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ชุมชนเมืองเกาสุโขทัย
จ. สุโขทัย

น่ีคือหน่ึงในพ้ืนท่ีไมก่ีแหงของประเทศไทยท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนเมืองมรดกโลก 
อันเปยมดวยเร่ืองราวทางประวัติศาสตร ศิลปะ และภูมิสถาปตยกรรมท่ีคุณอาจเคย

ศึกษาเร่ืองราวเหลาน้ีผานตําราประวัติศาสตร แตถาคุณอยากศึกษา และเรียนรูสัมผัส
วิถีของคนในชุมชนเมืองเกาแหงน้ีดวยตัวเอง คุณอาจจะตองหาเวลาเดินทางมา

ท่ีชุมชน คุณจะไดเรียนรูวิถีชีวิตของชุมชนท่ีสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
สืบเน่ืองมาจนถึงรุนลูกรุนหลาน ท่ีคุณยังคงสามารถเห็น และไดกล่ินจาง ๆ 

ของประวัติศาสตรเหลาน้ี ผานวิถีชีวิตจากคนในชุมชน

กิจกรรมในชุมชน
เรียนรูการปนดินเผาและเขียนลายสังคโลกบนภาชนะ

เรียนรูวิธีการสานปลาตะเพียน ท่ีเปนสัญลักษณแหง
ความอุดมสมบูรณ

เรียนรูการทําพระพิมพสมัยสุโขทัย ณ บานพระพิมพ
ลักษมณศิลป

ชมอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย มนตรขลังมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม

เรียนรูการทําขนมทองถ่ินคนเมืองเกา ขนมแดกงา



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
09.30 น. พบกัน ณ จุดนัดพบ บริเวณทางเขาอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย

10.00 น. มาถึงเมืองเกาสุโขทัยแลว ไมควรพลาดท่ีจะปนจักรยานรอบอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ชมความสวยงาม 

 ของโบราณสถานอันสวยงามท่ีรายลอมดวยตนไมใหญอันรมร่ืน เพลิดเพลินกับการปนจักรยานชม

 ทัศนียภาพสองขางทาง

 • ฟงประวัติศาสตรผานโบราณสถาน เชน วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย วัดตระพังเงิน วัดสระศรี

 • กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันพ้ืนบานแบบปนโต ใตตนโพธ์ิเกาะกลางน้ํา ณ วัดตระพังทอง

13.00 น. สนุกกับวิถีชุมชนอยางลึกซ้ึง ท่ีเมืองเกาสุโขทัย เรียนรูวิถี และสัมผัสภูมิปญญาการทําพระพิมพเมืองเกา ณ  

 บานพระพิมพลักษมณศิลป รูจักรูปแบบของพระพุทธศิลปสุโขทัยในแบบตาง ๆ แบบเจาะลึก พรอมลงมือ 

 เตรียมดินและพิมพพระ/เรียนรูเทคนิคการเผา เพ่ือใหไดพระพิมพดินเผาเน้ือแกรงท่ีสมบูรณ

15.00 น. เรียนรูการทําเคร่ืองปนดินเผา ณ อุษาสังคโลก จากรองรอยในอดีตท่ีพบซากถวยชามสังคโลกจํานวนมาก  

 และลวดลายอันเปนเอกลักษณอยางเชน รูปปลาคู หรือปลากา (รูปรางคลายปลาตะเพียน) ท่ีแสดงถึงความ 

 อุดมสมบูรณในสมัยน้ัน ทําใหมีบานเรือนท่ีตองการสืบทอดการปนเคร่ืองปนดินเผาอยางแพรหลายในพ้ืนท่ี 

 ของเมืองเกาสุโขทัย

 • ลงมือเขียนลายสังคโลกบนถวยชามสังคโลกดวยตนเอง

16.00 น. กลับเขาบานพักโฮมสเตย และพักผอนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นดวยเมนูพ้ืนบาน ณ บานพักโฮมสเตย

วันท่ี 2
06.00 น. สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนดวยการเดินจับจายซ้ือของพรอมด่ืมด่ําบรรยากาศตลาดเชาชุมชน

 วัดตระพังทอง และรวมกันตักบาตรสะพานบุญ วัดตระพังทอง

08.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย

09.00 น. ออกเดินทางไปเท่ียวรอบ ๆ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยตอ ชมเตาทุเรียงโบราณ เปนเตาเผาสังคโลก   

 เคร่ืองปนดินเผาท่ีพบบริเวณน้ีสวนใหญเปนประเภทถวยชาม มีขนาดใหญ น้ํายาเคลือบขุน สีเทาแกม 

 เหลือง มีลายเขียนสีดํา สวนใหญทําเปนรูปดอกไม ปลา และจักร ซ่ึงพบอยูบริเวณคันดินรอบวัดพระพาย 

 หลวง ท่ียังท้ิงรองรอยไวไดใหนักทองเท่ียวไดศึกษาและเรียนรู

10.00 น. เดินทางไปวัดศรีชุม ซ่ึงเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองคใหญมีนามวา “พระอจนะ” สัมผัส 

 ความอลังการ และความสวยงามขององคพระอจนะ

 • ตามหาคําตอบของตํานานพระพุทธรูปพูดได

 • เรียนรูการสานปลาตะเพียน และกระทงใบลาน โดยผูเช่ียวชาญ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และทดลองทํา “ขาวเปบ” เมนูอาหารพ้ืนบานข้ึนช่ือของชุมชนนาตนจ่ัน

13.00 น. เรียนรูการทํานกคุมแกะสลัก ณ ศูนยการเรียนรูหัตถกรรมไมแกะสลัก บานนกคุม ซ่ึงเปนส่ิงมงคล คุมครอง 

 ทรัพยสิน และบานเรือนใหรมเย็นเปนสุข มาเรียนรูภูมิปญญาของชาวเมืองเกา พรอมลงมือตอกลายไมดวย 

 ตนเอง

 • รูจักประวัติความเปนมา และความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาแตโบราณ

 • เรียนรูการแกะสลักไมสัก จนกลายมาเปนนกคุม

 • เรียนรูตอกลายบนตัวนกคุมกับชางผูเช่ียวชาญ

15.00 น. กลับเขาท่ีพัก และพักผอนตามอัธยาศัย

18.00 น. นํากระทงใบลาน ท่ีลงมือทําดวยตนเองมาลอยบริเวณสระน้ําวัดตระพังทอง เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา

18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ และพักผอนตามอัธยาศัย

วันท่ี 3
08.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย และเช็กเอาต

09.00 น. อําลาชุมชน และออกเดินทางไป จ. พิษณุโลก

10.00 น. แวะกราบสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ. พิษณุโลก

 พระพุทธชินราชเปนพระคูบานคูเมืองของจังหวัดพิษณุโลก หากไดมีโอกาสมาท่ีจังหวัดน้ีแลวตองไมพลาดท่ี 

 จะมาไหวขอพรจากทาน ซ่ึงพระพุทธชินราชไดรับการยอมรับวาเปนพระพุทธรูปท่ีมีความงดงามท่ีสุดองค 

 หน่ึง

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 3 วัน 2 คืน
วันท่ี 1
09.30 น. พบกัน ณ จุดนัดพบ บริเวณทางเขาอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย

10.00 น. มาถึงเมืองเกาสุโขทัยแลว ไมควรพลาดท่ีจะปนจักรยานรอบอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ชมความสวยงาม 

 ของโบราณสถานอันสวยงามท่ีรายลอมดวยตนไมใหญอันรมร่ืน เพลิดเพลินกับการปนจักรยานชม

 ทัศนียภาพสองขางทาง

 • ฟงประวัติศาสตรผานโบราณสถาน เชน วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย วัดตระพังเงิน วัดสระศรี

 • กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันพ้ืนบานแบบปนโต ใตตนโพธ์ิเกาะกลางน้ํา ณ วัดตระพังทอง

13.00 น. สนุกกับวิถีชุมชนอยางลึกซ้ึง ท่ีเมืองเกาสุโขทัย เรียนรูวิถี และสัมผัสภูมิปญญาการทําพระพิมพเมืองเกา ณ  

 บานพระพิมพลักษมณศิลป รูจักรูปแบบของพระพุทธศิลปสุโขทัยในแบบตาง ๆ แบบเจาะลึก พรอมลงมือ 

 เตรียมดินและพิมพพระ/เรียนรูเทคนิคการเผา เพ่ือใหไดพระพิมพดินเผาเน้ือแกรงท่ีสมบูรณ

15.00 น. เรียนรูการทําเคร่ืองปนดินเผา ณ อุษาสังคโลก จากรองรอยในอดีตท่ีพบซากถวยชามสังคโลกจํานวนมาก  

 และลวดลายอันเปนเอกลักษณอยางเชน รูปปลาคู หรือปลากา (รูปรางคลายปลาตะเพียน) ท่ีแสดงถึงความ 

 อุดมสมบูรณในสมัยน้ัน ทําใหมีบานเรือนท่ีตองการสืบทอดการปนเคร่ืองปนดินเผาอยางแพรหลายในพ้ืนท่ี 

 ของเมืองเกาสุโขทัย

 • ลงมือเขียนลายสังคโลกบนถวยชามสังคโลกดวยตนเอง

16.00 น. กลับเขาบานพักโฮมสเตย และพักผอนตามอัธยาศัย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นดวยเมนูพ้ืนบาน ณ บานพักโฮมสเตย

วันท่ี 2
06.00 น. สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนดวยการเดินจับจายซ้ือของพรอมด่ืมด่ําบรรยากาศตลาดเชาชุมชน

 วัดตระพังทอง และรวมกันตักบาตรสะพานบุญ วัดตระพังทอง

08.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย

09.00 น. ออกเดินทางไปเท่ียวรอบ ๆ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยตอ ชมเตาทุเรียงโบราณ เปนเตาเผาสังคโลก   

 เคร่ืองปนดินเผาท่ีพบบริเวณน้ีสวนใหญเปนประเภทถวยชาม มีขนาดใหญ น้ํายาเคลือบขุน สีเทาแกม 

 เหลือง มีลายเขียนสีดํา สวนใหญทําเปนรูปดอกไม ปลา และจักร ซ่ึงพบอยูบริเวณคันดินรอบวัดพระพาย 

 หลวง ท่ียังท้ิงรองรอยไวไดใหนักทองเท่ียวไดศึกษาและเรียนรู

10.00 น. เดินทางไปวัดศรีชุม ซ่ึงเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองคใหญมีนามวา “พระอจนะ” สัมผัส 

 ความอลังการ และความสวยงามขององคพระอจนะ

 • ตามหาคําตอบของตํานานพระพุทธรูปพูดได

 • เรียนรูการสานปลาตะเพียน และกระทงใบลาน โดยผูเช่ียวชาญ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และทดลองทํา “ขาวเปบ” เมนูอาหารพ้ืนบานข้ึนช่ือของชุมชนนาตนจ่ัน

13.00 น. เรียนรูการทํานกคุมแกะสลัก ณ ศูนยการเรียนรูหัตถกรรมไมแกะสลัก บานนกคุม ซ่ึงเปนส่ิงมงคล คุมครอง 

 ทรัพยสิน และบานเรือนใหรมเย็นเปนสุข มาเรียนรูภูมิปญญาของชาวเมืองเกา พรอมลงมือตอกลายไมดวย 

 ตนเอง

 • รูจักประวัติความเปนมา และความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาแตโบราณ

 • เรียนรูการแกะสลักไมสัก จนกลายมาเปนนกคุม

 • เรียนรูตอกลายบนตัวนกคุมกับชางผูเช่ียวชาญ

15.00 น. กลับเขาท่ีพัก และพักผอนตามอัธยาศัย

18.00 น. นํากระทงใบลาน ท่ีลงมือทําดวยตนเองมาลอยบริเวณสระน้ําวัดตระพังทอง เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา

18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ และพักผอนตามอัธยาศัย

วันท่ี 3
08.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย และเช็กเอาต

09.00 น. อําลาชุมชน และออกเดินทางไป จ. พิษณุโลก

10.00 น. แวะกราบสักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ. พิษณุโลก

 พระพุทธชินราชเปนพระคูบานคูเมืองของจังหวัดพิษณุโลก หากไดมีโอกาสมาท่ีจังหวัดน้ีแลวตองไมพลาดท่ี 

 จะมาไหวขอพรจากทาน ซ่ึงพระพุทธชินราชไดรับการยอมรับวาเปนพระพุทธรูปท่ีมีความงดงามท่ีสุดองค 

 หน่ึง

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ โปรแกรม 3 วัน 2 คืน
 จํานวนนักเดินทาง              2-3 ทาน              4-6 ทาน              7-9 ทาน

       ราคา/ทาน                  17,000              11,000                8,500

อัตราคาบริการ โปรแกรม 7 วัน 6 คืน
 จํานวนนักเดินทาง              2-3 ทาน              4-6 ทาน              7-9 ทาน

       ราคา/ทาน                  42,000              26,000               18,000



ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู
 

เรียนรูศาสตรงานหัตถกรรมโบราณ อันสืบทอดกันมาต้ังแตสมัย
สุโขทัย ผานกิจกรรม การเขียนลายเคร่ืองสังคโลก การแกะสลักนกคุม
และพระพุทธรูปไม การทําขนมขาวแดกงา ขนมสังขยาชาวนา รวมถึง
การแสดงพ้ืนบานท่ีหาดูไดยากอยางระบํากลองยาวและระบําสุโขทัย

โฮมสเตยชุมชน
โฮมสเตยท่ีรับมาตรฐานจากกรมการทองเท่ียว จํานวน 4 หลัง และ
เครือขายจํานวน 8 หลัง รองรับนักทองเท่ียวไดประมาณ 70 ทาน




