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INBOUND
TRIP สถานที่ : จังหวัดอุตรดิตถ์-สุโขทัย

25-28 ตุลาคม 2563

เพื่อชมไฮไลท์

ของทริปนี้

สแกน

QR code

     ได้เวลาเปิดประตูประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมบานใหญ่ เท่ียวเมือง
เร้นลับ พบปะผู้คนน่ารัก ในหุบเขางดงาม ที่จะทำาให้ยิ้มเล็กยิ้มน้อยกับ
เมืองอุตรดิตถ์ พร้อมย้อนรอยอดีตราชธานีโบราณเมืองสุโขทัย เมืองที่
ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเก่าแก่ ที่ขึ้นทำาเนียบเป็น
มรดกโลกอันล้ำาเลิศ และประเพณีเผาเทียน เล่นไฟที่เลื่องชื่อลือนาม

       อุตรดิตถ์ เมืองเงียบสงบในหุบเขาอันงดงาม ผู้คนเรียบง่ายน่ารัก จาก
เมืองทางผ่านกลายเป็นเมืองที่ต้องมา เพื่อให้รู้ว่ามีอะไรดี ๆ  ซ่อนอยู่ ไม่ว่า
จะเป็น อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เกียรติประวัติของความองอาจ
รักชาติ ความกล้าหาญ และเสียสละของพระยาพิชัยท่ีมีต่อเมืองน้ี ผู้คนมัก
นิยมไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยเสมอ แวะสักการะปูชนียสถาน
คู่บ้านคู่เมืองลับแลที่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อันเป็นที่เคารพนับถือของ
พุทธศาสนิกชน พร้อมชมการจำาลองความความเป็นอยู่ วิถีชีวิตชุมชน
ของเมืองลับแลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เลือกชม
และชอปปิงผ้าซิ่นตีนจก ที่มีลวดลายงดงามประณีตที่ พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่น
ตีนจกม่อนลับแล และล้ิมลองอาหารพ้ืนเมืองแบบขันโตกของเมืองลับแล

      สุโขทัย ราชธานีเก่าแก่ที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า
น่าจดจำา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เต็มไปด้วยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรมอันวิจิตรโดดเด่น จนได้ข้ึนช่ือเป็นมรดกโลก
พร้อมชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่มีศิลปะในชีวิตผ่านการทอผ้า และ
พิพิธภัณฑ์ผ้า พร้อมชมการทำาเครื่องเงินเครื่องทองศรีสัชนาลัยที่ ชุมชน
บ้านนาต้นจั่น ท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงเป็นธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์
ให้ได้ทดลองวิถีชีวิตแบบพอเพียงกับ กิจกรรมชาวนาสมัครเล่น ณ 
โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย และร่วมงานประเพณีงาน
ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ งดงามด้วยแสง สี เสียง
ตระการตาจนเป็นภาพจำาไปท่ัวโลก และพาชมงานศิลปะโบราณท่ีมีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำาแหง ที่รวบรวม
ไว้ให้คนไทยได้ชื่นชมชื่นใจในความไทยที่มีมาแต่ช้านาน
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อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อตุรดติถ์-สโุขทัย
เที่ยวละไมแบบไทย ๆ ต้องไปให้รู้
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happiness Activity

DAY 1
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 :
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-สุโขทัย-อุตรดิตถ์-อนุสาวรีย์
พระยาพิชัยดาบหัก-วัดพระแท่นศิลาอาสน์-พิพิธภัณฑ์
เมืองลับแล

05.30 น.

07.00 น.

08.20 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 แถว F
เจ้าหน้าที ่เวกาทัวร์พร้อมต้อนรบัและอำานวยความสะดวก

ออกเดินทางสู่จังหวัดสุโขทัย โดยสายการบินบางกอก
แอร์เวย์ เทีย่วบนิท่ี PG 211 (ใช้เวลาบนิประมาณ 1.20 
ชัว่โมง)

ถึง สนามบินสุโขทัย นำาท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่
อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เอาฤกษ์เอาชัยกับการไหว้
ขอพร อนุสาวรย์ีพระยาพชิยัดาบหัก ประดษิฐานอยูห่น้า
ศาลากลางจงัหวัดอตุรดิตถ์ สร้างข้ึนเพือ่เป็นเกยีรติประวัติ
ของท่านในความองอาจ กล้าหาญ รักชาติ และเสียสละ 
เมือ่ครัง้พระยาพชิยัซ่ึงครองเมอืงพชิยัในสมยัธนบรุ ีท่านได้
สร้างเกียรตปิระวตัไิว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ปี พ.ศ. 2361

เที่ยง

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

พม่ายกทพัมาตเีมอืงพชิยั พระยาพชิยัได้ยกทพั
ไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไป

รับประทานอาหารกลางวัน
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เดนิทางสู ่อำาเภอลบัแล แวะสกัการะ วดัพระแท่นศลิาอาสน์
ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองลับแล เป็นวัดที่มีชื่อเสียง และ
เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนมีลักษณะเป็น
พระแท่นศิลาแลงรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้า ขนาดกว้าง 8 ฟุต ยาว 
9 ฟุต 8 นิ้ว สูง 3 ฟุต ประดิษฐานภายในวิหารของวัด
นำาชม พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล สถานที่จัดแสดงประวัติ
ความเป็นมา และวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแล  การจำาลอง
ความเป็นอยู่ รวมถึงการปลูกสร้างยุ้งข้าวจำาลองให้ได้ชม
อีกด้วย หลังจากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศชอปปิงหรือเลือก
ชม พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกม่อนลับแล จัดแสดงผ้าซ่ิน
ตีนจก ที่มีลวดลายงดงามประณีตพร้อมทั้งจำาหน่าย
ผ้าซิ่น ตีนจกหลากหลายลวดลาย ในราคาท่ีรับมาจาก
โรงทอผ้าของชาวบ้านในละแวกนั้น

รับประทานอาหารคำ่าแบบขันโตก นำาเข้าที่พัก โรงแรม
สีหราช หรือเทียบเท่า (พัก 1 คืน)

ช่วงบ่าย

ช่วงคำ่า

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแลวัดพระแท่นศิลาอาสน์

ภายในวัดพระแท่นศิลาอาสน์
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เที่ยง

DAY 2 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 :
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย-ชุมชนบานนาตนจั่น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดนิทางกลบั จงัหวดัสโุขทยั นำาชมอทุยานประวตัศิาสตร์
ศรีสัชนาลัย เมืองโบราณศรีสัชนาลัยนั้น เดิมนั้นมีชื่อว่า
“เมืองเชลียง” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ศรีสัชนาลัย” ในสมัย
กษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย เต็มไปด้วย
โบราณสถานและโบราณวตัถทุัง้หมด 215 แห่ง และสำารวจ
ค้นพบแล้ว 204 แห่ง แต่ละแห่งล้วนมคีณุค่าแห่งอดตีกาล
ที่น่าเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการ
ยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี พ.ศ. 2534 
เน่ืองจากหลักฐานที่ปรากฏแสดง ให้เห็นถึงผลงานทาง
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น นับเป็นตัวแทนของศิลปกรรม
ไทยยุคแรก และเป็นต้นกำาเนิดของการสร้างประเทศ

รับประทานอาหารกลางวัน 

ช่วงเช้า

ผลิตภัณฑ์จากผาหมักโคลน 

วัดมหาธาตุ (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย)
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นำาชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ชมวิธีการทำา
ตุกตาบาร์โหน (บ้านตาวงศ์) ชมการทอผ้าใต้ถุนบ้าน 
ชมการทำาผ้าหมักโคลน ชมผลิตภัณฑ์จากผ้าหมักโคลน 
จากนัน้นำาชมความงามอนัหามลูค่าไม่ได้ของ ผ้าทองคำา ณ 
สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำา ต.หาดเสี้ยว แหล่งผ้าตีนจก 
มรดกของชาวพวน ที่สำาคัญ มีการสาธิตการทอผ้าพร้อม
มีวิทยากรแนะนำา และให้ความรู้เรื่องซิ่นตีนจกอีกด้วย
ทีน่่าต่ืนตาตืน่ใจท่ีสดุเหน็จะอยู่ทีผ้่าซิน่ทอด้วยด้ายทองคำา
เก่าแก่ตั้งโชว์ไว้งามตา นอกจากน้ันยังมีการทอผ้าตีนจก
เลียนแบบของโบราณ เช่น ลายเครือน้อย เครือกลาง 
เครือใหญ่ ลายสี่ขอ แปดขอ และชมการทำาเครื่องเงิน
เครื่องทองศรีสัชนาลัย

รับประทานอาหารคำ่า นำาเข้าที่พัก ศรีวิไล สุโขทัย หรือ
เทยีบเท่า (พัก 2 คนื)  

ช่วงบ่าย

กิจกรรมชาวนาสมัครเล่น ณ โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย

ภาพจาก facebook.com
/kaohom

sukho

ช่วงคำ่า

DAY 3
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 :
กิจกรรมชาวนาสมัครเล่น ณ โครงการเกษตรอินทรีย์-
งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

ร่วมทำาบุญตักบาตรยามเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ทำากจิกรรมชาวนาสมัครเล่น ณ โครงการเกษตรอนิทรย์ี 
สนามบินสุโขทัย ศูนย์เรียนรู ้วิถีชีวิตพอเพียงแบบ
ที่ให้เราไดล้งไปสัมผัสกันด้วยตัวเอง เมือ่ไปถงึสิ่งแรกที่จะ
ได้ทำากค็อืการเปลีย่นไปอยูใ่นชดุม่อฮ่อม และสวมใส่รองเท้า
บูท พร้อมที่จะไปลองใช้ชีวิตแบบชาวนาเต็มตัว กิจกรรม
ที่เราจะได้ทำาในโครงการเกษตรอินทรีย์แห่งนี้มีมากมาย 
ท้ังชมโรงเลีย้งเป็ด ดฝูงูควายกว่า 200 ตวั ดกูารทอผ้า ปัน
ดินเผา ชมแปลงผัก สวนผลไม้ และมาถึงไฮไลท์ซ่ึงก็คือ
การลงมือทำานา

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับที่พัก เพื่อเตรียมตัวร่วมงาน ประเพณีงาน
ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

วัดศรีชุม
(อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย)
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ร่วมงาน ประเพณีงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ 
จงัหวดัสโุขทยั งานลอยกระทงทีส่วยงาม และยิง่ใหญ่ทีส่ดุ
ในสยาม บริเวณหน้าอทุยานประวตัศิาสตร์จงัหวดัสโุขทยั 
ภายในงานมีการจำาลองวิถีชีวิต การทำาเครื่องใช้ภาชนะ 
สังคโลก ตลาดเบี้ย ตลาดโบราณ ให้เลือกซื้อเลือกชิม
มีการแสดงศิลปะการต่อสู้ พร้อมขบวนแห่วันเพ็ญเดือน
สิบสอง การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ไฮไลท์
สำาคัญยังเป็นการแสดงพลุ 2,000 ลูก ใน 45 นาที

รับประทานอาหารคำ่า

เชญิชม การแสดงงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จงัหวดั
สุโขทัย ประจำาปี 2563 พร้อมกันที่จุดนัดเตรียมตัวเข้าชม
งานแสง สี เสียง อันตระการตา ชมการแสดงต้นกำาเนิด
เมืองสุโขทัย

พร้อมกนัทีจ่ดุนัดหมายก่อนเดินทางกลบัเข้าสูโ่รงแรมทีพ่กั 
ศรีวิไล สุโขทัย พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.30 น.

17.30 น.

19.30 น.

22.00 น.

ขบวนแห่วันเพ็ญเดือนสิบสอง งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 
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รายละเอียด คนละ

อัตราคาบริการ

ผูถ้อืหุน้กู ้ปตท. และผูต้ดิตาม
(พกัห้องละ 2 คน)

บคุคลทัว่ไป (พกัห้องละ 2 คน)

พกัเดีย่ว เพิม่ราคา

ไม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ (ลดราคา)

27,000 บาท

29,000 บาท

6,000 บาท

5,000 บาท

• ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 
  ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
• จำานวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 15 สิทธิ์ (ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.
  และผู้ติดตาม 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ รวม 30 คน)

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่านำ้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบิน
  กำาหนด (ไม่เกิน 20 กก.)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
  เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ 
  ค่าซักรีด เป็นต้น
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การสำารองที่นั่ง
• มัดจำา 10,000 บาท ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
• ชำาระเงินส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 : ไม่มีค่าใช้จ่าย
• ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 : เก็บค่าธรรมเนียม
  คนละ 10,000 บาท
• ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 : สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ
  ทัง้สิน้เนือ่งจากได้สำารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผู้เดนิทางแล้ว

หมายเหตุ

DAY 4 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 :
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคําแหง-กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำาชมศลิปะโบราณที ่พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตริามคำาแหง 
เป็นสถานทีท่ีร่วบรวมศิลปะโบราณทีไ่ด้จากการขดุค้นทาง
โบราณคดีภายในเมืองสุโขทัยและที่ประชาชนมอบให้ ซึ่ง
พิพิธภัณฑ์จะแบ่งส่วนการแสดงเป็น 3 ส่วน คือ อาคาร
ลายสอืไท 700 ปี อาคารพพิธิภัณฑ์ และพพิิธภัณฑ์กลางแจ้ง

รับประทานอาหารกลางวัน

เลือกซื้อของฝาก

เดินทางสู่สนามบินสุโขทัย

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์
เวย์ เที่ยวบินที่ PG214

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ช่วงเช้า

เที่ยง

14.00 น.

15.30 น.

17.30 น.

18.50 น.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคําแหง 


