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ชัยนาท สรรคบุรี

อัญมณีแห่งลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา

เดินทาง : เสาร์ที่ 2 – อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

1. เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

กรุงเทพฯ – ชัยนาท

06.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต์
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
06.30 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศผ่านทางหลวงเอเชีย
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มและผลไม้ // ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง
เดินทางสู่ วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นวัดเก่าแก่ที่มีทิวทัศน์สวยงามรื่นรมย์ มีต้นมะขามเก่าแก่ตั้งตระหง่านเป็นไฮไลท์อยู่บริเวณ
หน้าวัดติดกับริมแม่น้าเจ้าพระยา จึงทาให้เป็นที่มาของชื่อ ‘วัดปากคลองมะขามเฒ่า’ หรือวัดหลวงปู่ศุข ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ผู้คนให้
ความเคารพเลื่อมใส แม้วันนี้ทา่ นจะมรณภาพไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 ด้วยวัย 76 พรรษา แต่ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหลวงปู่
กลับมิเคยจางหายหรือลดเลือนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์ด้านวิชาอาคมและเครื่องรางของขลัง จากนั้นเดินทางสู่
วัดทรงเสวย ตามตานานเล่ากันว่า วัดทรงเสวยเป็นชื่อพระราชทานที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยขณะนั้น
ทรงเสด็จพระราชดาเนินเพื่อตรวจสอบลาน้าเก่า (ซึ่งตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2451) ผ่านลาน้ามะขามเฒ่าและตลาดวัดสิงห์ ครั้ง
หลังอาหาร
นั่งอรถไพลิ
แวะไปกระจายรายได้
สู่ท้อางถิ
่นกับนพลา
ที่ บ้าเพืนหนองเขื
าง เลือกชมและเลื
อกซื้อผ้วามใจจั
ย้อมครามซึ
่ง
นั้น พระอธิ
การคล้
ยเป็นเจ้นาๆอาวาสได้
ชักชวนราษฎรสร้
งพลั
่อรับเสด็จ่อฯนช้
และชาวบ้
านยังได้ร่วมแรงร่
ดเตรียมพระ
กระยาหารเพื่อนาไปถวาย ได้แก่ ยอดหวายโปงเผาไฟ หยวกกล้วยต้ม น้าพริกปลามัจฉะ พระองค์จึงโปรดให้เรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดเสวย
แต่ชาวบ้านได้เติมคาว่า “ทรง” เข้าไปด้วย จึงเป็นที่มาของ “วัดทรงเสวย” จนถึงทุกวันนี้
อาหารกลางวันที่....
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นาทุกท่านเดินทางสู่ สวนนกชัยนาท ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัด ปัจจุบันในสวนนกมีกรงนกที่มีขนาดใหญ่ทสี่ ุดใน
เอเชียครอบคลุมพื้นที่ 26 ไร่ โดยปล่อยให้นกชนิดต่างๆ อยู่กันตามธรรมชาติ เหมือนไม่ได้ถกู ขังกรง และภายในสวนนก
นอกจากจะมีนกหลายสายพันธุ์ให้เราได้ศึกษาแล้ว ยังมีจุดที่น่าสนใจหลายๆ ที่อีกด้วย เช่น อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่ม
แม่น้าเจ้าพระยา เป็นแหล่งรวมปลาหายาก และพบกับอุโมงค์แก้ว ที่ภายในมีปลาน้าจืดสายพันธุ์ยักษ์ ปลาบึกทีไ่ ด้ชื่อว่า
" ฉลามน้าจืด " , ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจาลอง พิพิธภัณฑ์ไข่นก มาไว้ทนี่ ี่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กนั
เดินทางสู่ที่พัก เจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์
อาหารค่าที่....
2. อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

ชัยนาท – สรรคบุรี – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
ออกจากโรงแรมเดินทางข้าม เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนทดน้าแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นสายเลือดใหญ่ที่ใช้ประโยชน์
ทางด้านชลประทานและการทดน้าเพื่อการเกษตรโดยระบายน้าจากแม่น้าในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย ส่งต่อไป
ยังพื้นที่เพาะปลูกภาคกลาง เข้าคลองส่งน้าสายใหญ่รวม 5 สาย คือ แม่น้าน้อย แม่น้าท่าจีน คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง
คลองชัยนาท-ป่าสักและคลองชัยนาท-อยุธยา เดินทางสู่ อ.สรรพยา ชม โรงพักเก่า อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เป็นโรงพักของ
ตารวจ ถือว่าเก่าแก่สุดในประเทศไทย สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 อายุ 117 ปี สร้างสมัย ร.ศ.120 มาสรรพยาต้องแวะมา
เช็คอินสถานที่เก่าแก่แห่งนี้กันหน่อย ซึ่งภายในโรงพักจะมีเรือ่ งราว ประวัติ เก่าแก่ ภาพถ่ายวิถีชีวิตสมัยก่อนมากมาย
จากนั้นเดินทางไปดู ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวาที่บ้านน้าอ้อย ที่ชุมชนแห่งนี้ ได้สร้างสินค้าจากผักตบชวาด้วยที่
ไม่ได้มีแค่กระเป๋าเล็กๆ เท่านั้น แต่เป็นสินค้าต่างๆ เพิ่มมากมาย เช่น รองเท้า โคมไฟ ชุดโต๊ะรับแขก แถมยังส่งขายไปยัง
ต่างประเทศ ใครสนใจชิน้ ไหนก็ลองไปดูจับจองกันได้
อาหารกลางวันที่...
เดินทางสู่ อ.สรรคบุรี พาทุกท่านมาเยี่ยมชม คือ วัดมหาธาตุ ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด คือพระปรางค์ยอดกลีบมะเฟือง ซึ่งหา
ชมยากมาก ในประเทศไทยมีพระปรางค์ทรงนี้เพียง ๒ แห่งเท่านั้น สิ่งทีน่ ่าสนใจอีกอย่างหนึง่ ของพระปรางค์ คือ
พระพุทธรูปลีลา พระพุทธรูปลีลานี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะสุโขทัยอย่างแท้จริง จากนั้น พาทุกท่านเดินทางต่อสู่
วัดป่าแก้ว วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ “ราชินีแห่งเจดีย์ทังมวลในเอเชียอาคเนย์” ซึ่งมีลักษณะผสมผสานของศิลปะที่
หลากหลายแต่ลงตัว ไม่มีที่ใดเหมือน องค์เจดีย์มีฐานสี่เหลี่ยม เป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับทวารวดีตอนปลาย ฐาน
เรือนธาตุแบบลดท้องไม้ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยผสมกับศรีวิชยั ผู้ที่ตั้งสมญานามราชินีแห่งเจดีย์ให้กับองค์พระเจดีย์ที่วัด
พระแก้วคือ น. ณ ปากน้า (ประยูร อุลุชาฏะ) ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ. ศ. 2535 เมื่อคราวที่เดินทาง
มาเที่ยวชมศิลปะที่สรรคบุรีราว 40 ปีก่อน และมีวิหารด้านหน้าเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อฉาย” พระพุทธรูปหิน
ทรายปิดทอง ด้านหน้ามีลักษณะเหมือนพระพุทธรูปทั่วไป แต่ด้านหลังมีทับหลังรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในเรือนแก้ว
ฝังอยู่ในองค์พระ ในลักษณะกลับหัว ทับหลังนี้เป็นศิลปะขอม มีอายุกว่าพันปี
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะซือ้ ของฝากตามอัธยาศัย
18.30 น.
ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
หมายเหตุ

กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ
@
@
@

ผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็ก
ท่านละ
พักเดี่ยว เพิ่ม

4,900.3,800.700.-

บาท
บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
บาท

อัตรานีรวม

1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 ปีขึ้นไป ความคุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินประกันภัย
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานีไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
เงื่อนไขการจอง

ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการภายใน วันที่ 21 มกราคม 2562
การยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทาง หลังวันที่ 28 มกราคม 2562 หักค่าบริการ 30 %
2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 %
ติดต่อ :

ต๋อม / จูน / เต้ย / อี๊ด
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