว่า ทีฒงฺคุลี ซุม้เรือนแกว้ท าดว้ยไมแ้กะสลกัสรา้งในสมยัอยุธยา 

แกะสลักเป็นรูปมกร (ล าตัวคลา้ยมังกร มีงวงคลา้ยชา้ง) อยู่ตรงปลายซุม้ และตัวเหรา 

(คลา้ยจระเข)้ อยูต่รงกลาง และมีเทพ อสุราคอยปกป้ององคพ์ระอยู ่2 องค ์พระมหาธรรม

ราชาท่ี 1 (พญาลิไท) แห่งกรุงสุโขทยั โปรดใหส้รา้งขึ้ นพรอ้มกบัพระพุทธชินสีหแ์ละพระศรี

ศาสดา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  ออกเดินทางกลบัโดยระหวา่งทางแวะซื้ อของฝากท่ี จ. นครสวรรค ์

15.00 น.  แวะซื้ อของฝากท่ีรำ้นโมจิแม่กุหลำบ จ.นครสวรรค ์และผ่อนคลายอริยาบถ 

18.30 น.  ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิ พรอ้มความประทบัใจ 

***รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ,กำรจรำจร, กำร

เดินทำงช่วงเทศกำลหรือวันหยุดต่ำงๆ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยทำงบริษทํฯ จะ

ปรบัเปลี่ยนโดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องท่ำนเป็นหลกั  

อตัราค่าบริการ ส าหรบั 6 – 8 ท่าน (ใช้รถตู้วีไอพี 9 ท่ีนัง่ ส าหรบัเดินทางตามท่ีระบุในโปรแกรม) 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 9,500.- 

เด็ก อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 9,500.- 

เด็ก อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (มีเตียงเสริม) 8,500.- 

เด็ก อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (ไม่มีเตียงเสริม) 7,500.- 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 3,000.- 

 

  



 

 

 

กำรจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหนำ้ 5,000 
บำท/ท่ำน พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์่วนท่ีเหลือล่วงหนำ้ 15 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษัทฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

ค่ำทวัรร์วม : 

 ✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง รถตูว้ีไอพี 8 ท่ีนัง่ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่ามคัคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่า

รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 

  ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มา

ในหอ้งพกัค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจัด

ใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่าง

เดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 



 

 

กำรยกเลิก : 

หำกมีกำรยกเลิกกำรจองทวัรแ์ละจำ่ยค่ำมดัจ  ำ บรษัิทฯ ขอเก็บค่ำใชจ้ำ่ยตำมควำมเป็นจริง  
หมำยเหต ุ: 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้เดินทาง ต า่กว่า 6 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 10 วนั ก่อนการ  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

▪ หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและไม่รับผิดชอบ

ต่อค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระ

ค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงการเสนอราคาท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่

กบัสายการบินและโรงแรมท่ีพกัอยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจมรการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรรีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบ

เล็ก หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการเดินทาง 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการ

มาพบคณะทัวร์ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหาก

กรณีคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกั

มีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ี

พกัแบบ 3 เตียงได ้

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 

ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


