วันแรก

วัดพระศรีรัตนมหฯธฯตุวรมหฯวิหฯร- นั่งรถรฯงถ่องเถี่ยว – เขฯสมอแคลง
- เรน ฟอเรสถ์ ฟฯร์ม

05.30

ฌณะมร้อนกัธถี่จุดธัดยนฯฝ มบเจ้ฯยธ้ฯถี่บริผัถฯและนัฌฌุเถศก์ฌอฝต้อธรับ
และอุฯธวฝฌวฯนสะดวก

06.00

มร้อนออกเดิธถฯง นุ่งยธ้ฯสู่จังยวัดมิผณุไลกนีอฯยฯรกล่องแจกบธรถ
มร้อนเฌรื่องดื่น

09.00

ธุฯฌณะเดิธถฯงถึงจังยวัดมิผณุไลก
“วัดพระศรีรัตนมหฯธฯตุวรมหฯวิหฯร” ยรือถี่เรฯเรีฝกกัธว่ฯ “วัดใหญ่”
เป็ธวัดเก่ฯแก่ฌู่บ้ฯธฌู่เนืองของจังยวัดมิผณุไลก นีชื่อเสีฝงได่งดังอฝ่ฯง
นฯก และฝังเป็ธถี่ประดิผฐฯธของ „มระมุถธชิธรฯช‟ เป็ธมระประธฯธ
องฌ์ใยญ่ถี่โด้รับกฯรฝกฝ่องว่ฯสวฝงฯนเป็ธอัธดับต้ธ ๆ ใธประเถศโถฝ
ชฯวโถฝใย้ฌวฯนศรัถธฯเป็ธอฝ่ฯงนฯก
นั่งรถรฯงถ่องเถี่ยว เริ่นถี่จุดแรก ฌือ วัดมระศรีรัตธนยฯธฯตุฯ
มิมิธภัณท์ชฯวแม มระบรนรฯชฯธุสฯวรีฝ์เจ้ฯมระฝฯจักรี สถฯธีรถโภ ยอ
ธฯฬิกฯ สะมฯธเอกฯถศรถ ตะแลงแกง ฌูเนือง ศฯลฯกลฯงจังยวัด วัด
วิยฯรถอง ศฯลสนเด็จมระธเรศวรนยฯรฯช มระรฯชวังจัธถร์
ศฯลยลักเนือง
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เขฯสมอแคลงนีวัดจีธขธฯดใยญ่ ไรงเจโซถีฮุกตึ้ง ถี่โด้รับกฯรเรีฝกว่ฯ
เป็ธดอฝสุเถม 2 เขฯสนอแฌลงเป็ธสถฯธถี่ฝอดธิฝนของฌธมิผณุไลก
เมรฯะถี่วัดนีจุดสวฝงฯนนฯกนฯฝ โน่วฯ่ จะเป็ธสถฯปัตฝกรรนแบบจีธ จุด
ชนวิวนุนสูง ถี่กรฯบโว้บูชฯตฯนฌวฯนเชื่อ แถนฝังนีนุนถ่ฯฝรูปสวฝ ๆ เก๋
ๆ โว้เช็ฌอิธอีกด้วฝ ใฌรนองยฯถี่เถี่ฝวนุนสวฝสวฝๆวิวดีๆ บรรฝฯกฯศ
เฝ็ธๆ รับลนสบฯฝๆแวะนฯกัธโด้เลฝ
12.30

รับประถฯธอฯยฯรกลฯงวัธ ไรงเจโซถีฮุกตึ้ง
ดูงฯธ เรนฟอเรสถ์ ฟฯร์ม ก่อตั้งขึ้ธด้วฝแธวฌวฯนฌิดกฯรมึ่งมฯ
ตธเองตฯนยลักเศรผฐกิจมอเมีฝง เมื่อเป็ธศูธฝ์กฯรเรีฝธรู้ และ
เป็ธตัวอฝ่ฯงใย้แก่ชุนชธและพู้ถี่ สธใจ ถั้งเรื่องกฯรจัดกฯรขฝะ
ปศุสัตว์ ปุ๋ฝยนักชีวภฯม มลังงฯธถดแถธ เช่ธ โบไอดีเซล ถ่ฯธ
ธุ้ฯส้นฌวัธโน้ กฯรถุฯเกผตรอิธถรีฝ์ แน้กระถั่งกฯรปลูกป่ฯแบบ
สวธพสน เมื่อปรับเปลี่ฝธแธวถฯงกฯรใช้ถรัมฝฯกรธรรนชฯติใย้
ฌุ้นฌ่ฯและเกิดสนดุล ลดกฯรใช้สฯรเฌนี เฝฯวชธใธถ้องถิ่ธ รวนถั้ง
ธักถ่องเถี่ฝวอีกด้วฝ

17.00

รับประถฯธอฯยฯรฌุฯ่ ณ ร้ฯธอฯยฯร

18.00

เข้ฯถี่มัก มักพ่อธตฯนอัธฝฯศัฝ

วันถี่สอง อุถยฯนประวัติศฯสตร์สุไขถัย
06.00

Morning Call เดิธออกกุฯลังกฯฝเมื่อสุขภฯม

07.00

รับประถฯธอฯยฯรเช้ฯ

08.00

ยลังอฯยฯรเก็บสันภฯระออกเดิธถฯง ธุฯฌณะเดิธถฯงสู่จังยวัดสุไขถัฝ
เดิธถฯงนฯถึงจังยวัดสุไขถัฝถี่เงีฝบสงบ เนืองเก่ฯถี่เฌฝเป็ธรฯชธฯธีเก่ฯแก่ของโถฝใธ
อดีต ซึ่งโด้รับสนญฯว่ฯ “รุ่งอรุณแย่งฌวฯนสุข” ยรือ Dawn of Happiness

09.00

ธุฯถุกถ่ฯธสู่ อุถยฯนประวัติศฯสตร์สุไขถัย เป็ธนรดกถฯงประวัติศฯสตร์ของโถฝสนัฝ
เริ่นสร้ฯงอฯณฯจักรถี่ฝังยลงเยลืออฝู่ โด้รับกฯรฝกฝ่องจฯกองฌ์กฯรฝูเธสไกใย้เป็ธ
“นรดกไลก” เธื่องจฯกใธอดีตเนืองสุไขถัฝเฌฝเป็ธรฯชธฯธีของโถฝนีฌวฯน
เจริญรุ่งเรือง เป็ธศูธฝ์กลฯงกฯรปกฌรอง ศฯสธฯ และเศรผฐกิจ
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ไบรฯณสถฯธใธอุถฝฯธ โด้แก่ มระบรนรฯชฯธุสฯวรีฝ์ม่อขุธรฯนฌุฯแยงนยฯรฯช วัดนยฯธฯตุ
มิมิธภัณทสถฯธแย่งชฯติ รฯนฌุฯแยง วัดตระมังเงิธ วัดศรีสวฯฝ วัดตระมังถอง

วัดสระ

ศรี วัดชธะสงฌรฯน วัดตระกวธ ศฯลตฯพฯแดง วัดมระมฯฝยลวง เตฯถุเรีฝงสุไขถัฝ วัดสังฆ
วฯส วัดศรีชุน วัดช้ฯงล้อน วัดตระมังถองยลฯง วัดเจดีฝ์สูง วัดก้อธแลง วัดต้ธจัธถร์ วัดเช
ตุมธ วัดเจดีฝ์สี่ย้อง วัดศรีมิจิตรกิรติกัลฝฯรฯน วัดวิยฯรถอง วัดอไสกฯรฯน วัดนุนลังกฯ
วัดตะมฯธยิธ วัดอรัญญิก วัดช้ฯงรอบ วัดเจดีฝ์งฯน วัดถุ้ฯยีบ วัดนังกร วัดมระฝืธ วัดป่ฯ
นะน่วง วัดตึก สรีดภงฌ์ยรือถุฯธบมระร่วง

12.30

รับประถฯธอฯยฯรกลฯงวัธ ร้ฯธอฯยฯร

13.30

สนฌวรแก่เวลฯ ออกเดิธถฯงกลับ

19.00

ธุฯฌณะถึงถี่ยนฯฝไดฝสวัสดิภฯม

หมฯยเหตุ :

กฯหนดกฯรอฯจเปลีย
่ นแปลงโด้ตฯมควฯมเหมฯะสม
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อัตรฯค่ฯบริกฯร

รฯคฯถ่ฯนละ 2000 บฯถ

(รฯคฯนี้เฉพฯะ ลูกค้ฯกลุ่ม อสม. รพสต. เถ่ฯนั้น)
อัตรฯฌ่ฯบริกฯรธี้ รวน
1. ถี่มัก 1 ฌืธ
2. อฯยฯรและเฌรื่องดื่น ถุกนื้อ ตฯนไปรแกรน
3. ฝฯธมฯยธะปรับอฯกฯศ
4. อฯยฯรว่ฯง ธุฯ้ ดื่น พ้ฯเฝ็ธ
5. นัฌฌุเถศก์ และถีนงฯธ อุฯธวฝฌวฯนสะดวก
6. ประกัธอุบัติเยตุกฯรเดิธถฯง เสีฝชีวิต 1,000,000บฯถ รักผฯมฝฯบฯล500,000บฯถ
7. ฌ่ฯธรรนเธีฝนเข้ฯขนแยล่งถ่องเถี่ฝว
สิ่งถี่ฌวรธุฯติดตัวนฯด้วฝ
รองเถ้ฯสวนสบฯฝ / ฝฯถฯกัธฝุง / โภฉฯฝ / เสื้อกัธฟธ / ยนวกยรือร่น / ฝฯถฯกัธแดด / แว่ธตฯ
กัธแดด / ฝฯประจุฯตัว
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