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05.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
 ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F สายการบิน 
 บางกอกแอร์เวย์
07.00 น. เดินทางสู่ จ.สุโขทัย โดยสายการบิน 
 บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 211
 (ใช้เวลาในการบิน 1 ชั่วโมง 15 นาที)
 08.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุโขทัย จากนั้น  
 เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ  
 ออกเดินทางสู่ อ.กงไกรลาศ ชุมชนที่ยัง 
 คงรักษาวิถีชีวิตเลียบลุ่มน�้ายมแบบดั้งเดิม 
 ในอดีต ให้ท่านได้เปลี่ยนการเดินทางเป็น  
 รถคอกหมู หรือรถสองแถวไม้ประจ�า
 ท้องถิ่น สัมผัสประสบการณ์การเดินทาง
 ที่มีเอกลักษณ์และเรียบง่าย เที่ยวชม 
 ตวัอ�าเภอกงไกรลาศ โดยแวะทานขนม  
 เลื่องชื่อที่ ร้านทองม้วนลูกแม่สงวน  

กงไกรล�ศ – สวรรคโลก – ศรีสัชน�ลัย – กำ�แพงเพชร – สุโขทัย 
โดยวิทยากรพิเศษ ดร.สุวิชญ์ รัศมิภูติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร

“ชมความอลังการของ 3 เมืองมรดกโลก 
บันทึกหน้าแรกแห่งประวัติศาสตร์
ชาติไทย_ สัมผัสความสุขเรียบง่าย 
ของวิถีเกษตร_‘เที่ยวไร่ชมนา’_สนุก
กับการ_‘นั่งรถคอกหมู’_กิจกรรม 
บ้ า นๆ kที่ เ ติ ม ค ว ามสุ ข ไ ด้ อ ย่ า ง 
ไม่น่าเช่ือ_พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหาร
ท้องถิ่นสุโขทัย_อาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อ 
และขนมโบราณหาทานยาก”

 ผูร้เิริม่ท�าทองม้วนเจ้าแรกของ อ.กงไกรลาศ เรยีนรูก้ารท�าทองม้วน ทองพบั ด้วยตวัเองทกุขัน้ตอน   
 จากนั้น เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอ�าเภอกงไกรลาศ ชมสถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร์ เรื่องกาเหว่า-
 ที่บางเพลง ผลงานประพันธ์ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และแวะซื้อ ‘ขนมผิงแง้มประตูขาย’ 
 ขนมผิงแม่ติ๋ม ร้านที่มีชื่อเสียงร้านเดียวที่ยังใช้เตาถ่านอบขนม ท�าให้ขนมผิงมีรสชาติหวาน 
 หอม กรอบ อร่อย ขายดีจนลูกค้าต้องต่อคิวแย่งกันซื้อ ทางร้านต้องแง้มประตูบานไม้พับให้เหลือ
 ช่องเล็กๆ เพื่อขาย
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ร้านสินวนา รีสอร์ท บรรยากาศดีร่มรื่น มองเห็นเขาหลวง เมนูเด็ด   
 แกงส้มริมรั้ว ปลาค้าวฉู่ฉี่พริกสด ปลาเนื้ออ่อนทอด 

1 วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557

กรุงเทพฯ – สุโขทัย – อ.กงไกรลาศ –  
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

สุโขทัย ณ รุ่งอรุณแห่งคว�มสุข
ThE DAwN Of hAPPINESS

27-29
มิถุนายน
2557

วัดช้างล้อม

วัดมหาธาตุ

13.30 น.   เดินทางกลับสู่ จ.สุโขทัย เยี่ยมชม   
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค�าแหง  
 สถานที่จัดแสดงศิลปะ โบราณวัตถุศิลปะ
 สุโขทัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 จากนน
 น�าท่านนั่งรถรางชม อุทยานประวัติศาสตร์
 สโุขทยั ที่ได้รบัการยกย่องจาก UNESCO  
 ให้เป็น ‘มรดกโลกทางวัฒนธรรม’ ในปี  
 2534 ร่วมกับเมืองศรีสัชนาลัยและ  
 ก�าแพงเพชร มีโบราณสถานที่น่าสนใจ  
 ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดพระพายหลวง 
 วัดศรีชุม วัดช้างล้อม ฯลฯ 
 ***แดดร่มลมตก นั่งพักบริเวณท่าน�้า  
 สมเด็จพระเทพฯ พักเบรกด้วย ‘ขนม
 สี่ถ้วย’ ขนมพื้นบ้านชนิดแรกใน  
 ประวัติศาสตร์ชาติไทย ใช้เฉลิมฉลอง
 ในงานประเพณีส�าคัญ เรียกกันว่า 
 ‘ประเพณีกินสี่ถ้วย’ ประกอบด้วย ไข่กบ 
 (เมล็ดแมงลัก) นกปล่อย (ลอดช่องไทย)  
 บัวลอยหรือมะลิลอย (ข้าวตอก) และ
 อ้ายตื้อ (ข้าวเหนียวด�า) พร้อมสัมผัส
 มนต์เสน่ห์เพลงพืน้บ้านสโุขทยั  โดยศลิปิน 
 พืน้เมอืง มาขับกล่อมเสภา และเพลงขอทาน 
 ให้ท่านได้ฟัง 
18.00 น.   รับประทานอาหารค�่าที่โรงแรม 
 น�าท่านเข้าสู่ที่พัก SUKHOTHAI   
 HERITAGE RESORT *****หรือเทียบเท่า  วัดศรีชุม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำาแหง  

ั้
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07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น เดินทางสู่ จ.ก�าแพงเพชร จากนั้นน�าท่านนั่งรถรางไฟฟ้าชม อุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร 
 น�าชม วัดพระสี่อิริยาบถ มณฑปจตุรมุข ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ ปาง คือ เดิน นั่ง ยืน นอน   
 ปัจจุบันเหลือเพียงพระยืนขนาดใหญ่ที่สวยงาม จากนั้นชม วัดช้างรอบ วัดที่สร้างบนยอดเนิน มีบันได 
 ทางขึ้นทั้งสี่ด้าน มีพระเจดีย์ทรงลังกาซึ่งยอดหักพังไปแล้ว แต่ที่ชั้นฐานลานประทักษิณยังค่อนข้าง 
 สมบูรณ์ ประดับด้วยช้างทรงเครื่องครึ่งตัวจ�านวน 68 เชือก นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่น่าสนใจ  
 ได้แก่ วัดพระนอน และวัดพระสิงห์ เป็นต้น

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองศรีสัชนาลัย 
 น�าท่านนั่งรถรางชม อุทยานประวัติศาสตร์ 
 ศรีสัชนาลัย เมืองคู่แฝดสุโขทัย และเป็น  
 ‘มรดกโลกทางวัฒนธรรม’ เช่นกัน ชม  
 วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง อดีตอาราม 
 หลวงชั้นเอกริมฝั่งล�าน�้ายม น�าชมความ 
 งามของพระปรางค์ และพระพุทธรูปปาง 
 ลีลา พระพุทธรูปปูนปั้นที่งามที่สุดองค์หนึ่ง
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
 ร้านป้าทรงซาว ร้านอร่อย ชื่อดังแห่ง  
 เมืองศรีสัชนาลัย จากเพิงเล็กๆ หน้าบ้าน
 สูร้่านอาหารข้ึนช่ือ ด้วยฝีมอืป้าทรงทีอ่ร่อย 
 จนต้องบอกต่อ เมนูขึ้นชื่อคือ 
 ‘สารพัดเมนูปลากดคัง’
13.00 น. น�าชม พิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�า ของ
 คุณสาธร โสรัจประสพสันติ์ นักสะสม  
 ผ้าทอโบราณแห่งบ้านหาดเสี้ยว 
 ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทพวนที่มีการสืบสาน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้ามาแต่ 
 โบราณกาล มีผ้าซิ่นทองค�า (ซิ่นไหมค�า) 
 ที่มีอายุมากกว่าร้อยปี เป็นผ้าที่มีความ 
 ประณตี งดงาม จากน้ันออกเดินทางสู ่ 
 หมู่บ้านวิถีเกษตรบ้านนาต้นจั่น (รางวัล  
 PATA AWARD) ชมการผลิตงานฝีมือจาก 
 ภมูปัิญญาท้องถิน่ตาวงษ์ ซึง่จะเป็นของเล่น 

 จากเศษไม้ที่เหลือใช้ ชมการผลิตผ้าฝ้าย 
 ทอมือหมักโคลนและผ้าทอพื้นเมือง   
 ได้แก่ ผ้าทอขิดลายดอกพิกุลโบราณที่มี 
 เอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื้อนิ่ม สีสันสวยงาม 
 *****พักรับประทานอาหารโบราณประจ�า 
 ท้องถิ่น ‘ข้าวเปิ๊บ’ หรือ ‘ก๋วยเตี๋ยว
 พระร่วง’ ได้เวลาสมควรออกเดนิทาง  
 กลบัสู่ อ.เมืองสุโขทัย และนั่งรถรางชม  
 โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบิน  
 สุโขทัย ประกอบด้วย ฟาร์มออร์แกนิค  
 โครงการเกษตรอินทรีย์สาธิตและแหล่ง 
 ศึกษาวิถีชีวิตชาวนาไทย ชมเรือน-  
 กล้วยไม้ แหล่งรวมพันธุ์กล้วยไม้
 ที่ใหญ่ที่สุดของสุโขทัย ซึ่งหมุนเวียน
 ผลิดอกให้ชมตลอดทั้งปี
19.00 น. รับประทานอาหารค�่า 
 เมนูอาหารออร์แกนิค ร้านข้าวหอมสุโข  
 ภายในโครงการเกษตรอินทรีย์ 
 สนามบินสุโขทัย น�าท่านเข้าสู่ที่พัก   
 SUKHOTHAI HERITAGE RESORT  
 ***** หรือเทียบเท่า 

2 วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557

3 วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย –  
บ้านนาต้นจ่ัน – โครงการเกษตรอินทรีย์

อุทยานประวัติศาสตร์กำาแพงเพชร – กรุงเทพฯ

วัดพระนอน

วัดช้างรอบ

• ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม 
 พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ    15,500 บาท
• บุคคลทั่วไป 
 พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 17,500 บาท
• เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี  
 พักกับผู้ใหญ่ ท่านละ 16,500 บาท
• เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี  
 พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 
 ท่านละ 16,000 บาท
• เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี  
 พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 
 ท่านละ 14,500 บาท
• พักห้องเดี่ยว ช�าระเพิ่ม 3,000  บาท
• ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลดราคา 4,800  บาท

หมายเหตุ :  ผู้เดินทาง 30 ท่าน 
 สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ติดตาม 1 ท่าน

อัตราค่าบริการ ราคา

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
 ชิม ‘บะหมี่ชากังราว’ อาหารเลื่องชื่อของ 
 ชาวก�าแพงเพชร
13.30 น. เดนิทางกลบัสู ่อ.สวรรคโลก น�าท่าน  
 สมาชิกเดินทางสู่ สนามบินสุโขทัย   
 ระหว่างทางแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อ
 ของเมืองสวรรคโลก 
17.00 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพมหานคร ด้วย 
 สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี PG 214 
18.15 น.   ส่งสมาชิกทุกท่านถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  
 โดยสวัสดิภาพ

วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง

พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำา

วัดพระสิงห์


