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06.00 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที� หนา้คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์

เจา้หนา้ที�ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ เดินทางสู ่จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

บรกิารอาหารเชา้ เครื�องดื�มชา กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 

 นาํท่านราํลกึถึงนกัรอ้งสาวขวญัใจชาวไทยทั�วประเทศ ซึ�งแมน้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไรแต่เธอยงัคงอยใูนใจของพวกเราเสมอ 

 บทเพลงไพเราะเสียงหวานฟังทีไรก็เพราะและเป็นบทเพลงอมตะตลอดกาล คณุพุ่มพวง ดวงจนัทร ์คงไม่มีใครไม่รูจ้กัเธอคนนี � 

ราชินีเพลงลกูทุ่งไทยที�ยงัไม่มีใครมาแทนที�ได ้ชมรูปปั�นในอิรยิาบถ ท่าทางต่างๆ ของเธอไดที้� วัดทับกระดาน ซึ�งแฟนเพลงได ้

จดัทาํขึ �นเพื�อเก็บภาพความทรงจาํเหลา่นั�นไวร้ะลึกถึงคิดถึงคราวใดก็ไปเยี�ยมเยือนกนั 

อาหารกลางวนัที� … อ. อู่ทอง 

นาํชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง เมืองอู่ทองนั�นมีชื�อปรากฏในพงศาวดารของกรุงศรีอยธุยาว่า พระเจา้อู่ทองทรงได ้

อพยพผูค้นหนีโรคห่าจากเมืองอู่ทองเมื�อปี พ.ศ.1890 ไปสรา้งเมืองหลวงใหม่คือกรุงศรีอยุธยา ต่อมาไดม้ีการคน้หาหลกัฐาน  

ต่างๆที�นี� แลว้ลงความเห็นว่าเมืองนี�เป็นเมืองเก่าแก่ก่อนกรุงศรีอยธุยาที�รา้งไปนานนบัรอ้ยปี พิพิธภณัฑแ์ห่งนี �จดัขึ �นเพื�อบอก 

เรื�องราวต่างๆ ที�เกี�ยวกบับรรพชนคนอู่ทองสมยัก่อนประวตัิศาสตร ์สงัคมเกษตรกรรมยคุหินใหม ่ต่อเนื�องถึงยคุโลหะเมื�อราว 

3000 ปี    และยงัพบหลกัฐานว่าเมืองอู่ทองเป็นเมืองท่าศนูยก์ลางการติดต่อซื �อขายที�สาํคัญในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

โดยพบลกูปัดชนิดต่างๆ หินมีค่าที�นาํเขา้จากประเทศอินเดีย เหรียญกษาปณโ์รมนั ปนูปั�นรูปพ่อคา้ชาวเปอรเ์ซีย เป็นตน้ 

“พิเศษขณะนี �ทางพิพิธภณัฑไ์ดอ้ญัเชิญ ... พระไภษัชยคุรุ  หมายถึงพระพุทธเจา้ผูเ้ป็นบรมครูแห่งโอสถ   พบภายในกรุพระ 

ปรางคว์ดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มาประดิษฐานใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรเพื�อเป็นสิรมิงคล“ 
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สมควรแก่เวลาเดินทางเขา้สู ่อาํเภอเมืองสพุรรณบรุ ี

อาหารคํ�า .......... 

ที�พกั ...โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด ์ 

 

2)  ÈØ¡Ãì·Õè 31 ¡Ã¡®Ò¤Á 2563            ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ – ¡ÃØ§à·¾Ï 

 

อาหารเชา้ที�  หอ้งอาหารของโรงแรม 

สกัการะ หลวงพอ่โต  พระพทุธรูปศกัดิ�สิทธิ�ของ วัดป่าเลไลยกว์รวิหาร เป็นวดัเก่าคู่เมืองสพุรรณบรุี เดิมชื�อวดัลานมะขวิด  

บรเิวณหนา้บนัของวิหารวดัป่าเลไลยกไ์ดอ้ญัเชิญพระราชลญัจกรพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เป็นรูปพระมหา

มงกฎุอยู่ระหว่างฉตัรคู่ โดยเมื�อครั�งพระองคย์งัทรงผนวชไดเ้สด็จธุดงคม์าพบวดันี � และเมื�อเสด็จขึ �นครองราชยแ์ลว้ทรงมา

บรูณะปฏิสงัขรณ ์กราบไหวข้อพรทาํบญุตามอธัยาศยั นาํท่านชม ศูนย์เรียนรูว้ถิีชีวติและจิตวญิญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช)้  

สถานที�นี � นอกจากรูปแบบที�แสดงถึงความเป็นบา้นเรือนไทยที�งดงามแลว้ ที�นี�ยงัเป็นที�รวบรวมเรื�องราวและองคค์วามรูใ้นวิถี

ของเกษตรกรที�ทรงคณุค่า เพียงกา้วแรกที�ไดเ้ห็นกท็าํใหห้วนคดิถึงภาพอดีต ภาพวิถีแห่งทอ้งทุ่ง ยุง้ฉาง ไอท้ยุควายไทย และ

เครื�องมือในการดาํรงชีวิติของผูค้นในถิ�นแห่งนี � จดุสาํคญั ไดแ้ก่ เรือนศนูยร์วมดวงใจไทยทั�งชาต ิแปลงนาสาธิต เรือนวิถีชวีิต

ชาวนาไทย เรือนพระแม่โพสพ เรือนหนงัสือพระราชกรณียกจิ เรือนหนงัสือขา้ว เป็นตน้ นอกจากนี �ยงัมีรา้นกาแฟใหน้ั�งแบบ

ชิลล์ๆ  และรา้นจาํหน่ายสินคา้อาหารของฝากอีกดว้ย สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่อาํเภอสามชกุ 

อาหารกลางวนัที� ร้านกุ้งเป็น...พบกบัเมนกูุง้ กุง้ กุง้ แลว้ก็กุง้เผา!!กนัจ๊ะ (ท่านที�แพกุ้ง้โปรดแจง้เมื�อทาํการจองดว้ยนะคะ) 

หลงัอาหารอิสระกบัการชอ้ปปิ�งสินคา้ต่างๆ ที� ตลาดร้อยปีสามชุก 

สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

18.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ที� หนา้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รมิถนนพญาไท 

เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 

หมายเหตุ       กาํหนดการนี�อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม    
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ÍÑµÃÒ¤èÒºÃÔ¡ÒÃ  
   

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ     5,700.-  บาท 

@ เด็ก       ท่านละ     �,300.-  บาท (พกัเสรมิกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

@ พกัเดี�ยว  เพิ�ม              500.-  บาท 

**** รบัสมาชิกได ้18 - 24 ท่าน ต่อ 1 บสั **** 
 

ÍÑµÃÒ¹ÕéÃÇÁ 
 

   1.  รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเที�ยวตามรายการ  

   2.  ที�พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

   3.  อาหารจดัเลี �ยง พรอ้มอาหารว่าง เครื�องดื�มและผลไม ้

   4.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 

   5.  ทุนประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

         - วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื�องจากอบุตัิเหตุท่านละ  500,000  บาท  

   7.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที�เขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 

ÍÑµÃÒ¹ÕéäÁèÃÇÁ 
 

    �.  ค่าอาหารและเครื�องดื�มพิเศษ 

   �.  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
 

ÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹Ã¶ แอลกอฮอลส์เปรย ์, Face Shield , จดัที�นั�งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

    ทาํความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที�กาํหนด 
 

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃ¨Í§   
ยืนยนัการเดินทางพรอ้มชาํระค่าบรกิารโดยโอนเขา้บญัชี 

¹ÒÂÈØÀªÑÂ µÑ¹¾Ñ¹¸Øì 

ธ. กรุงศรีอยธุยา สาขา เซ็นทรลัพระราม 3  บ/ช ออมทรพัย ์ เลขที� 800-9-77446-9  

เมื�อโอนแลว้กรุณา สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  /  โทรสาร. 02 211 0119 
 

¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡        

  �. ยกเลิกการเดินทาง  นอ้ยกว่า �� วนั หกัค่าบรกิาร �� % 

   2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบรกิาร 100 % 
 
 

µÔ´µèÍ  :  065 635 1997 , 080 571 5551 

Line ID : @chaitour   E-mail : domestic@chaitour.co.th 

จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 


