เดินทางวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2561
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : สุโขทัย – แผ่นดิ นศักดิ์ สิทธิ์ รปู หัวใจ ทุ่งทะเลหลวง – อุษาสังคโลก
วัดศรีชุม – อุทยานประวัติศาสตร์สโุ ขทัย
06.00 น.

07.00 น.
08.20 น.

09.00 น.
10.00 น.

พร้อ มกัน ที่ สนามบิ น นานาชาติ สุ ว รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3
เคาน์ เตอร์ F สายการบิ นบางกอก แอร์เวย์ส เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับ และอานวยความ
สะดวกเรือ่ งสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง (กรุณ าเตรีย มบัต รประชาชนตัว จริง เพือ่
แสดงตัวก่อนขึน้ เครือ่ ง)
ออกเดินทางสู่ จ.สุโขทัย ด้วยสายการบิ นบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ PG211
ถึง สนามบิ น สุ โขทัย ที่มกี ารออกแบบอาคารต้อ นรับ ผู้โดยสารทรงไทยเปิ ด โล่ งมีค วาม
งดงามแบบสุโขทัยจนได้รบั รางวัลสมาคมสถาปนิกไทย 11 ถ่ายภาพเก็บมุมเก๋ๆ ไว้เป็ นที่
ระลึก
ออกเดินทางสู่ อาเภอเมืองสุโขทัย
(สนามบินสุโขทัย- Café De Tree ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)
ถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพในมุมมองต่างๆ โดยกูรูด้านเทคนิคการถ่ายภาพ อาจารย์
นพดล อาชาสันติ สขุ และอาจารย์สมโภช แตงไทย ณ ร้าน Café De Tree
(Café De Tree - แผ่นดินศักดิส์ ทิ ธิร์ ปู หัวใจ ใช้เวลาเดินทางประมาณ15 นาที)

11.30 น.

12.30 น.
14.00 น.

15.30 น.

16.30 น.

ถ่ายภาพมุมสูง ณ แผ่นดิ นศักดิ์ สิ ทธิ์ รูปหัวใจ หรือทุ่งทะเลหลวง เป็ นโครงการแก้มลิง
เก็บน้ าขนาดใหญ่ เกาะตรงกลางเป็ นรูปหัวใจ มณฑปเกาะกลางแผ่นดินเป็ นที่ประดิษฐาน
"พระพุทธรัตนสิรสิ ุโขทัย" อายุกว่า 700 ปี
(แผ่นดินศักดิส์ ทิ ธิร์ ปู หัวใจ-ร้านสินวนารีสอร์ท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านสิ นวนารีสอร์ท
(สินวนารีสอร์ท – อุษาสังคโลก ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 นาที)
วาดลวดลายสังคโลก ลงบนเสื้อยืด ณ อุษาสังคโลก แหล่งผลิตเครื่องปั ้นสังคโลกที่
เมืองเก่าสุโขทัย จากนัน้ เปลีย่ นเลนส์มาโครเก็บภาพระยะใกล้ถ่ายลายเส้นเครื่องสังคโลก
ฝีมอื ภูมปิ ั ญญาในท้องถิน่ หลากหลายชิน้ งาน
(อุษาสังคโลก – วัดศรีชุม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)
เปลีย่ นเลนส์มมุ กว้างเก็บภาพพระหัตถ์ขวาอันงดงามอย่างยิง่ ของ “พระอจนะ” ณ วัดศรี
ชุม พระพุทธรูปปูนปั ้นปางมารวิชยั ขนาดใหญ่สวยงามทีป่ ระดิษฐานอยูใ่ นมณฑป พระพูด
ได้ในตานาน
(วัดศรีชุม – อุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที)

เก็บภาพบรรยากาศยามอาทิตย์อศั ดง นัง่ รถรางปัน่ จักรยาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย ความรุง่ เรืองด้านพุทธศิลป์ และสถาปั ตยกรรม
 วัดศรีสวาย วัดแห่งเดียวในสุโขทัยทีม่ ปี รางค์สามยอดเป็ นแบบขอมเรียงกัน
 วัดตระพังเงิ น เก็บภาพเจดียท์ รงพุ่มข้าวบิณฑ์และพระพุทธรูปปางลีลาประดิษฐาน
ทีเ่ รือนธาตุทงั ้ สีด่ า้ น เนื่องจากอยูด่ า้ นหน้าอ่างเก็บน้า ทาให้เกิดมุมมองทีง่ ดงาม
 วัดสระศรี ตัง้ อยูก่ ลางสระน้ าขนาดใหญ่ทส่ี ุดชื่อว่า “ตระพังตระกวน” ชมเจดียท์ รง
ระฆังกลม วิหารและโบสถ์กลางน้าได้ช่อื ว่าเป็ นจุดทีม่ ที ศั นียภาพสวยงามมาก
 วัดมหาธาตุ จุดถ่ายภาพยามอาทิตย์อศั ดง ตาแหน่งดวงอาทิตย์จะตกตรงยอด
เศียรพระราวรัศมีฉายแสง
(อุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย – สวนอาหารน้ าค้าง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)

18.30 น.
20.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ สวนอาหารน้าค้าง บรรยากาศสบายๆ สไตล์เรือนไทยริมน้า
(สวนอาหารน้ าค้าง – สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)
เช็คอินเข้าสู่ทพ่ี กั แบบบูตคิ ระดับ 4 ดาว ณ สุโขทัย เฮอริ เทจ รีสอร์ท
(Superior room : 30 ตร.ม./Free Wifi)

วันอาทิ ตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : บ้านนาต้นจัน่ – อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสชั นาลัย
เช้า
08.00 น.
09.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ อาเภอศรีสชั นาลัย
(สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท - บ้านนาต้นจัน่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัวโมง)
่
นัง่ รถอี แต๊กถ่ายภาพวิ ถีชีวิตชุมชน ณ บ้านนาต้ นจัน่ หมู่บ้านเล็กๆ ที่มปี ระชากร 270
ครัวเรือน มีอาชีพทอผ้า เกษตรกรรม ทาสวนผลไม้และไร่นา ฯลฯ จากนัน้ ทากิจกรรมของ
ชุมชน และเก็บภาพประทับใจ
 ทดลองทาข้าวเปิ๊ บ หรือ ก๋วยเตีย๋ วพระร่วงถ่ายภาพกรรมวิธกี ารทาเส้น
ซึง่ คล้ายคลึงกับข้าวเกรียบปากหม้อ อาหารพืน้ เมืองอันเลืองชื่อของบ้านนาต้นจัน่
 ชม การทาผ้าหมักโคลน ถือเป็ นภูมปิ ั ญญาจากท้องถิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์ และสืบ
สานมาแต่โบราณ โดยผ่านกระบวนการหมักโคลน ทาให้ผา้ นิ่มพริว้ สวมใส่สบาย
 สาธิ ตการทาตุ๊กตาบาโหน ของเล่นเพื่อบริหารมือทัง้ ของเด็กและผูใ้ หญ่ เก็บภาพ
งาน
ไม้แฮนด์เมด ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของบ้านนาต้นจัน่
(บ้านนาต้นจัน่ – ร้านป้ าทรง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

12.00 น.
13.30 น.

15.30 น.

16.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบพืน้ เมือง ณ ร้านป้ าทรง
(ร้านป้ าทรง- อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีสชั นาลัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที)
เลือกปรับใช้เทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสชั นาลัย นัง่ รถราง
ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ผ่านประตูแนวกาแพงศิลาแลงเมืองเชลียง
 วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ เก็บภาพโบราณสถานสาคัญ อาทิ ปรางค์ประธาน ก่อ
ด้วยศิลาแลงฉาบปูน ชมศิลปะขอมผสมกลมกลืนไปกับศิลปะสมัยสุโขทัย บริเวณ
เรือนธาตุดา้ นหน้ามีบนั ไดขึน้ องค์ปรางค์สู่ซุม้ โถง ในวิหารประดิษฐาน พระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ปางมารวิชยั ทางขวามีพระพุทธรูปปูนปั ้นปางลีลางดงาม
 ชมฐานล้อมรอบด้วยฝูงช้างปูนปั ้นขนาดใหญ่กว่าช้างจริง 39 เชือก ณ วัดช้างล้อม
 ถ่ายภาพภายในวิหาร ณ วัด นางพญา ที่มกี ารตกแต่ งด้วยสังคโลก และปูนปั ้น
ลวดลายต่างๆอย่างวิจติ ร
 พลาดไม่ได้ก ับ เจดีย์ศิล ปะสุ โขทัยแท้ ณ วัด เจดี ย์เจ็ด แถว ซึ่งเป็ นวัด ที่ม ีค วาม
สวยงามทีส่ ุดในเมืองศรีสชั นาลัย
(อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรีสชั นาลัย – ร้านระเบียงกาแฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 18
นาที)

จิบกาแฟชิลๆ ณ ร้านระเบียงกาแฟ ร้านกาแฟบรรยากาศลูกทุ่งโอบล้อมด้วยทุ่งนา ตัวร้าน
ตกแต่งด้วยไม้เก่า มีระเบียงริมทุ่งนา ชมวิวสวยของทุ่งนาได้อย่างเพลิดเพลิน และถ่ายรูป
กับมุมชิคๆ ภายในร้าน
ออกเดินทางสู่ อ.สวรรคโลก

17.00 น.
18.30 น.
20.00 น.

(ร้านระเบียงกาแฟ – โรงแรมทีพ่ กั ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 นาที)
เดินทางกลับถึงโรงแรมทีพ่ กั
รับประทานอาหารค่าภายในห้องอาหารของโรงแรม พร้อมประกาศผลงานภาพถ่ายโดนใจ
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : โครงการเกษตรอิ นทรีย์ สนามบิ นสุโขทัย – กรุงเทพ
07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นัง่ รถอีแต๋น ย้ อนอดี ตวิ ถีชีวิตสู่ธรรมชาติ กบั โครงการเกษตรอิ นทรียข์ องสนามบิ น
สุโขทัย พร้อมเก็บภาพวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิม อาทิเก็บไข่เป็ ด ปลูกข้าว ดานา ตาข้าว, ขีค่ วาย
และคัดข้าว

11.30 น.

รับประทานอาหารพื้นบ้านแบบปลอดภัยไร้เคมี ณ ครัวสุโข ร้านอาหารโครงการเกษตร
อินทรียข์ องสนามบินสุโขทัย คัดสรรผลผลิตสดๆ ในโครงการ ล้วนแต่มปี ระโยชน์และปลอด
สารพิษ
กลับทีพ่ กั เพื่อทา Refreshment
เช็คเอาท์เก็บสัมภาระ ออกเดินทางกันต่อ
(สุโขทัย เฮอริเทจรีสอร์ท– สนามบิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที)
เดินทางถึงสนามบินสุโขทัย หลังเช็คอิน สามารถเก็บภาพสัตว์น่ารัก ณ สวนสัตว์ภายใน
สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ด้วย สายการบิ นบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ PG210
ถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

12.30 น.
13.30 น.
14.00 น.
15.05 น.
16.20 น.

*****************************************

