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พษิณุโลก และ สุโขทยั 
 อุทยานประวตัศิาสตร์ศรีสัชนาลยั  
 อุทยานประวตัศิาสตร์สุโขทยั 

วทิยากร : ผศ.อดศิร หมวกพมิาย 
กาํหนดการเดนิทาง:  วนัเสาร์ที ่1 – วนัอาทติย์ที ่2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

Day-1  วันเสาร์ที ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2563      กรุงเทพฯ – พษิณุโลก – อุทยานประวต์ัศาสตร์ศรีสัชนาลยั – สุโขทยั                 
06:00  พร้อมกนัท่ีลานจอดรถ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง  
07:00  ออกเดินทางโดยรถบสัปรับอากาศ บริการอาหารเชา้บนรถ ชา กาแฟ ของวา่ง  สู่จังหวดัพษิณุโลก [420 กม.]  
11:00  ถึง พษิณุโลก ชมวดัพทุธชินราช (วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ) ถือวา่เป็น

ประติมากรรมสาํริดขนาดใหญ่ท่ีงดงามท่ีสุดองคห์น่ึง 
 ชมพระอุโบสถ ท่ีประดิษฐานพระพทุธชินราชในรูปแบบของวดัหลวงของ

สุโขทยัอยา่งแทจ้ริง 
 ชมพระปรางค์หลงัพระอุโบสถซ่ึงเป็นรูปแบบสมัพนัธ์กนัระหวา่งศิลปะ

สุโขทยัคาบเก่ียวกบัศิลปะอยธุยา  
 ชมพระเหลอื ซ่ึงหล่อจากเศษทองท่ีเหลือจากเศษทองจากการหล่อพระพทุธ

ชินราช 
 ชมประตูบานมุกขนาดใหญ่สมยัอยธุยาตอนรปลายของรัชกาลพระเจา้อยูห่วั

บรมโกศ ซ่ึงกล่าวกนัวา่ประตูปพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม
พยายามสร้างเพื่อแข่งขนักนั  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนัในเมืองพิษณุโลก 
บ่าย  ออกเดินทางต่อไปยงั อุทยานประวตัศิาสตร์ศรีสัชนาลยั [160 กม.]  

 ชมวดัช้างล้อม ซ่ึงพอ่ขนุรามคาํแหงทรงสร้าง และบรรจุพระสารีริกธาตุ 
 ชมวดัสุวรรณครีี และวดัเขาพนมเพลงิ ท่ีรัชกาลท่ี 4 ใชเ้ป็นเคา้โครงในการสร้างเจดีย์

ทรงกลมในวดัพระแกว้ท่ีกรุงเทพ และวดัอ่ืนๆในรัชการของพระองค ์
 ชมวดัสวนแก้ว อุทยานนอ้ย วดัสวนอุทยานใหญ่ ศาลหลกัเมือง วดัเจดยเ์จด็แถว ซ่ึงมี

พระเจดียป์ระธานเป็นรูปทรงดอกบวัตูมขนาดใหญ่ และพระเจดียท์รงต่างๆมากมาย
เป็นท่ีบรรจุอฐิัขwwwองราชวงศพ์ระร่วงท่ีปกครองเมืองศรีสชันาลยั 

 ชมวดันางพญา มีลวดลายปูนป้ันอนัละเอียดอ่อน และเกือบจะเป็น  แหล่งสุดทา้ยของ
อาณาจกัรสุโขทยั 

 ชมกาํแพงศรีสัชนาลยั พร้อมประตูเมืองท่ีจะนาํท่านผา่นไปสู่แหล่งเตาเผาเคร่ืองสงัค
โลก เป็นแหล่งเตาเผาท่ีสาํคญัผลิตเคร่ืองสงัคโลกส่งไปจาํหน่ายถึงฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย เปอร์เซีย และอฟัริกา โดยศิลปากรสร้างอาคารขนาดใหญ่ครอบหลุมขดุ
คน้ทางโบราณคดี ภายในหลุมมีเคร่ืองถว้ยชามอยูใ่นเตาเผาขนาดใหญ่เป็นจาํนวนมาก 
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  ไดเ้วลาออกเดินทางสู่จังหวดัสุโขทยั [95 กม.] 
คํ่า  รับประทานอาหารกลางวนัในเมืองสุโขทยั  
ทีพ่กั: Le Charme Sukhothai Historic Park Resort  หรือเทียบเท่า 4*       https://www.lecharmesukhothai.com/  

 
Day-2 วันอาทติย์ที ่2 สิงหาคม พ.ศ. 2563                 อุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั – กรุงเทพฯ           
เชา้  รับประทานอาหารในโรงแรม  

 นาํชม อุทยานประวตัศิาสตร์สุโขทยั อาทิ ป่าหมาก ป่าพร้าว ป่าตาล ของพ่อขนุ
รามคาํแหง รวมทั้งสถานท่ีตั้งดั้งเดิมของพระแท่นมนงัคศิลา  

 ชมบริเวณพระราชวงัโบราณ ของกษตัริยสุ์โขทยั 
 ชมวดัมหาธาตุสุโขทยั อนัมีเจดียบ์รรจุพระอฐืัของกษตัริยสุ์โขทยัแทบทุกพระองค ์ชม

ซากวิหารขนาดใหญ่ท่ีเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระศรสากยมุนี เป็นพระพทุธรูปสาํริดท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย รัชกาลท่ี 1 โปรดใหอ้ญัเชิญจากท่ีน่ีไปเป็นประธานท่ีวดั
สุทศันเ์ทพวราราม ของกรุงเทพ  

 ชมวดัพระพายหลวง ซ่ึงเดิมเป็นสถาปัตยกรรมขอม และกษตัริยสุ์โขทยั ดดัแปลงเป็นวดั
ในพทุธศาสนา 

 ชมศาลตาผาแดง ชมวดัสาํคญัจาํนวนมาก ชมศูนยข์อ้มูลทางประวติัศาสตร์อยธุยา 
รวมทั้งชมพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติรามคาํแหง ซ่ึงเป็นท่ีเกบ็รวบรวมโบราณวตัถุสมยั
สุโขทยัชั้นเยีย่มจาํนวนมาก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย  เดินทางสู่ สวนหลวงเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 จังหวดัสุโขทยั  [20 กม.]  

 ชม พพิธิภณัฑ์ปลาในวรรณคดเีฉลมิพระเกยีรต ิภายในอาคารพิพิธภณัฑ ์จดัแสดงพนัธ์ุ
ปลานํ้าจืดในวรรณคดีมากมาย อาทิ ปลาจากกาพยห่์อโคลงนิราศพระบาท กาพยห่์อ
โคลงประพาสธารทองทองแดง กาพยเ์ห่เรือเจา้ฟ้าธรรมาธิเบศ (เจา้ฟ้ากุง้) นิราศอิเหนา 

ฯลฯ พิพิธภณัฑฯ์  
 ชมพพิธิภณัฑ์สังคโลกสุโขทยั ภายในจดัแสดงโบราณวตัถุประเภทเคร่ืองสงัคโลกท่ีมี

คุณค่ากวา่ 2,000 ช้ิน ท่ีไดร้วบรวมมาจากในประเทศ และต่างประเทศ 
 ไดเ้วลาเดินทางกลบัเขา้สู่กรุงเทพฯ [ 420 กม.]  

คํ่า  ถึงโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาโดยสวสัดิภาพ  
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อตัราค่าบริการ (รับเพยีง 25 ท่าน)   

  พกัหอ้งคู่     ท่านละ        4,500 บาท 
  หอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ        650 บาท 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเปลีย่นแปลงรายการ  
 การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ข้ึน ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขสับเปล่ียนรายการตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
แต่จะรักษาผลประโยชนข์องท่านตามสิทธ์ิท่ีมีและจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 

ราคานีร้วม  
1. ค่าพาหนะเดินทางดว้ยรถบสัปรับอากาศ  
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัหอ้งแบบมาตรฐาน 
3. ค่าอาหารจาํนวนม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ  
5. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  
6. ค่าอาหารวา่งและนํ้าด่ืม  

ราคานีไ้ม่รวม  
1. อ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นส่วน “ราคาน้ีรวม” 
 


