00:00 - 00:30 วัดมหาธาตุ สุโขทัย

1/9/2020

2/9/2020
วัดคงคาราม

00:30 - 01:00 โขนพระราชทาน

ตําหนักพระแม่กวนอิม โรงเรียนเครืองหนัง

ท่องเมืองสงขลา4

ชุมชนเจริญไชย 2

01:00 - 01:30 นาบัว

ชุมชนเจริญไชย 2

สวนในขวดแก้ว

หอประติมากรรม
ต้นแบบ

รถคอกหมู

01:30 - 02:00 วัดใหญ่สุวรรณาราม

รถคอกหมู
วัดเสน่ หพ์ ่อง

เมืองศรีเทพ
บ้านสัตว์ประหลาด

Match Box Bangkok วัดคงคาราม
หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
วัดพระประโทณเจดีย์
ความสุขทีแตกต่าง

02:00 - 02:30 วัดบรมธาตุนคร

3/9/2020
4/9/2020
Kathy The Witch
พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
ความลึกลับน่ าลิมลอง

5/9/2020
วัดเสน่ หพ์ ่อง

02:30 - 03:00 Ice-cream Designer วัดพระประโทณเจดีย์ วัดเชืงท่า

วัดธารนําไหล

ตําหนักพระแม่กวนอิม

03:00 - 03:30 วัดกุฎดี าว

หอประติมากรรม
ต้นแบบ

วัดบรมธาตุนคร

ท่องเมืองสงขลา4

03:30 - 04:00 โพรงรักแห่งพงไพร

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
ลิเกเขมรโบราณ
วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดธารนําไหล
Match Box Bangkok สวนเห็ดบ้านอรัญญิก Ice-cream Designer หมูบ่ า้ นนําบ่อน้อย
ความสุขทีแตกต่าง

04:00 - 04:30 ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
04:30 - 05:00 วัดราชสิทธาราม

หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
ความสุขทีแตกต่าง

05:00 - 05:30 ดนตรี สุนทรียศาสตร์ วัดธารนํ าไหล

จากจินตนาการ

วัดช้างล้อม

อัมพวา

วัดมหาธาตุ สุโขทัย

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ

วัดถําไตรรัตน์

โขนพระราชทาน

Match Box Bangkok

05:30 - 06:00 ท่องเมืองนครศรีฯ2

ท่องเมืองสงขลา4

06:00 - 06:30 ศาลเจ้าโรงเกือก

นาบัว

หอประติมากรรม
ต้นแบบ

Ice-cream Designer ท่องเมืองภูเก็ต 3
วัดมหาธาตุ สุโขทัย วัดทองนพคุณ

ท่องเมืองนครศรีฯ2
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา

นาบัว
วัดบรมธาตุนคร

07:00 - 07:30 วัดจําปา

วัดบรมธาตุนคร

จิจนิ เกาะ

ดนตรี สุนทรียศาสตร์ วัดใหญ่สุวรรณาราม
จากจินตนาการ

07:30 - 08:00 พิมาย

โขนพระราชทาน

วัดมหาธาตุ เชลียง
เทียวไทยไม่ตกยุค
R-Run 2

โพรงรักแห่งพงไพร
วัดราชสิทธาราม

Ice-cream Designer
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

เครืองทองโบราณ
รถคอกหมู

วัดกุฎดี าว
The Yard โรงแรม
ครอบครัว

โขนพระราชทาน
โพรงรักแห่งพงไพร

โรงหล่อเทียนหลวง

ท่องเมืองนครศรีฯ2

06:30 - 07:00 The Yard โรงแรม

สุนัขตํารวจ

ครอบครัว

08:00 - 08:30 คู่หทู ่องเทียว+เจ้าสัว เส้นทางโฟกัส R1

พาอิม R2
08:30 - 09:00 โรงหล่อเทียนหลวง
09:00 - 09:30 ทัวถินแดนไทย

ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา

R-Run 1
09:30 - 10:00 วัดเชืงท่า

ดนตรี สุนทรียศาสตร์ วัดเสน่ หพ์ ่อง
จากจินตนาการ

10:30 - 11:00 บ้านสัตว์ประหลาด

ท่องเมืองนครศรีฯ2

Thainess
ตําหนักพระแม่กวนอิม วัดจําปา

11:00 - 11:30 Kathy The Witch

วัดกุฎดี าว

วัดคงคาราม

ศาลเจ้าโรงเกือก

เทียวไทยไม่ตกยุค
F-Run

11:30 - 12:00 โรงเรียนเครืองหนัง

วัดราชสิทธาราม

ชุมชนเจริญไชย 2

หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู

ดนตรี สุนทรียศาสตร์
จากจินตนาการ

12:00 - 12.30 วัดช้างล้อม

วัดจําปา
Focus Thailand RRun 2

วัดธารนําไหล
สวนในขวดแก้ว
โรงหล่อเทียนหลวง
Match Box Bangkok Kathy The Witch
วัดจําปา
ความลึกลับน่ าลิมลอง

ศาลเจ้าโรงเกือก
โรงหล่อเทียนหลวง

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
หอประติมากรรม
ต้นแบบ

10:00 - 10:30

ความลึกลับน่ าลิมลอง

12:30 - 13:00 สุนัขตํารวจ
13:00 - 13:30 อัมพวา
13:30 - 14:00 ลิเกเขมรโบราณ
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30 สามเสน5 ลอดจ์

บ้านสัตว์ประหลาด
วัดเชืงท่า

วัดกุฎดี าว

หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
ศาลเจ้าโรงเกือก

บุษบาคาเฟ่

16:30 - 17:00 จิจนิ เกาะ

วัดเชืงท่า
โรงเรียนเครืองหนัง

วัดมหาธาตุ สุโขทัย
นาบัว

สวนเห็ดบ้านอรัญญิก เมืองศรีเทพ
Focus Thailand F- Kathy The Witch
Run
ความลึกลับน่ าลิมลอง

17:00 - 17:30 วัดทองนพคุณ

สวนในขวดแก้ว

วัดใหญ่สุวรรณาราม

วัดถําไตรรัตน์

คู่หทู ่องเทียว+เจ้าสัว
พาอิม F-Run

17:30 - 18:00 ท่องเมืองภูเก็ต 3

Kathy The Witch
วัดบรมธาตุนคร
ความลึกลับน่ าลิมลอง

อัมพวา

บ้านสัตว์ประหลาด

18:00 - 18:30 ตําหนักพระแม่กวนอิม วัดช้างล้อม

ดนตรี สุนทรียศาสตร์ ทัวถินแดนไทย
จากจินตนาการ
R-Run 2

วัดถําไตรรัตน์

18:30 - 19:00 รถคอกหมู

วัดราชสิทธาราม
วัดกุฎดี าว
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
ท่องเมืองนครศรีฯ2
โพรงรักแห่งพงไพร
พิมาย

ท่องเมืองภูเก็ต 3
PROMOTE F-Run
วัดทองนพคุณ
จิจนิ เกาะ
สามเสน5 ลอดจ์
ชุมชนเจริญไชย 2

วัดช้างล้อม
สวนเห็ดบ้านอรัญญิก
อัมพวา
สุนัขตํารวจ
ลิเกเขมรโบราณ
สามเสน5 ลอดจ์

เครืองทองโบราณ

ศาลเจ้าโรงเกือก

วัดพระประโทณเจดีย์ จิจนิ เกาะ

22:00 - 22:30 วัดธารนํ าไหล

วัดทองนพคุณ

The Yard โรงแรม
ครอบครัว

ตําหนักพระแม่กวนอิม วัดมหาธาตุ เชลียง

22:30 - 23:00 ท่องเมืองสงขลา4

สามเสน5 ลอดจ์
ท่องเมืองภูเก็ต 3

หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
วัดจําปา

วัดเสน่ หพ์ ่อง
เส้นทางโฟกัส R2

วัดมหาธาตุ เชลียง

โรงหล่อเทียนหลวง

19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30

สุนัขตํารวจ
วัดคงคาราม
อัมพวา
วัดพระประโทณเจดีย์ ลิเกเขมรโบราณ
ชุมชนเจริญไชย 2
วัดถําไตรรัตน์
วัดเสน่ หพ์ ่อง
สวนเห็ดบ้านอรัญญิก
PROMOTE R-Run 1 จิจนิ เกาะ

21:30 - 22:00 หอประติมากรรม

ต้นแบบ

23:00 - 23:30 หมู่บา้ นนําบ่อน้อย

ท่องเมืองภูเก็ต 3
เครืองทองโบราณ

ความสุขทีแตกต่าง
23:30 - 24:00 พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ

6/9/2020
00:00 - 00:30 หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
00:30 - 01:00 พิมาย
01:00 - 01:30 โรงหล่อเทียนหลวง
01:30 - 02:00 The Yard โรงแรม

วัดทองนพคุณ

7/9/2020
8/9/2020
9/9/2020
10/9/2020
ลิเกเขมรโบราณ
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
จิจนิ เกาะ
โขนพระราชทาน
วัดถําไตรรัตน์
ท่องเมืองนครศรีฯ2 สามเสน5 ลอดจ์
นาบัว
สวนเห็ดบ้านอรัญญิก วัดกุฎดี าว
วัดทองนพคุณ
วัดบรมธาตุนคร
อัมพวา
วัดราชสิทธาราม
วัดมหาธาตุ เชลียง วัดมหาธาตุ สุโขทัย

ครอบครัว
02:00 - 02:30 วัดจําปา

สุนัขตํารวจ

ดนตรี สุนทรียศาสตร์ เครืองทองโบราณ
จากจินตนาการ

02:30 - 03:00 ศาลเจ้าโรงเกือก
03:30 - 04:00 บ้านสัตว์ประหลาด

วัดช้างล้อม
วัดมหาธาตุ เชลียง
ท่องเมืองภูเก็ต 3

โพรงรักแห่งพงไพร
หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
พิมาย

ท่องเมืองภูเก็ต 3
วัดใหญ่สุวรรณาราม
รถคอกหมู
โพรงรักแห่งพงไพร
ตําหนักพระแม่กวนอิม วัดกุฎดี าว

04:00 - 04:30 Kathy The Witch

เครืองทองโบราณ

วัดจําปา

ชุมชนเจริญไชย 2

วัดราชสิทธาราม

04:30 - 05:00 สวนในขวดแก้ว

จิจนิ เกาะ

ศาลเจ้าโรงเกือก

วัดคงคาราม

ดนตรี สุนทรียศาสตร์
จากจินตนาการ

05:00 - 05:30 โรงเรียนเครืองหนัง
05:30 - 06:00 วัดเชืงท่า

วัดทองนพคุณ
สามเสน5 ลอดจ์

โรงหล่อเทียนหลวง
The Yard โรงแรม
ครอบครัว

วัดเสน่หพ์ ่อง
ท่องเมืองนครศรีฯ2
วัดพระประโทณเจดีย์ ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา

06:00 - 06:30 วัดถําไตรรัตน์

วัดเสน่ หพ์ ่อง

เมืองศรีเทพ

ท่องเมืองสงขลา4

03:00 - 03:30 เมืองศรีเทพ

Ice-cream Designer

ความลึกลับน่ าลิมลอง

โรงหล่อเทียนหลวง

06:30 - 07:00 ลิเกเขมรโบราณ

ชุมชนเจริญไชย 2

Kathy The Witch
Match Box Bangkok หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
ความลึกลับน่ าลิมลอง

07:00 - 07:30 สวนเห็ดบ้านอรัญญิก วัดพระประโทณเจดีย์ โรงเรียนเครืองหนัง

หอประติมากรรม
ต้นแบบ

The Yard โรงแรม
ครอบครัว

07:30 - 08:00 วัดช้างล้อม

ตําหนักพระแม่กวนอิม วัดเชืงท่า

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ

วัดจําปา

08:00 - 08:30 อัมพวา

Focus Thailand RRun 1

คู่หทู ่องเทียว+เจ้าสัว เส้นทางโฟกัส R1
พาอิม R2

เทียวไทยไม่ตกยุค
R-Run 2

08:30 - 09:00 สุนัขตํารวจ
09:00 - 09:30 วัดทองนพคุณ

วัดคงคาราม
หอประติมากรรม
ต้นแบบ

บ้านสัตว์ประหลาด
ทัวถินแดนไทย
R-Run 1

ศาลเจ้าโรงเกือก
บ้านสัตว์ประหลาด

09:30 - 10:00 สามเสน5 ลอดจ์

วัดธารนําไหล

นาบัว

11:00 - 11:30 วัดมหาธาตุ เชลียง

อัมพวา
โขนพระราชทาน
Thainess
Match Box Bangkok สวนเห็ดบ้านอรัญญิก วัดบรมธาตุนคร
พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
ลิเกเขมรโบราณ
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

11:30 - 12:00 จิจนิ เกาะ

ท่องเมืองสงขลา4

10:00 - 10:30
10:30 - 11:00 เครืองทองโบราณ

12:30 - 13:00 วัดคงคาราม

วัดใหญ่สุวรรณาราม

สุนัขตํารวจ
วัดทองนพคุณ
เครืองทองโบราณ

13:00 - 13:30 วัดเสน่ หพ
์ ่อง

นาบัว

ท่องเมืองภูเก็ต 3

13:30 - 14:00 ชุมชนเจริญไชย 2

Ice-cream Designer สามเสน5 ลอดจ์

12:00 - 12.30 วัดพระประโทณเจดีย์ วัดมหาธาตุ สุโขทัย

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30 ทัวถินแดนไทย F-Run โพรงรักแห่งพงไพร
16:30 - 17:00 วัดธารนํ าไหล

ท่องเมืองนครศรีฯ2

เมืองศรีเทพ
โรงเรียนเครืองหนัง
Kathy The Witch
ความลึกลับน่ าลิมลอง

Ice-cream Designer สวนในขวดแก้ว
วัดราชสิทธาราม
ลิเกเขมรโบราณ
Focus Thailand R- วัดช้างล้อม
Run 2
ดนตรี สุนทรียศาสตร์ วัดถําไตรรัตน์
จากจินตนาการ
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา

สวนเห็ดบ้านอรัญญิก

โรงหล่อเทียนหลวง

จิจนิ เกาะ

บุษบาคาเฟ่
รถคอกหมู

17:30 - 18:00

วัดราชสิทธาราม

วัดเสน่ หพ์ ่อง
หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
ชุมชนเจริญไชย 2
ศาลเจ้าโรงเกือก
ตําหนักพระแม่กวนอิม พิมาย

18:00 - 18:30 วัดใหญ่สุวรรณาราม

เทียวไทยไม่ตกยุค
R-Run 1

หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
ความสุขทีแตกต่าง

วัดเชืงท่า

ตําหนักพระแม่กวนอิม

18:30 - 19:00 นาบัว

โรงหล่อเทียนหลวง
พิมาย
The Yard โรงแรม
ครอบครัว

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
วัดธารนําไหล
ท่องเมืองสงขลา4

สวนในขวดแก้ว
บ้านสัตว์ประหลาด
เมืองศรีเทพ

รถคอกหมู
วัดคงคาราม
ชุมชนเจริญไชย 2

17:00 - 17:30 เส้นทางโฟกัส F-Run ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา

19:00 - 19:30 โขนพระราชทาน
19:30 - 20:00 วัดบรมธาตุนคร

วัดทองนพคุณ
สามเสน5 ลอดจ์
เครืองทองโบราณ

20:00 - 20:30 Ice-cream Designer หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู

หอประติมากรรม
ต้นแบบ

20:30 - 21:00 วัดมหาธาตุ สุโขทัย

วัดจําปา

Match Box Bangkok Kathy The Witch
วัดเสน่ หพ์ ่อง
ความลึกลับน่ าลิมลอง

21:00 - 21:30 วัดราชสิทธาราม

โรงเรียนเครืองหนัง

PROMOTE R-Run 1 ลิเกเขมรโบราณ

Match Box Bangkok

21:30 - 22:00 วัดกุฎดี าว

บ้านสัตว์ประหลาด

Ice-cream Designer วัดถําไตรรัตน์

หอประติมากรรม
ต้นแบบ

22:00 - 22:30 ท่องเมืองนครศรีฯ2

คู่หทู ่องเทียว+เจ้าสัว วัดมหาธาตุ สุโขทัย
พาอิม R1

22:30 - 23:00 ดนตรี สุนทรียศาสตร์ สวนในขวดแก้ว

โขนพระราชทาน

จากจินตนาการ
23:00 - 23:30 โพรงรักแห่งพงไพร
23:30 - 24:00 ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา

วัดเชืงท่า
เมืองศรีเทพ

โรงเรียนเครืองหนัง

สุนัขตํารวจ

วัดพระประโทณเจดีย์

ท่องเมืองสงขลา4

สวนเห็ดบ้านอรัญญิก หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
ความสุขทีแตกต่าง

วัดใหญ่สุวรรณาราม อัมพวา
นาบัว
วัดช้างล้อม

วัดธารนําไหล
พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ

11/9/2020

12/9/2020
13/9/2020
14/9/2020
15/9/2020
วัดธารนําไหล
ศาลเจ้าโรงเกือก
วัดกุฎดี าว
โรงเรียนเครืองหนัง
ลิเกเขมรโบราณ
ท่องเมืองสงขลา4
โรงหล่อเทียนหลวง ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
สวนในขวดแก้ว
วัดถําไตรรัตน์
หอประติมากรรม
วัดจําปา
ดนตรี สุนทรียศาสตร์ Kathy The Witch
ต้นแบบ
จากจินตนาการ
ความลึกลับน่ าลิมลอง
สวนเห็ดบ้านอรัญญิก พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
โพรงรักแห่งพงไพร บ้านสัตว์ประหลาด
วัดช้างล้อม
Match Box Bangkok The Yard โรงแรม วัดราชสิทธาราม
วัดเชืงท่า
ครอบครัว

00:00 - 00:30 สุนัขตํารวจ
00:30 - 01:00
01:00 - 01:30
01:30 - 02:00
02:00 - 02:30

02:30 - 03:00 อัมพวา

หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
ความสุขทีแตกต่าง

03:00 - 03:30 เครืองทองโบราณ

Ice-cream Designer วัดเชืงท่า
วัดมหาธาตุ สุโขทัย เมืองศรีเทพ

03:30 - 04:00 วัดทองนพคุณ
04:00 - 04:30 สามเสน5 ลอดจ์
04:30 - 05:00 ท่องเมืองภูเก็ต 3
05:00 - 05:30 จิจนิ เกาะ
05:30 - 06:00 วัดมหาธาตุ เชลียง
06:00 - 06:30 ชุมชนเจริญไชย 2
06:30 - 07:00 วัดคงคาราม

ท่องเมืองนครศรีฯ2

เมืองศรีเทพ

วัดจําปา
The Yard โรงแรม
ครอบครัว

สวนเห็ดบ้านอรัญญิก
สุนัขตํารวจ

โขนพระราชทาน
โรงเรียนเครืองหนัง พิมาย
วัดใหญ่สุวรรณาราม สวนในขวดแก้ว
ศาลเจ้าโรงเกือก
นาบัว
Kathy The Witch
หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
ความลึกลับน่ าลิมลอง
วัดบรมธาตุนคร
ท่องเมืองนครศรีฯ2

วัดราชสิทธาราม
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
07:30 - 08:00 วัดพระประโทณเจดีย์ วัดกุฎดี าว
07:00 - 07:30 วัดเสน่ หพ
์ ่อง

พิมาย

บ้านสัตว์ประหลาด
สุนัขตํารวจ

ลิเกเขมรโบราณ
วัดถําไตรรัตน์
อัมพวา

โรงหล่อเทียนหลวง วัดช้างล้อม
Kathy The Witch
สามเสน5 ลอดจ์
ความลึกลับน่ าลิมลอง

สวนเห็ดบ้านอรัญญิก บ้านสัตว์ประหลาด
อัมพวา
วัดเชืงท่า
ลิเกเขมรโบราณ
เมืองศรีเทพ

ท่องเมืองภูเก็ต 3
วัดมหาธาตุ เชลียง
เครืองทองโบราณ

08:00 - 08:30 ตําหนักพระแม่กวนอิม โพรงรักแห่งพงไพร
08:30 - 09:00 รถคอกหมู
09:00 - 09:30 พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
09:30 - 10:00 หมู่บา้ นนําบ่อน้อย

ความสุขทีแตกต่าง

Focus Thailand RRun 1

คู่หทู ่องเทียว+เจ้าสัว
พาอิม R2

ดนตรี สุนทรียศาสตร์ วัดถําไตรรัตน์
จากจินตนาการ
พิมาย
เครืองทองโบราณ

สวนในขวดแก้ว

จิจนิ เกาะ

สุนัขตํารวจ

ทัวถินแดนไทย
R-Run 1

The Yard โรงแรม
ครอบครัว

จิจนิ เกาะ

สวนเห็ดบ้านอรัญญิก วัดพระประโทณเจดีย์

Thainess
วัดทองนพคุณ
ท่องเมืองภูเก็ต 3

ลิเกเขมรโบราณ
วัดช้างล้อม

รถคอกหมู
ตําหนักพระแม่กวนอิม

วัดถําไตรรัตน์

วัดคงคาราม

10:00 - 10:30
10:30 - 11:00 วัดธารนํ าไหล

วัดช้างล้อม

11:00 - 11:30 ท่องเมืองสงขลา4

โรงหล่อเทียนหลวง
เทียวไทยไม่ตกยุค
F-Run

11:30 - 12:00 หอประติมากรรม

หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู

วัดมหาธาตุ เชลียง

12:00 - 12.30 วัดใหญ่สุวรรณาราม

สวนในขวดแก้ว

ตําหนักพระแม่กวนอิม วัดมหาธาตุ เชลียง

วัดธารนําไหล

12:30 - 13:00 วัดบรมธาตุนคร

โรงเรียนเครืองหนัง

วัดเสน่ หพ์ ่อง

วัดทองนพคุณ

หอประติมากรรม
ต้นแบบ

วัดคงคาราม

จิจนิ เกาะ

หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
ความสุขทีแตกต่าง

ท่องเมืองภูเก็ต 3

Match Box Bangkok

ต้นแบบ

13:00 - 13:30 Ice-cream Designer เมืองศรีเทพ
13:30 - 14:00 นาบัว

Kathy The Witch
ชุมชนเจริญไชย 2
ความลึกลับน่ าลิมลอง

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30 ท่องเมืองนครศรีฯ2

วัดถําไตรรัตน์

16:30 - 17:00 Focus Thailand F-

สวนเห็ดบ้านอรัญญิก พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ

บุษบาคาเฟ่
ทัวถินแดนไทย F-Run วัดพระประโทณเจดีย์ Ice-cream Designer
ตําหนักพระแม่กวนอิม วัดมหาธาตุ สุโขทัย

Run
17:00 - 17:30 วัดราชสิทธาราม

คู่หทู ่องเทียว+เจ้าสัว เส้นทางโฟกัส F-Run ชุมชนเจริญไชย 2
พาอิม F-Run

วัดใหญ่สุวรรณาราม

17:30 - 18:00 วัดกุฎดี าว

อัมพวา
สามเสน5 ลอดจ์

โขนพระราชทาน
วัดราชสิทธาราม

18:00 - 18:30 ทัวถินแดนไทย

R-Run 2
18:30 - 19:00 ศาลเจ้าโรงเกือก
19:00 - 19:30 PROMOTE F-Run
19:30 - 20:00 พิมาย

จิจนิ เกาะ
วัดมหาธาตุ เชลียง
เครืองทองโบราณ

วัดมหาธาตุ สุโขทัย

วัดเสน่ หพ์ ่อง
เทียวไทยไม่ตกยุค
R-Run 1

Ice-cream Designer พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
วัดใหญ่สุวรรณาราม ท่องเมืองสงขลา4
โขนพระราชทาน
หอประติมากรรม
ต้นแบบ

ท่องเมืองนครศรีฯ2
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
วัดกุฎดี าว

20:00 - 20:30 The Yard โรงแรม

ท่องเมืองภูเก็ต 3

นาบัว

วัดธารนําไหล

ดนตรี สุนทรียศาสตร์
จากจินตนาการ

20:30 - 21:00 โรงหล่อเทียนหลวง

วัดทองนพคุณ

วัดบรมธาตุนคร

หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
ความสุขทีแตกต่าง

โพรงรักแห่งพงไพร

21:00 - 21:30 Kathy The Witch

วัดพระประโทณเจดีย์ ดนตรี สุนทรียศาสตร์ วัดใหญ่สุวรรณาราม PROMOTE R-Run 1
จากจินตนาการ

ครอบครัว

ความลึกลับน่ าลิมลอง
21:30 - 22:00 วัดเชืงท่า
22:00 - 22:30 สวนในขวดแก้ว

วัดเสน่ หพ์ ่อง
โพรงรักแห่งพงไพร
ตําหนักพระแม่กวนอิม ท่องเมืองนครศรีฯ2

โขนพระราชทาน
พิมาย
คู่หทู ่องเทียว+เจ้าสัว โรงหล่อเทียนหลวง
พาอิม R1

22:30 - 23:00 บ้านสัตว์ประหลาด

รถคอกหมู

วัดราชสิทธาราม

นาบัว

23:00 - 23:30 เส้นทางโฟกัส R2

วัดคงคาราม
ชุมชนเจริญไชย 2

ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
วัดกุฎดี าว

Ice-cream Designer ศาลเจ้าโรงเกือก
วัดมหาธาตุ สุโขทัย วัดจําปา

23:30 - 24:00

The Yard โรงแรม
ครอบครัว

16/9/2020
17/9/2020
18/9/2020
19/9/2020
20/9/2020
00:00 - 00:30 วัดพระประโทณเจดีย์ สวนเห็ดบ้านอรัญญิก หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
The Yard โรงแรม Ice-cream Designer
ความสุขทีแตกต่าง ครอบครัว
00:30 - 01:00 ชุมชนเจริญไชย 2

วัดถําไตรรัตน์
01:00 - 01:30 ตําหนักพระแม่กวนอิม วัดช้างล้อม

Match Box Bangkok หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
พิมาย

วัดมหาธาตุ สุโขทัย
วัดใหญ่สุวรรณาราม

01:30 - 02:00 วัดคงคาราม

สุนัขตํารวจ
อัมพวา

ท่องเมืองสงขลา4
หอประติมากรรม
ต้นแบบ

โรงหล่อเทียนหลวง
วัดจําปา

โขนพระราชทาน
วัดบรมธาตุนคร

ลิเกเขมรโบราณ
จิจนิ เกาะ
วัดมหาธาตุ เชลียง
วัดทองนพคุณ

วัดธารนําไหล
โขนพระราชทาน
วัดมหาธาตุ สุโขทัย
Ice-cream Designer

ศาลเจ้าโรงเกือก
โรงเรียนเครืองหนัง
บ้านสัตว์ประหลาด
วัดเชืงท่า

นาบัว
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
วัดราชสิทธาราม
ท่องเมืองนครศรีฯ2

สามเสน5 ลอดจ์

นาบัว

เมืองศรีเทพ

โพรงรักแห่งพงไพร

เครืองทองโบราณ

วัดบรมธาตุนคร

สวนในขวดแก้ว

ดนตรี สุนทรียศาสตร์
จากจินตนาการ

02:00 - 02:30 วัดเสน่ หพ
์ ่อง
02:30 - 03:00 รถคอกหมู
03:00 - 03:30 พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
03:30 - 04:00 วัดธารนํ าไหล
04:00 - 04:30 หอประติมากรรม

ต้นแบบ
04:30 - 05:00 หมู่บา้ นนําบ่อน้อย

ความสุขทีแตกต่าง
05:00 - 05:30 ท่องเมืองสงขลา4

05:30 - 06:00 Match Box Bangkok ท่องเมืองภูเก็ต 3

วัดใหญ่สุวรรณาราม Kathy The Witch
วัดกุฎดี าว
ความลึกลับน่ าลิมลอง

06:00 - 06:30 Ice-cream Designer รถคอกหมู

โพรงรักแห่งพงไพร
วัดราชสิทธาราม
วัดกุฎดี าว
ดนตรี สุนทรียศาสตร์
จากจินตนาการ

06:30 - 07:00 วัดใหญ่สุวรรณาราม
07:00 - 07:30 วัดมหาธาตุ สุโขทัย
07:30 - 08:00 วัดบรมธาตุนคร

วัดคงคาราม
ชุมชนเจริญไชย 2
วัดเสน่ หพ์ ่อง

อัมพวา
สวนเห็ดบ้านอรัญญิก
วัดช้างล้อม
สุนัขตํารวจ

พิมาย
โรงหล่อเทียนหลวง
ศาลเจ้าโรงเกือก
วัดจําปา

08:00 - 08:30 เส้นทางโฟกัส R1

เทียวไทยไม่ตกยุค
R-Run 2

08:30 - 09:00
09:00 - 09:30 ท่องเมืองนครศรีฯ2

ลิเกเขมรโบราณ

หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู

ตําหนักพระแม่กวนอิม ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา

วัดถําไตรรัตน์

The Yard โรงแรม
ครอบครัว

หอประติมากรรม
ต้นแบบ

โรงหล่อเทียนหลวง

วัดทองนพคุณ

วัดเชืงท่า

ศาลเจ้าโรงเกือก

ท่องเมืองภูเก็ต 3

สวนในขวดแก้ว

09:30 - 10:00 ดนตรี สุนทรียศาสตร์ ท่องเมืองสงขลา4

ท่องเมืองนครศรีฯ2

จากจินตนาการ
Thainess

10:00 - 10:30
10:30 - 11:00 ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา

วัดธารนําไหล

พิมาย

สามเสน5 ลอดจ์

Kathy The Witch
ความลึกลับน่ าลิมลอง

11:00 - 11:30 วัดกุฎดี าว

หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
ความสุขทีแตกต่าง

วัดจําปา

เทียวไทยไม่ตกยุค
F-Run

เมืองศรีเทพ

11:30 - 12:00 วัดราชสิทธาราม

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
นาบัว
วัดบรมธาตุนคร

หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
เครืองทองโบราณ
โรงเรียนเครืองหนัง
บ้านสัตว์ประหลาด รถคอกหมู
สวนเห็ดบ้านอรัญญิก
Kathy The Witch
วัดพระประโทณเจดีย์ สุนัขตํารวจ
ความลึกลับน่ าลิมลอง

โขนพระราชทาน
วัดใหญ่สุวรรณาราม

เมืองศรีเทพ
โรงเรียนเครืองหนัง

12:00 - 12.30 พิมาย
12:30 - 13:00 Focus Thailand R-

Run 2
13:00 - 13:30 ศาลเจ้าโรงเกือก
13:30 - 14:00 วัดจําปา

วัดคงคาราม
วัดเสน่ หพ์ ่อง

วัดช้างล้อม
วัดถําไตรรัตน์

ทัวถินแดนไทย F-Run

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30 สวนในขวดแก้ว

วัดราชสิทธาราม

วัดช้างล้อม

ท่องเมืองสงขลา4

16:30 - 17:00 Kathy The Witch

ท่องเมืองนครศรีฯ2

Focus Thailand FRun

Match Box Bangkok จิจนิ เกาะ

17:00 - 17:30 บ้านสัตว์ประหลาด

โพรงรักแห่งพงไพร

สวนเห็ดบ้านอรัญญิก คู่หทู ่องเทียว+เจ้าสัว เส้นทางโฟกัส F-Run
พาอิม F-Run

17:30 - 18:00 โรงเรียนเครืองหนัง

ดนตรี สุนทรียศาสตร์ อัมพวา
จากจินตนาการ
The Yard โรงแรม ทัวถินแดนไทย
ครอบครัว
R-Run 2

บุษบาคาเฟ่

ความลึกลับน่ าลิมลอง

18:00 - 18:30 ลิเกเขมรโบราณ
18:30 - 19:00 อัมพวา
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

วัดจําปา
วัดช้างล้อม
หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
วัดถําไตรรัตน์
โรงหล่อเทียนหลวง
สุนัขตํารวจ
พิมาย
สวนเห็ดบ้านอรัญญิก ศาลเจ้าโรงเกือก

21:00 - 21:30 วัดทองนพคุณ

สวนในขวดแก้ว

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
วัดบรมธาตุนคร

วัดคงคาราม

สามเสน5 ลอดจ์
PROMOTE F-Run
จิจนิ เกาะ
วัดมหาธาตุ เชลียง
วัดทองนพคุณ

โขนพระราชทาน
นาบัว
Ice-cream Designer
วัดมหาธาตุ สุโขทัย
วัดใหญ่สุวรรณาราม

วัดเสน่หพ์ ่อง
ชุมชนเจริญไชย 2
รถคอกหมู
วัดพระประโทณเจดีย์
ตําหนักพระแม่กวนอิม

วัดเสน่ หพ์ ่อง

โพรงรักแห่งพงไพร

ท่องเมืองสงขลา4

21:30 - 22:00 เครืองทองโบราณ

โรงเรียนเครืองหนัง

ตําหนักพระแม่กวนอิม ดนตรี สุนทรียศาสตร์ หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
จากจินตนาการ
ความสุขทีแตกต่าง

22:00 - 22:30 ท่องเมืองภูเก็ต 3

บ้านสัตว์ประหลาด

รถคอกหมู

22:30 - 23:00 วัดมหาธาตุ เชลียง

วัดเชืงท่า
วัดพระประโทณเจดีย์ วัดกุฎดี าว
เมืองศรีเทพ
เส้นทางโฟกัส R2
ท่องเมืองนครศรีฯ2
Kathy The Witch
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
ความลึกลับน่ าลิมลอง

23:00 - 23:30 จิจนิ เกาะ
23:30 - 24:00 สามเสน5 ลอดจ์

21/9/2020
00:00 - 00:30 สามเสน5 ลอดจ์
00:30 - 01:00 จิจนิ เกาะ

วัดราชสิทธาราม

หอประติมากรรม
ต้นแบบ
พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
วัดธารนําไหล
Match Box Bangkok

22/9/2020
23/9/2020
24/9/2020
25/9/2020
สวนในขวดแก้ว
หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
วัดราชสิทธาราม
โขนพระราชทาน
ความสุขทีแตกต่าง

01:00 - 01:30 วัดมหาธาตุ เชลียง

โรงเรียนเครืองหนัง Match Box Bangkok วัดกุฎดี าว
Kathy The Witch
วัดธารนําไหล
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
ความลึกลับน่ าลิมลอง

วัดบรมธาตุนคร
วัดใหญ่สุวรรณาราม

01:30 - 02:00 เครืองทองโบราณ

บ้านสัตว์ประหลาด

หอประติมากรรม
ต้นแบบ

ท่องเมืองนครศรีฯ2

Ice-cream Designer

02:00 - 02:30 ท่องเมืองภูเก็ต 3
02:30 - 03:00 วัดทองนพคุณ

วัดเชืงท่า
เมืองศรีเทพ

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
ท่องเมืองสงขลา4

โพรงรักแห่งพงไพร นาบัว
ดนตรี สุนทรียศาสตร์ วัดมหาธาตุ สุโขทัย
จากจินตนาการ

03:00 - 03:30 ชุมชนเจริญไชย 2

สวนเห็ดบ้านอรัญญิก วัดมหาธาตุ สุโขทัย

หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู

ดนตรี สุนทรียศาสตร์
จากจินตนาการ

03:30 - 04:00 ตําหนักพระแม่กวนอิม วัดถําไตรรัตน์

Ice-cream Designer พิมาย

โพรงรักแห่งพงไพร

04:00 - 04:30 วัดเสน่ หพ
์ ่อง

ลิเกเขมรโบราณ
04:30 - 05:00 วัดพระประโทณเจดีย์ สุนัขตํารวจ
05:00 - 05:30 วัดคงคาราม
อัมพวา

โขนพระราชทาน
นาบัว
วัดใหญ่สุวรรณาราม

โรงหล่อเทียนหลวง
ศาลเจ้าโรงเกือก
The Yard โรงแรม
ครอบครัว

วัดราชสิทธาราม
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
ท่องเมืองนครศรีฯ2

05:30 - 06:00 รถคอกหมู

วัดช้างล้อม
06:00 - 06:30 Match Box Bangkok จิจนิ เกาะ
06:30 - 07:00 พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
วัดทองนพคุณ
07:00 - 07:30 หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
สามเสน5 ลอดจ์
ความสุขทีแตกต่าง

วัดบรมธาตุนคร
ท่องเมืองนครศรีฯ2
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
โพรงรักแห่งพงไพร

วัดจําปา
เมืองศรีเทพ
วัดเชืงท่า
สวนในขวดแก้ว

วัดกุฎดี าว
วัดจําปา
พิมาย
The Yard โรงแรม
ครอบครัว

07:30 - 08:00 วัดธารนํ าไหล

วัดมหาธาตุ เชลียง

ดนตรี สุนทรียศาสตร์ โรงเรียนเครืองหนัง
จากจินตนาการ

08:00 - 08:30 Focus Thailand R-

คู่หทู ่องเทียว+เจ้าสัว เส้นทางโฟกัส R1
พาอิม R2

เทียวไทยไม่ตกยุค
R-Run 2

หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู

ท่องเมืองภูเก็ต 3

บ้านสัตว์ประหลาด

ศาลเจ้าโรงเกือก

Run 1
08:30 - 09:00 หอประติมากรรม

ต้นแบบ

โรงหล่อเทียนหลวง

09:00 - 09:30 นาบัว

ทัวถินแดนไทย
R-Run 1

โรงหล่อเทียนหลวง

อัมพวา

09:30 - 10:00 วัดใหญ่สุวรรณาราม

ชุมชนเจริญไชย 2

ศาลเจ้าโรงเกือก
Thainess
The Yard โรงแรม
ครอบครัว

สวนเห็ดบ้านอรัญญิก โรงเรียนเครืองหนัง
สุนัขตํารวจ

Kathy The Witch
ความลึกลับน่ าลิมลอง

พิมาย
หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
บ้านสัตว์ประหลาด
Focus Thailand RRun 2

วัดช้างล้อม
วัดถําไตรรัตน์
วัดมหาธาตุ เชลียง
สามเสน5 ลอดจ์

สวนในขวดแก้ว
เมืองศรีเทพ
สุนัขตํารวจ
วัดถําไตรรัตน์

เครืองทองโบราณ

ลิเกเขมรโบราณ

ท่องเมืองภูเก็ต 3

อัมพวา

Ice-cream Designer ลิเกเขมรโบราณ

รถคอกหมู

จิจนิ เกาะ

16:30 - 17:00 หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู

วัดมหาธาตุ สุโขทัย

ชุมชนเจริญไชย 2

Focus Thailand FRun

17:00 - 17:30 โรงหล่อเทียนหลวง

นาบัว
สุนัขตํารวจ
วัดเสน่ หพ์ ่อง
โขนพระราชทาน
สวนเห็ดบ้านอรัญญิก วัดพระประโทณเจดีย์
ดนตรี สุนทรียศาสตร์ เครืองทองโบราณ
วัดธารนําไหล
จากจินตนาการ

วัดมหาธาตุ เชลียง
วัดทองนพคุณ
ทัวถินแดนไทย
R-Run 2

18:30 - 19:00 เมืองศรีเทพ

โพรงรักแห่งพงไพร

วัดมหาธาตุ เชลียง

หอประติมากรรม
ต้นแบบ

วัดพระประโทณเจดีย์

19:00 - 19:30 โรงเรียนเครืองหนัง

20:30 - 21:00 วัดเชืงท่า

วัดกุฎดี าว
วัดราชสิทธาราม
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
ท่องเมืองนครศรีฯ2

ท่องเมืองภูเก็ต 3
วัดทองนพคุณ
จิจนิ เกาะ
สามเสน5 ลอดจ์

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
ท่องเมืองสงขลา4
Match Box Bangkok
หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
ความสุขทีแตกต่าง

PROMOTE F-Run
รถคอกหมู
ชุมชนเจริญไชย 2
วัดเสน่ หพ์ ่อง

21:00 - 21:30 วัดถําไตรรัตน์

PROMOTE R-Run 1 วัดเสน่ หพ์ ่อง

โขนพระราชทาน

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ

21:30 - 22:00 อัมพวา

The Yard โรงแรม
ครอบครัว

นาบัว

หอประติมากรรม
ต้นแบบ

10:00 - 10:30
10:30 - 11:00 วัดบรมธาตุนคร

วัดคงคาราม

11:00 - 11:30 โขนพระราชทาน

รถคอกหมู

11:30 - 12:00 Ice-cream Designer วัดเสน่ หพ
์ ่อง
12:00 - 12.30 วัดกุฎดี าว
12:30 - 13:00 ท่องเมืองนครศรีฯ2

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
ท่องเมืองสงขลา4

13:00 - 13:30 ดนตรี สุนทรียศาสตร์ Match Box Bangkok เมืองศรีเทพ

บ้านสัตว์ประหลาด

จากจินตนาการ
13:30 - 14:00 ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30 The Yard โรงแรม

หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
ความสุขทีแตกต่าง

วัดเชืงท่า

บุษบาคาเฟ่

ครอบครัว

17:30 - 18:00 พิมาย
18:00 - 18:30 เทียวไทยไม่ตกยุค

R-Run 1

19:30 - 20:00 สวนในขวดแก้ว
20:00 - 20:30 บ้านสัตว์ประหลาด

22:00 - 22:30 คู่หทู ่องเทียว+เจ้าสัว หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู

พาอิม R1

อัมพวา

รถคอกหมู

วัดพระประโทณเจดีย์ วัดบรมธาตุนคร

ท่องเมืองสงขลา4

22:30 - 23:00 วัดช้างล้อม

พิมาย

ตําหนักพระแม่กวนอิม วัดใหญ่สุวรรณาราม

23:00 - 23:30 สุนัขตํารวจ

ศาลเจ้าโรงเกือก
โรงหล่อเทียนหลวง

ชุมชนเจริญไชย 2
วัดคงคาราม

23:30 - 24:00 ลิเกเขมรโบราณ

26/9/2020
00:00 - 00:30 วัดมหาธาตุ เชลียง
00:30 - 01:00 ท่องเมืองภูเก็ต 3
01:00 - 01:30 วัดทองนพคุณ

27/9/2020
วัดเชืงท่า
สวนในขวดแก้ว

Match Box Bangkok

Ice-cream Designer เส้นทางโฟกัส R2
วัดมหาธาตุ สุโขทัย

28/9/2020
29/9/2020
30/9/2020
โพรงรักแห่งพงไพร วัดเสน่ หพ์ ่อง
วัดช้างล้อม
ดนตรี สุนทรียศาสตร์ ชุมชนเจริญไชย 2
อัมพวา
จากจินตนาการ

เมืองศรีเทพ
วัดกุฎดี าว
บ้านสัตว์ประหลาด วัดราชสิทธาราม
Kathy The Witch
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
ความลึกลับน่ าลิมลอง

รถคอกหมู
สุนัขตํารวจ
วัดคงคาราม
ลิเกเขมรโบราณ
วัดพระประโทณเจดีย์ วัดถําไตรรัตน์

02:30 - 03:00 จิจนิ เกาะ

โรงเรียนเครืองหนัง

ตําหนักพระแม่กวนอิม สวนเห็ดบ้านอรัญญิก

03:00 - 03:30 ชุมชนเจริญไชย 2

วัดช้างล้อม
โรงหล่อเทียนหลวง
สวนเห็ดบ้านอรัญญิก ศาลเจ้าโรงเกือก
สุนัขตํารวจ
หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู

01:30 - 02:00 สามเสน5 ลอดจ์
02:00 - 02:30 เครืองทองโบราณ

03:30 - 04:00 วัดคงคาราม
04:00 - 04:30 วัดเสน่ หพ
์ ่อง

ท่องเมืองนครศรีฯ2

Match Box Bangkok เครืองทองโบราณ
วัดธารนําไหล
สามเสน5 ลอดจ์
หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
วัดมหาธาตุ เชลียง
ความสุขทีแตกต่าง

04:30 - 05:00 ตําหนักพระแม่กวนอิม อัมพวา

The Yard โรงแรม
ครอบครัว

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ

วัดทองนพคุณ

05:00 - 05:30 รถคอกหมู

05:30 - 06:00 วัดพระประโทณเจดีย์ วัดถําไตรรัตน์

พิมาย
วัดจําปา

ท่องเมืองสงขลา4
หอประติมากรรม
ต้นแบบ

จิจนิ เกาะ
ท่องเมืองภูเก็ต 3

06:00 - 06:30 หมู่บา้ นนําบ่อน้อย

จิจนิ เกาะ

โรงเรียนเครืองหนัง

Ice-cream Designer วัดคงคาราม

06:30 - 07:00 ท่องเมืองสงขลา4

วัดทองนพคุณ

บ้านสัตว์ประหลาด

วัดมหาธาตุ สุโขทัย

07:00 - 07:30 พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ

เครืองทองโบราณ
วัดมหาธาตุ เชลียง
ท่องเมืองภูเก็ต 3

สวนในขวดแก้ว
เมืองศรีเทพ
Focus Thailand RRun 1

นาบัว
วัดพระประโทณเจดีย์
โขนพระราชทาน
ชุมชนเจริญไชย 2
คู่หทู ่องเทียว+เจ้าสัว เส้นทางโฟกัส R1
พาอิม R2

ลิเกเขมรโบราณ

ความสุขทีแตกต่าง

07:30 - 08:00 วัดธารนํ าไหล
08:00 - 08:30 หอประติมากรรม

ต้นแบบ

ตําหนักพระแม่กวนอิม

08:30 - 09:00 Match Box Bangkok สามเสน5 ลอดจ์

Kathy The Witch
วัดบรมธาตุนคร
ความลึกลับน่ าลิมลอง

09:00 - 09:30 วัดใหญ่สุวรรณาราม

วัดถําไตรรัตน์

ทัวถินแดนไทย
R-Run 1

หอประติมากรรม
ต้นแบบ

วัดช้างล้อม

ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา

หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
ความสุขทีแตกต่าง

รถคอกหมู

09:30 - 10:00 Ice-cream Designer วัดเสน่ หพ
์ ่อง
10:00 - 10:30

Thainess

10:30 - 11:00 นาบัว

ชุมชนเจริญไชย 2
สวนเห็ดบ้านอรัญญิก โพรงรักแห่งพงไพร
ตําหนักพระแม่กวนอิม ลิเกเขมรโบราณ
วัดกุฎดี าว

ท่องเมืองสงขลา4
วัดธารนําไหล

วัดคงคาราม
อัมพวา
วัดธารนําไหล
วัดทองนพคุณ
Match Box Bangkok วัดมหาธาตุ เชลียง

วัดราชสิทธาราม
พิมาย
หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
วัดบรมธาตุนคร
Focus Thailand RRun 2

13:00 - 13:30 โพรงรักแห่งพงไพร

หอประติมากรรม
ต้นแบบ

ท่องเมืองภูเก็ต 3

ศาลเจ้าโรงเกือก

Ice-cream Designer

13:30 - 14:00 วัดกุฎดี าว

หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
ความสุขทีแตกต่าง

จิจนิ เกาะ

วัดจําปา

วัดมหาธาตุ สุโขทัย

11:00 - 11:30 เทียวไทยไม่ตกยุค

F-Run
11:30 - 12:00 โขนพระราชทาน
12:00 - 12.30 ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
12:30 - 13:00 ท่องเมืองนครศรีฯ2

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30 พิมาย
16:30 - 17:00 ศาลเจ้าโรงเกือก

บุษบาคาเฟ่
ทัวถินแดนไทย F-Run ตําหนักพระแม่กวนอิม Kathy The Witch
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา
ความลึกลับน่ าลิมลอง
วัดบรมธาตุนคร

วัดเสน่ หพ์ ่อง

โรงเรียนเครืองหนัง
เมืองศรีเทพ

ท่องเมืองนครศรีฯ2
ดนตรี สุนทรียศาสตร์
จากจินตนาการ

ชุมชนเจริญไชย 2

บ้านสัตว์ประหลาด

โพรงรักแห่งพงไพร

วัดราชสิทธาราม

เทียวไทยไม่ตกยุค
R-Run 1

ลิเกเขมรโบราณ

The Yard โรงแรม
ครอบครัว

วัดกุฎดี าว
ท่องเมืองนครศรีฯ2
ดนตรี สุนทรียศาสตร์
จากจินตนาการ

พิพธิ ถัณฑ์เหรียญ
วัดธารนําไหล
หอประติมากรรม
ต้นแบบ

วัดช้างล้อม
อัมพวา
สุนัขตํารวจ

วัดจําปา
โรงหล่อเทียนหลวง
พิมาย

20:30 - 21:00 วัดเชืงท่า

โพรงรักแห่งพงไพร
ศิลปิ นนักจัดตูป้ ลา

Match Box Bangkok วัดถําไตรรัตน์
ศาลเจ้าโรงเกือก
หมู่บา้ นนําบ่อน้อย
สวนเห็ดบ้านอรัญญิก หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
ความสุขทีแตกต่าง

21:00 - 21:30 วัดถําไตรรัตน์

ศาลเจ้าโรงเกือก

นาบัว

PROMOTE R-Run 1 เมืองศรีเทพ

โขนพระราชทาน

จิจนิ เกาะ

17:00 - 17:30 คู่หทู ่องเทียว+เจ้าสัว เส้นทางโฟกัส F-Run วัดคงคาราม

พาอิม F-Run
17:30 - 18:00 The Yard โรงแรม

ครอบครัว
18:00 - 18:30 Kathy The Witch

ความลึกลับน่ าลิมลอง
18:30 - 19:00 เมืองศรีเทพ
19:00 - 19:30 โรงเรียนเครืองหนัง
19:30 - 20:00 สวนในขวดแก้ว
20:00 - 20:30 บ้านสัตว์ประหลาด

21:30 - 22:00 สวนเห็ดบ้านอรัญญิก The Yard โรงแรม

ครอบครัว

Kathy The Witch
ความลึกลับน่ าลิมลอง

22:00 - 22:30 อัมพวา

วัดจําปา

คู่หทู ่องเทียว+เจ้าสัว สามเสน5 ลอดจ์
พาอิม R1

บ้านสัตว์ประหลาด

22:30 - 23:00 วัดช้างล้อม

หนังใหญ่ทใกล้
ี สญ
ู
โรงหล่อเทียนหลวง
พิมาย

วัดใหญ่สุวรรณาราม เครืองทองโบราณ
วัดมหาธาตุ สุโขทัย วัดทองนพคุณ
Ice-cream Designer วัดมหาธาตุ เชลียง

วัดเชืงท่า
โรงเรียนเครืองหนัง
สวนในขวดแก้ว

23:00 - 23:30 ลิเกเขมรโบราณ
23:30 - 24:00 สุนัขตํารวจ

