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เขาค้อ-ภูทบัเบิก อทุยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั 
 

 

 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง    พฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 

 

 
 
06.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี จุดนดัพบ ....     
06.30น. โดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู ่อ.ศรีเทพ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ( ระยะทาง 237 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3.30 ชัว่โมง )  น าทา่นชม อุทยานประวตัิศาสตร์ศรีเทพ โบราณสถานส าคญัแหง่หนึง่ของจงัหวดั
เพชรบูรณ์ มีพืน้ท่ีครอบคลมุโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ได้รับอิทธิพลทางศิลปวฒันธรรมจากอาณาจกัร
ข้างเคียงมาผสมผสาน เช่น ศิลปะทวารวดี ศิลปะขอม เป็นต้น เมืองศรีเทพสร้างขึน้ในยคุของขอมเรืองอ านาจ 
ซึง่คาดวา่มีอายไมุ่ต ่ากวา่ 1,000 ปี  มีเนือ้ท่ีประมาณสองพนัไร่เศษ มีก าแพงเมืองท่ีก่อด้วยดินล้อมรอบ และมี
คเูมืองนอกก าแพงมีประต ูเมืองทัง้สีทิ่ศภายในเมืองมีปรางค์สมยัลพบุรีอยูส่ององค์ เรียกวา่ ปรางค์องค์พี่และ

เพชรบูรณ์ อตุรดติถ์ น่าน สุโขทยั 6วนั5คนื 

วันแรก        1 
                  กรุงเทพฯ –จ.เพชรบูรณ์ – อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ –เจดีย์พระธาตผุาซ่อนแก้ว    
                     – ร้านกาแฟพิโน่ลาเต้รีสอร์ท  
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ปรางค์องค์น้องทางทิศเหนือนอกก าแพง เมืองออกไปมีสระน า้สองแหง่ ช่ือสระแก้วและสระขวญั ในสมยัก่อน
เมืองศรีเทพต้องสง่สว่ยน า้จากสระทัง้สองนี ้เพ่ือน าไปใช้ท า น า้พิพฒัยสตัยาเพราะถือวา่เป็นน า้ศกัด์ิสทิธ์ิ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
เดินทางตอ่สู ่ อ.เขาค้อ (ระยะทาง 194 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่โมง ) ดินแดนทางประวติัศาสตร์ทางการทหารของ
เมืองไทยอีกแหง่หนึง่ มีภมิูประเทศท่ีสวยงาม เป็นท่ีราบเชิงเขาและ
ภเูขาสงูสลบัซบัซ้อนมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปด้วยหมอกขาว
แทบทัง้ปี จนได้รับการขนานนามวา่เป็น  "สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย"  
น าทา่นสกัการะ       เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึง่เป็นท่ี
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ุ อยูท่ี่องค์พระเจดีย์ ซึง่องค์เจดีย์ของ
วดันีก็้มีลกัษณะแปลกตาไม่เหมือนท่ีอ่ืน ประดบัไปด้วยแผน่แก้วเรือง
แสงหลายร้อยชิน้น ามาปะติดปะตอ่เข้าด้วยกนั เป็นองค์เจดีย์ท่ีมี
ความวิจิตรตระการตาอยา่งมาก จากนัน้น าทา่นแวะ       ร้าน
กาแฟพิโน่ลาเต้รีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ท่ีดดัแปลง
มาจากตู้คอน  เทรนเนอร์ ทา่มกลางวิวภเูขา 180 องศา ของเขาค้อ ท่ีร้านนีน้อกจากกาแฟหอมๆ เบเกอร่ีห
วานๆ แล้วยงัมีท่ีพกัสามารถมองเห็นวิวของวดัพระธาตผุาซอ่นแก้วได้อยา่งชดัเจนไว้คอยบริการอีกด้วย 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัเขาค้อ โรงแรมอิมพีเรียลภแูก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นไปยงั      ภทูบัเบิก  หมู่บ้านชาวเขาเผา่ม้ง ท่ีซึง่มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภสูงู 
ต่ืนตาต่ืนใจกบั แปลงปลกูกะหล า่ปลท่ีีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ 
น าทา่นสู ่      จุดชมวิวภทูับเบิก ท่ีมีความสงู 1,768 เมตร 
จากระดบัน า้ทะเล  สงูท่ีสดุในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ใน 
Unseen Natures and Wonders   จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ สู ่ จังหวดัอุตรดติถ์  ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง ) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

วันที่สอง      2 
                จุดชมวิวภทูับเบิก  – จ.เพชรบูรณ์ – จ.อุตรดิตถ์ – วัดพระฝาง – จ.น่าน   
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นมสัการ  วัดพระฝาง หรือช่ือเต็มวา่ วดัพระฝางสวางคบุรีมนีุนาถ 
ตัง้อยูท่ี่บ้านฝาง หมู่ท่ี 3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เป็นวดัเก่าแก่
ท่ีสร้างมาตัง้แตส่มยัสโุขทยั เคยเป็นวดัท่ีจ าพรรษาของ "เจ้าพระ
ฝาง" เมืองสวางคบุรี ซึง่ครองสมณเพศ แตนุ่ง่หม่ผ้าแดง และมิได้
สกึเป็นฆราวาส ต านานเลา่วา่ทา่นได้ซอ่งสมุผู้คนสมยักรุงศรี
อยธุยาแตกครัง้ท่ี 2 เพื่อกอบกู้ เอกราชไทยให้กลบัคืนมา มีจุดเดน่
นา่ช่ืนชมอยูท่ี่บานประตไูม้แกะสลกัสวยงาม พระธาตเุจดีย์ อนัเป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุ องค์เดิม
ปรักหกัพงัไปมากจึงบูรณะใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 4 พระวิหารหลวง 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่จังหวัดน่าน  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) 
นา่นเป็นจงัหวดัท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ีเก่าแก่ยาวนาน มีช่ือเรียกในพงศาวดารวา่ นันทบรีุ เมืองนา่นใน
อดีตเป็นนครรัฐเลก็ ๆ ก่อตวัขึน้ราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 18 บริเวณท่ีราบลุม่แม่น า้นา่นและแมน่ า้สาขาในหบุ
เขาทางตะวนัออกของภาคเหนือ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกันา่น  โรงแรมนา่นตรึงใจ บูทีค หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  

 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูบ่อ่เกลอื โดยผา่นเส้นทางนา่น-สนัติสขุ-บอ่เกลอื 
ขึน้   ดอยกว่าง ถนน 1081 น าทา่นนัง่รถผา่น  ถนนลอยฟ้า 1081 
ยงัมีความสวยงามและได้รับฉายาวา่ ถนนลอยฟ้าของจงัหวดันา่น 
ซึง่ถนนสายดงักลา่ว ได้ถกูตดัผา่นสนัเขา เป็นระยะทางหลาย 10 
กิโลเมตร ท าให้เม่ือขบัรถไปนัน้ จะเหมือนลอยอยูบ่นท้องฟ้า ซึง่
ตลอด 2 ฝ่ังทาง จะเป็นไหลเ่ขาลงไป และสามารถมองเห็นวิวทิวทศั
ธรรมชาติได้ตลอดเส้นทาง ระหวา่งทาง  
นอกจากนีย้งัมีทะเลหมอกให้มองเห็นเป็นบางชว่งในระหวา่ง
เส้นทาง  น าทา่นผา่นโค้งเลข 3 อนัซีนแหง่ใหม่ของจงัหวดันา่น  
ระหวา่งทางมี ร้านคาเฟ่ ตา่งๆ แตง่ร้านสไตล์ล้านนา ให้ทา่นได้แวะ
ชิมพร้อมเก็บภาพประทบัใจ  น าทา่นสูบ่อ่เกลอื    แหล่งผลิตเกลือสินธ์ุเทาโบราณ บนยอดเขาสงูเสยีดเมฆ  
น าทา่นชมกรรมวิธีการต้มเกลอืในกะทะใบบวั  ( งดการต้มเกลอืในช่วงเข้าพรรษาทกุปี )  

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

วันที่สาม      3 
                 น่าน-  ดอยกว่าง- จุดชมวิว 360องศา-ถนนลอยฟ้า1081 –บ่อเกลือ – จุดชมวิวสะปัน 
                 – อุทยานแห่งชาตดิอยภคูา – จุดชมวิว1715– ถนนลอยฟ้า  – อ.ปัว  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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น าทา่นเดินทางสู ่     อุทยานแห่งชาติดอยภคูา  ด้วยเส้นทางแหง่
ทิวทศัน์ขนุเขาท่ีงดงาม ภเูขาสงู ป่าไม้  อนัอุดมสมบูรณ์และมีพรรณ
ไม้โบราณ เช่น ต้นเตา่ร้างยกัษ์ เป็นไม้เฉพาะถ่ินของดอยภคูา 
จดัเป็นประเภทปาล์มล าต้นเด่ียว สงูประมาณ 40 เมตร ยงัไม่มี
รายงานวา่พบท่ีใดในโลก  
น าทา่นชมวิว ณ จุดชมววิลานดดูาว ท่ีจะเห็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อน 
จากนัน้ชม จดุชมววิ1715  จุดชมวิวทะเลหมอกท่ีส าคญัจุดหนึง่
ของอุทยาน มีความสงู 1,715 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูอ่ าเภอปัว ผา่นเส้นทางแหง่ความสขุ ปัว-
บอ่เกลอื  ถนนลอยฟ้า1256  ท่ีมีความงดงามมากอีกเส้นหนึง่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  
พกั อ. ปัว   โรงแรม ปัว พาโนรามา หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 ถึง อ. ปัว แวะเช็คอิน    ร้านกาแฟบ้านไทลือ้-ล าดวนผ้าทอ ตัง้อยูริ่มทุง่นาหลายสบิไร่ ฉากหลงัเป็นขนุเขา

สเีขียวสดุสายตา ตวัร้านเป็นบ้านไม้หลงัใหญ่ มีบาร์เบเกอร่ีและเคร่ืองด่ืม มีมมุถ่ายรูปสวยงามหลากหลาย 
 ( เร่ิมท านาช่วงเดือนสงิหาคม และเก็บเก่ียวข้าวปลายเดือนตลุาคม )        

      
 
 
 
 
 น าทา่นชม  วัดภเูก็ต   ช่ือวดัภเูก็ตแตอ่ยูอ่ าเภอปัว แตเ่น่ืองด้วยเป็นวดัท่ีตัง้อยูบ่นเนินสงูซึง่ทางเหนือเรียกวา่ 

"ดอย" หรือ "ภ"ู จึงตัง้ช่ือวา่วดัภเูก็ต หมายถึง วดัท่ีตัง้อยูบ่นภบู้านเก็ต เป็นวดัท่ีสวยงามมากๆ ด้วย ไฮไลท์
ของวดัแหง่นีคื้อวิวทุง่นาบริเวณหลงัวดัท่ีถือวา่เป็นวิวอนัซีนท่ีหลายๆ คนได้เห็นถึงกบัอึง้ในความสวยงาม วดั
ภเูก็ตแหง่นีต้ัง้อยูบ่นภมูหศัจรรย์ มีฮวงจุ้ยถกูหลกัทกัษาพยากรณ์เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีภมิูประเทศสวยงาม
ท่ีสดุแห่งหนึง่ในจงัหวดันา่น มีอุโบสถทรงล้านนาประยกุต์ จิตรกรรมฝาผนงัสามมิติ เป็นท่ีประดิษฐาน "หลวง
พอ่แสนปัวหรือหลวงพอ่พทุธเมตตา" องค์ศกัด์ิสิทธ์ิ ผินพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก เพง่ตรงไปยงัอุทยาน
แหง่ชาติดอยภคูา ใต้เชิงดอย เป็นพืน้ท่ีท านาของชาวบ้าน เม่ือถึงฤดหูนาวจะเกิดทะเลหมอกสดุแสน

วันที่ ส่ี           4 
                    ร้านกาแฟไทลือ้   – วัดภเูก็ต – อ.ปัว – พระธาตุแช่แห้ง  
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ประทบัใจ ข้างลา่งเชิงเขามีแม่น า้ไหลผา่น ซึง่เป็นน า้ซบั ซมึมาจากใต้ดินไหลรินรวมกนั เป็นล าธารให้ฝงูปลา
และสตัว์น า้อยูอ่าศยั เป็นเขตอภยัทาน 

 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร เฮือนฮอม   

น าทา่นเดินทางกลบั อ าเภอเมือง จงัหวดันา่น 
น าทา่นนมสัการ     พระธาตุแช่แห้ง    พระธาตคุูบ้่านคูเ่มืองของ
ชาวนา่น และเป็นพระ ธาตปุระจ าปีเถาะ สนันิษฐานวา่มี อายรุาว 
600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุ
พระบรมสารีริกธาต ุท่ีได้มาจาก กรุงสโุขทยั องค์พระธาตมีีุความ
สงู55.5 เมตร ตัง้อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่มจตัรัุส กว้างด้านละ 
 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลอืงหมดทัง้องค์ เป็นโบราณสถาน ท่ี
งดงามท่ีสดุแหง่หนึง่ของล้านนา ทกุปีจะมีงานนมสัการ พระบรมธาตแุช่แห้ง ระหวา่งวนัขึน้ 11 ค ่า ถึง 15 ค ่า
เดือน 6 ทางเหนือ ซึง่จะอยูร่าวปลายเดือนกมุภาพนัธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทกุปี พระบรมธาตแุช่แห้งปู
ชนียสถานท่ีส าคญัของเมืองนา่น มีอายกุวา่ 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองนา่นกลา่ววา่พญาการเมืองโปรด
เกล้าให้ สร้างขึน้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตท่ีุได้มาจากเมืองสโุขทยัระหวา่งปี พ.ศ.1891-1901 
สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวดัพระธาตแุช่แห้ง ท่ีส าคญัและแสดงให้เห็นถึงแบบอยา่งสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมสกลุช่างนา่น       
น าทา่นชม     วัดภมูินทร์  เดิมช่ือ "วดัพรหมมินทร์" เป็นวดัท่ีแปลกกวา่วดัอ่ืน ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็น
อาคารหลงัเดียวกนัประตไูม้ทัง้สีทิ่ศ แกะสลกัลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนีฝ้าผนงัยงั
แสดงถึงชีวิตและ วฒันธรรมของยคุสมยัท่ีผา่นมาตามพงศาวดารของเมืองนา่น วดัภมิูนทร์สร้างขึน้เม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครอง เมืองนา่นได้สร้างขึน้หลงัจากท่ีครองนคร
นา่นได้ 6 ปี มีปรากฏในคมัภีร์เมือง เหนือวา่เดิมช่ือ "วดัพรหมมินทร์" ซึง่เป็นช่ือของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ 
ผู้สร้างวดั แตต่อนหลงัช่ือวดัได้เพีย้นไปจากเดิมเป็น วดัภมิูนทร์  ทา่นชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวิหารหลวง 
“ฮูบแต้ม” ในวดัภมิูนทร์เป็นชาดกในพทุธศาสนา แตถ้่าพิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัย
นัน้ มีภาพท่ีนา่สนใจอยูห่ลายภาพ ภาพเดน่ คือ ภาพปู่ ม่านยา่ม่าน ซึง่เป็นค าเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลือ้ใน
สมยัโบราณกระซิบสนทนากนั ผู้ชายสกัหมึก ผู้หญิงแตง่กายไทลือ้อยา่งเต็มยศ ภาพวาดของหนุม่สาวคูนี่มี้
ความประณีตมาก ภาพนีไ้ด้รับการยกยอ่งวา่เป็นภาพท่ีงามเป็นเยี่ยมของวดัภมิูนทร์ 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  เรือนเจ้านาง 

พกันา่น  โรงแรมนา่นตรึงใจ บูทีค หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
  
 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู ่จังหวัดแพร่  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) 
นมสัการ          พระธาตุช่อแฮ  วดัศกัด์ิสทิธ์ิเก่าแก่
คูบ้่านคูเ่มืองจงัหวดัแพร่ และเป็นวดัพระธาตปุระจ าปี  เกิดของ
ผู้ ท่ีเกิดปีขาล  องค์พระธาตชุ่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนา ทรง
แปดเหลีย่ม บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจงัโก องค์พระธาตสุงู 
33 เมตร   ส าหรับช่ือพระธาตชุ่อแฮนัน้ บ้างวา่ได้มาจากช่ือผ้า
แพรชัน้ดีซึง่ทอจากสบิสองปันนาท่ีชาวบ้านน ามาผกูบูชาพระ
ธาต ุบ้างก็วา่มาจากผ้าแพรท่ีขนุลวัะอ้ายก๊อมน ามาถวาย ทกุปีจะมีงานนมสัการพระธาตใุนวนัขึน้ 9 ค ่า- ขึน้ 
15 ค ่า เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม)  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บ้านม่อนนกยงู  
น าทา่นเดินทางสู ่จังหวัดสุโขทัย ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นท่ีตัง้อาณาจกัรแรกของชนชาติ
ไทยเม่ือ 700 กวา่ปีท่ีแล้ว ค าวา่ "สโุขทยั" มาจากสองค า คือ "สขุ+อุทยั" หมายความวา่ "รุ่งอรุณแหง่ความสขุ" 
รอยอดีตแหง่ความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวติัศาสตร์สโุขทยัและศรีสชันาลยัซึง่เป็นท่ีรู้จกัของชาวไทย
และตา่งประเทศ  น าทา่นชม ทุ่งดาวเรืองสุโขทยั  ตัง้อยูท่ี่
ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง  ริมถนนหมายเลข 1195 มีพืน้ท่ี
ประมาณ 50 ไร่ ซึง่เป็นพืน้ท่ีของเกษตรกร  
** ในแตล่ะปีจะเร่ิมท าการเพาะปลกูกนัในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
และออกดอกบานสวยสะพร่ังเต็มท่ีในช่วงมกราคม ** 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พกัสโุขทยั หรือเทียบเทา่ 

วันที่ห้า       5 
                 จ.น่าน – จ.แพร่  - พระธาตุช่อแฮ – จ.สุโขทัย – ทุ่งดาวเรือง  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
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เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

น าท่านชม    อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สมัผสัความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสโุขทยัผ่านมรดกโลกอัน
ทรงคณุคา่ ภายในมีสถานท่ีส าคญัมากมาย ทัง้พระราชวงั ศาสนสถาน โบราณสถาน ท่ียงัคงหลงเหลือให้คน
รุ่นหลงัได้ศกึษาเรียนรู้ โดยสามารถป่ันจกัรยานชมรอบๆ อยา่งเพลดิเพลนิ ไฮไลท์ท่ีห้ามพลาด ได้แก่ วดัศรีชุม 
วดัมหาธาต ุและพระบรมราชานสุาวรีย์พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 
วัดมหาธาต ุภายในอุทยานประวติัศาสตร์สโุขทยั เป็นวดัท่ีมี
ความส าคญัของกรุงสโุขทยั ภายในมีโบราณสถานท่ีส าคญัคือ
เจดีย์มหาธาตทุรงพุม่ข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบวัตมู มีความ
งดงามตามแบบฉบบัศิลปะสโุขทยัแท้ เป็นเจดีย์ประธาน ราย
รอบด้วยเจดีย์ 8 องค์บนฐานเดียวกนั      ทางด้านตะวนัออก
ของเจดีย์ประธารเป็นวิหารหลวงก่อด้วยศิลาแลง ซึง่เคยเป็นท่ี
ประดิษฐานพระศรีศากยมนีุ พระพทุธรูปส าริดท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศไทย ปัจจบุนัประดิษฐานอยูใ่นโบสถ์วดัสทุศัน์เทพวรา
รามฯ กรุงเทพฯ 
วัดศรีชุม อีกหนึง่วดัสวยและเป็นไฮไลท์ท่ีห้ามพลาดเม่ือไป
อุทยานประวติัศาสตร์สโุขทยั วดัแหง่นีเ้ป็นท่ีประดิษฐาน
พระพทุธรูปปัน้ปางมารวิชยัขนาดใหญ่ คือพระพทุธอจนะ ซึง่
ประดิษฐานภายในวิหารรูปสีเ่หลีย่มคล้ายมณฑป แ ตส่ว่นหลงัคาได้พงัทลายลงมาเหลอืเพียงผนงัสีด้่าน
เทา่นัน้ โดยมีช่องทางผนงัด้านใต้ให้คนสามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้ 
จากนัน้น าทา่นชม พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติรามค าแหง  ตัง้ขึน้ตามพระนามของพอ่ขนุรามค าแหง
มหาราช วีรกษัตริย์ไทยผู้ปกครองเมืองสโุขทยัในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี ๑๙ จดัแสดงโบราณวตัถุท่ีได้จากการ
ขดุแตง่บูรณะโบราณสถานในเขตเมืองเก่าสโุขทยั เมืองโบราณใกล้เคียง และอีกสว่นหนึง่เป็นโบราณวตัถ ุ
ศิลปวตัถ ุท่ีพระโบราณวตัถาจารย์(พระราชประสทิธิคณุ) อดีตเจ้าอาวาสวดัราชธานีและเจ้าคณะจงัหวดั
สโุขทยั ได้อนญุาตให้เคลือ่นย้ายจากพิพิธภณัฑ์ในวดัราชธานีมาเก็บรักษาและจดัแสดง 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  ได้เวลาอนัสมควร เดินทางกลบักรุงเทพฯ ระยะทาง 466 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง ) 
เย็น  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 

วันที่หก      6 
                 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย –  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติรามค าแหง  –   จ.สุโขทัย – กรุงเทพฯ 
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อัตราค่าบริการ    
   

ก าหนดการเดินทาง 6 ท่าน/ รถตู้  

(พัก2ท่าน/ห้อง) 

8ท่าน/ รถตู้ 

(พัก2ท่าน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

พฤศจิกายน 2563 16,500 บาท 15,800 บาท 4,800 บาท 

ธันวาคม-2563 16,900 บาท 16,500 บาท 5,500 บาท 

มกราคม 2564 17,500 บาท 16,800 บาท 5,800 บาท 

 
ค่าบริการนีร้วม  คา่รถตู้ทศันาจร  

  คา่ท่ีพกัโรงแรม 5 คืน 
  คา่อาหารตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน  600 บาท/ทา่น           
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 

เงื่อนไขการให้บริการ 
ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  
หมายเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 5 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, สญูหายจาก
การโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

3. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4 ขอสงวนสทิธ์ิคืนเงิน กรณีใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่าย
ทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
5. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 


