One Day Trip
เส้นทางที่ 1 อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.

11.00 น.
12.00 น.

13.00 น.
15.00 น.

16.00 น.

เยี่ยมชมตลาดยามเช้า ที่ตลาดคลองโพธิ์
รับประทานอาหารเช้าที่ขึ้นชื่อ ที่ร้านเล้งเลือดหมู และร้านข้าวมันไก่ศรีวัย
สักการะ อนุสาวรีย์พ ระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่ที่ห น้าศาลากลางจังหวัด อุตรดิตถ์
ชมพิ พิธภัณฑ์ ดาบเหล็ก น้้าพี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวของเหล็กน้้าพี้
อาวุธโบราณเครื่องใช้สมัยต่างๆ ตลอดจนเครื่องรางของคลังที่ท้าจากเหล็กน้้าพี้ และยังเป็น
ที่เก็ บ รักษาดาบเหล็ก น้้าพี้ที่ ใหญ่ ที่สุดในโลก และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ พ ระยาพิชัยดาบหัก
ภายในตัวอาคารจัด แสดงประวัติ ของพระยาพิ ชัยดาบหั ก ประวัติก ารสู้ร บ แบบจ้าลอง
สนามรบ วิถีชีวิตในสมั ยอยุธยาตอนปลาย เครื่องใช้โบราณตลอดจนอาวุธประเภทต่างๆ
ของพระยาพิชัยดาบหัก
วัดธรรมาธิปไตย ชมบานประตูไม้ แกะสลักคู่ใหญ่ของวิหารวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถที่
งดงามเป็นที่สองรองจากประตูวิหารวัดสุทัศน์ฯ ในกรุงเทพมหานคร
รับ ประทานอาหารกลางวั น ณ ร้านก๋ วยเตี๋ ยวเป่ าปากชามกะลา ร้านก๋ วยเตี๋ย วอร่อ ยๆ
ที่มีสารพัดเมนูเส้นมากมาย พร้อมน้้าซุปรสกลมกล่อมสุดแซ่บจนแทบไม่ต้องปรุงเพิ่ม ซึ่งแบ่ง
ความจัดจ้านเป็น 3 ระดับคือ เจ็บภูสอยดาว คือเผ็ดมาตรฐาน เจ็บเขื่อนสิริกิติ์ คือเผ็ดปาน
กลาง และเจ็บลับแลคือไม่เผ็ด
นมัสการ “หลวงพ่อเพชร” พระพุทธรูปศักดิส์ ิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุตรดิตถ์เป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชัยขัดสมาธิเพชร ศิลปะเชียงแสน ณ วัดท่าถนน เดิมชื่อวัด วังเตาหม้อ
เดินทางไป “วัดกลาง” เยี่ยมชมภายในพระอุโบสถ มีพระประธานเป็นพระพุท ธรูป ปูนปั้น
ลงรักปิดทองมีพุทธลักษณะงดงาม เป็นศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นผสมศิลปะแบบลาว
หลวงพระบาง และจิตรกรรมฝาผนังที่ เก่ าแก่ห ายากสมั ยรัตนโกสิน ทร์ตอนต้น เป็นภาพ
พระเวสสันดรชาดกและเทพชุมนุม
แวะซื้อ ของฝากขึ้นชื่ อ ของจัง หวัด อุตรดิต ถ์ ณ ร้านขนมบ้านเที ยนหอมเป็ นศูน ย์อาหาร
แบบครบทุ ก อย่าง ของฝากอุตรดิตถ์ ภายในร้านกว้างขวาง ตกแต่งได้อย่างสวยงามเน้น
บรรยากาศให้เป็นธรรมชาติ

One day Trip
เส้นทางที่ 2 อาเภอลับแล
08.00 น.

10.00 น.

12.00 น.

13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.

16.30 น.

ชมซุ้ม ประตูเมื อ งลับแล เป็นซุ้มประตูเมื องที่ ส ร้างขึ้นใหม่ท ดแทนของเดิม ที่เก่ า ลักษณะ
สถาปัตยกรรมเป็นศิลปะประยุกต์แบบสุโขทัย ด้านข้างของซุ้มประตูเมืองมีประติมากรรม
รูปปั้นหญิงสาวยืนอุ้ มลูก น้อยสีห น้าเศร้าสร้อย ข้ างมี สามี นั่งคอตกในมื อถือถุงย่ามใส่ขมิ้ น
เตรียมเดินทางจากเมืองลับแลตามต้านาน ชมพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล แหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต
แบบยั่งยืนเชิงวิถีเมืองลับแล โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมือง
ลับแลในอดีต
เยี่ยมชม พิ พิ ธภัณฑ์ ผ้าซิ่ นตีนจกไทย – ยวน ลับ แล ก่ อตั้งโดย คุณ จงจรูญ มะโนค้า หรือ
คุณโจ บุคคลเชี่ยวชาญในการทอผ้าสามารถทอผ้าตีนจกลายโบราณได้แทบทุกลาย รวมไปถึง
ลายประยุกต์ต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์นี้มีผ้าเก่าแก่ที่ถูกจัดแสดงไว้และยังคงเอกลักษณ์ในการ
ทอผ้าแบบดั้งเดิมด้วยการใช้ขนเม่นในการจกลายอีกด้วย พิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นเพื่อบ่งบอกความ
เป็นมาและวิถีชีวิตของชาวลับแล
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ย่านถนนคนกิน ตั้งอยู่ถนนราษฎร์อุทิศ เป็นถนนที่มีร้านอาหาร
พื้นเมือ งขึ้นชื่อ ของลับแลไว้ค่อยบริการมากมาย เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยวรัก ไอติม ร้านขนม จีน
น้้าเงี้ยว ข้าวแคบ ข้าวควบ หมี่พัน ป้าหว่าง ข้าวพันผักป้าตอ ร้านเจ๊นีย์ของทอด ร้านข้าวพัน
ผักอินดี้ ฯลฯ
เดินทางไปชม “น้้าตกแม่พูล” สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติของน้้าตกอย่างใกล้ชิด
น้้าตกแม่พูลเป็นน้้าตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้้า โดยการเทปู นให้น้าไหลลดหลั่นจากบน
เขาสูงลงมา
“บ้านบนดอย” ชมสวนผลไม้บนเนินเขาและเลือกซื้อของฝากเมืองลับแล เรียนรู้ความเป็น
ลับแลจากพิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งอยู่ในบริเวณหลังบ้าน และสามารถเลือกซื้อหาสินค้าพื้นเมือง
ของฝาก และของที่ระลึก
นมัสการ “พระแท่ นศิล าอาสน์” วัดนี้มีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ประดั บ ลายกลี บ บั วที่ ฐ าน ชมบานประตู วิห ารซึ่ ง เป็ น ไม้ แกะสลัก ลายกนกงดงามมาก
เดิ น ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ในศาลาการเปรี ย ญเก่ า ตกแต่ ง แบบล้ า นนา ก่ อ ตั้ ง โดย
นายเฉลิ ม ศิ ล ป์ ชยปาโล สร้า งด้ ว ยไม้ 2 ชั้ น เกี่ ย วกั บ วิ ถี ชี วิต เรื่ อ งราวของชาววัง และ
ชาวบ้านสมัยก่อน
วัดพระบรมธาตุ ทุ่ ง ยั้ง ซึ่ง บรรจุพ ระบรมสารี ร กธาตุข องพระพุ ท ธเจ้า เป็ น เจดีย์ เก่ าแก่
แบบลังกา ทรงกลม ในพระวิหารมีจิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องสังข์ทอง ในวันวิสาขบูชาของทุกปี
จะมีการจัดงาน “อัฐมีบูชา” เป็นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจ้าลอง

One day Trip
เส้นทางที่ 3 เขื่อนสิริกิติ์
08.00 น.
08.45 น.
10.00 น.
10.20 น.
11.00 น.
11.30 น.
12.00 น.

14.00 น.
15.00 น.
15.30 น.
16.30 น.

ออกจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ ใช้เส้นทางวังสีสูบ (หมายเลขทางหลวง)
ถึงอุทยานแห่งชาติล้าน้้าน่าน ชมทัศนียภาพของอ่างเก็บน้้า เขื่อนสิริกิติ์อย่างใกล้ชิด แวะซื้อ
ปลาสดและปลาแดดเดียวจากอ่างเก็บน้้าเขื่อนสิริกิติ์
ออกเดินทางไปยังเขื่อนสิริกิติ์
ถึงเขื่อนสิริกิติ์ ชมสวนสุมาลัย สวนที่ กฟผ. สร้างเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ 60 พรรษา ภายในมีประติมากรรมสู่แสงสร้างว่างอันโดด
เด่น สวนรุขชาติ รวมเนื้อที่ 60 ไร่
ชมศูนย์ OTOP เขื่อ นสิริกิ ติ์ อยู่ติดสวนสุม าลัย ภายในเป็นสินค้าต่างๆ จากทุ ก อ้าเภอใน
จังหวัดอุตรดิตถ์
ชมโครงการชี ววิถี การพั ฒ นาอย่างยั่ง ยื น เน้ น แบบจ้ าลองในเนื้ อ ที่ 1 ไร่ มี ก ารปลู ก ผั ก
เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ โดยไม่ใช้สารเคมี หรือการอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รับประทานอาหารกลางวันที่เขื่อนสิริกิติ์ ชิมปลาตะโกกเผา ปลาลุ่มน้้าที่มีรสชาติพิเศษที่หา
ทานได้ ยาก ชิม กาแฟสดของ กฟผ. ที่ ไม่ เ ป็น รองใครพร้อ มชมบรรยากาศของสั นเขื่อ น
และนมั สการหลวงพ่ อเจ็ดกษัตริย์ อันศักดิ์สิทธิ์ หรือ ชิมอาหารที่ร้านอาหารระเบียงน่าน
ร้านอาหารที่ชนะเลิศการประกวดร้านอาหารขนาดใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ชิมเมนูที่ขึ้นชื่อ
ของร้าน คือ ปลาทับทิมริมน่าน สลัดชาววัง ลาบกรอบ ย้าปลาซิวแก้ว (เปิดทุกวัน)
ให้อาหารปลาที่วังมัจฉา อยู่บริเวณหลังร้านอาหารริมน่าน มีปลาธรรมชาตินับพัน เช่น
ปลาข้างเหลือง ปลาซิวยักษ์ ปลาเทโพ ปลาตะเพียนฯ เดินชมสะพานแขวนพระบรมราชินี
ชมบรรยากาศสนามกอล์ฟ 18 หลุม ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามติดภูเขาและสายน้้าน่าน
เดินทางกลับจังหวัดอุตรดิตถ์
ถึงจังหวัดอุตรดิตถ์

หมายเหตุ
- ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติล้าน้้าน่าน คนละ 20 บาท
- ล่องเรือ 2 ชั่วโมง จองล่วงหน้า
เรือเล็ก 20 คน ชั่วโมงละ 2,000 บาท
เรือใหญ่ 80 คน ชั่วโมงละ 3,000 บาท (คิด 1 ชั่วโมงครึ่ง)

One day Trip
เส้นทางที่ 4 อาเภอตอน
08.00 น.
08.45 น.

10.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
16.00 น.

ออกจากตัวเมืองอุตรดิตถ์
“วัดบ้านแก่งใต้” หมู่ที่ ๓ ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอตรอน วัดนี้มีความเกี่ยวพันกับพระยาพิชัย
เมื่อตอนเป็นเด็ก ท่านเคยมาฝึกมวยกับครูเที่ยงที่ลานวัดนี้ครูเที่ยงจึงถือเป็นครูมวยคนแรก
ของพระยาพิชัย นอกจากนี้ยังเป็นที่ ประดิษฐานพระประธานท้องแตกหลวงพ่ อเพชร ปาง
สมาธิเพชร ขนาดหน้าตัก ๓.๘๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร
ชม “พิ พิ ธภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ านชุ ม ชนต้า บลหาดสองแคว” เป็ น แหล่ ง องค์ ความรู้ในเรื่อ งของ
วิวัฒ นาการการเปลี่ยนทั้ ง ทางด้ านสัง คม เศรษฐกิ จ การศึ ก ษา และนอกจากนั้ นยัง เป็ น
การจัดการทรัพ ยากรที่ มี ความสัม พันธ์ร ะหว่างคนกั บธรรมชาติ คนกั บ สิ่งเหนือธรรมชาติ
คนกั บสังคมและคนกั บแหล่งเรียนรู้ กล่าวคือศูนย์บูรณาการวัฒ นธรรมไทยสายใยชุม ชน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดหาดสองแคว
รับประทานอาหารกลางวัน
เรียนรู้ “โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว” ชุมชนลาวเวียง และแหล่งเรียนรู้ในต้าบลหาดสองแคว
37 แหล่ง เรียนรู้ ที่ พั ก โฮมเสตย์ การนวดแผนไทย การสอนท้ าสินค้าชุม ชน เช่นงาตัดด้า
ข้าวเกรียบสมุนไพร ปลาร้า ศูนย์สามวัยสานสายใยรัก
เดินทางกลับจังหวัดอุตรดิตถ์

หมายเหตุ
หากสนใจพักที่โฮมสเตย์หาดสองแคว สามารถติดต่อสอบถามที่พักโฮมสเตย์ได้ที่
คุณสนิท ดีเพ็ชร ประธานกลุม่ โฮมสเตย์ โทร.084-505-4672 หรือ
อบต.หาดสองแคว โทร.0-5549-6098
ค่าใช้จ่ายที่พักโฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว ราคา 350 คน/คืน
ราคานี้รวมค่าที่พัก อาหารเย็น/เช้า และอาหารใส่บาตร

One day Trip
เส้นทางที่ 5 อาเภอทองแสนขัน – นาปาด – ท่าปลา
08.00 น.
08.30 น.

10.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

14.30 น.
16.00 น.

ออกจากตัวเมืองอุตรดิตถ์
เที่ยวชม “ไร่องุ่นคานาอัน” เป็นไร่องุ่นที่มีการสร้างอาคารแนว Tuscan ของประเทศอิตาลี
ใช้เป็นอาคารส้าหรับร้านอาหารเครื่องดื่มและของฝากของที่ ระลึกเกี่ ยวกับองุ่น ส่วนพื้นที่
ด้านข้างจะเป็นไร่องุ่น มีองุ่นมากมายหลากหลายพันธุ์ อาทิ องุ่นพันธุ์ลูสเพอร์เลต องุ่นผลสี
เขียวหวานอร่อย, พันธุ์แบล็กโอปอล องุ่นสีด้าลูกใหญ่
ชม “พิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้้าพี้” ชมประวัติความเป็นมา พัฒนาการหุ่นจ้าลองในการน้าเหล็ก
น้้ า พี้ ม าท้ า เป็ น ศาสตราวุ ธ และบ่ อ เหล็ ก น้้ า พี้ เป็ น แหล่ ง สิ น แร่ เ หล็ ก ตามธรรมชาติ
เป็นบ่อ เหล็ก กล้ามีอ ยู่ห ลายบ่อด้วยกั น ที่ป รากฏเด่นชัดมี อยู่ 2 บ่อ คือ บ่อพระแสง และ
บ่อพระขรรค์ และท้ากิจกรรมตกแร่เหล็กน้้าพี้ โดยใช้คั นเบ็ด เชื่อว่า “ใครตกได้ จะโชคดี”
พกเป็นเครื่องรางติดตัว ป้องกันคุณไสยสิ่งชั่วร้าย
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินไป “อุ ท ยานแห่งชาติต้นสัก ใหญ่ ” อ.น้้าปาด ชมต้นสัก ที่ ใหญ่ ที่ สุดในโลก ถูก พบเมื่ อ
ประมาณปี พ.ศ. 2470มีอายุประมาณ 1,500 ปี ความยาวรอบต้น 1007 เซนติเมตร
แม้ ส่วนยอดถูก พายุพั ดหัก ล้าต้นส่วนใหญ่ ยัง คงอยู่ในสภาพเดิม โดยได้รับ การดูแลรักษา
ให้มี ความแข็ง แรงสมบูรณ์ และในวนอุท ยานต้นสัก ใหญ่ ยัง มี เส้นทางเดินศึก ษาธรรมชาติ
ระยะทาง 2 กิโลเมตร ในปี พ.ศ.2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานนามต้นสักใหญ่นี้ว่า “มเหสักข์” เป็นต้นพันธุ์ที่น้าไปเพาะเนื้อเยื่อกระจายปลูก
ทั่วประเทศ
เดินไปทางเยี่ยมชมและซื้อของฝาก “กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ต้าบลหาดล้า ” ชม
การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นประเภทต่าง ๆ หลายชนิด เช่น ตากแห้ง อบเกลือ อบเนย
เคลือบโอวัลติน เคลือบกาแฟ กระยาสารทเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น
เดินทางกลับจังหวัดอุตรดิตถ์

