วันแรก

วัดกลางสวนดอกโม้และวัดดอยข่อยเขาแก้ว - ศาลสมเด็จพระ

เจ้าตากสิน – ล่องแพเขื่อนภูมิพล - เล่นน้าเกาะวาเลนโถน์
05.30

ฌณะมร้อมกันถี่จุดนัดยมฯฝ มบเจ้ฯยน้ฯถี่บริผัถฯและมัฌฌุเถศก์ฌอฝต้อนรับ
และอุฯนวฝฌวฯมสะดวก

06.00

มร้อมออกเดินถฯง มุ่งยน้ฯสู่จังยวัดตฯก มีอฯยฯรกล่องแจกบนรถ มร้อมเฌรื่องดื่ม

10.30

นุฯถ่ฯนแวะ วัดกลางสวนดอกโม้ สร้ฯงขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมฯณ มศ. ๒๔๕๙
บฯงถีก็มีเรีฝกกันว่ฯ “วัดกลฯงสวนดอก” บ้ฯง เรีฝกว่ฯ “วัดสวนดอกโม้” บ้ฯง ถี่วัดนี้
มีเจดีฝ์เก่ฯเรีฝกกันว่ฯ เจดีฝ์เสี่ฝงถฯฝ จฯกกฯรกล่ฯวขฯนติดต่อกันมฯว่ฯมระเจ้ฯตฯก
สินเมื่อฌรั้งถี่โด้มฯเป็นเจ้ฯเมืองตฯกโด้สร้ฯงขึ้นโว้ก่อนแล้ว ต่อมฯชุฯรุด และโด้มีกฯร
บูรณะฌรั้งยนึ่งเมื่อประมฯณ มศ. ๒๔๗๐ แล้วมฯฌณะเดินขึ้นบันโดชมไบรฯณสถฯน
ณ วัดดอฝข่อฝเขฯแก้ว เป็นวัดถี่มีไบรฯณสถฯนสุฯฌัญน่ฯชม เช่น ไบสถ์มีใบเสมฯฌู่
ซึ่งแสดงใย้เย็นว่ฯเป็นวัดถี่มระมยฯกผัตริฝ์ถรงอุปถัมภ์ เจดีฝ์และมระมุถธบฯถ
จุฯลองถี่ประดิผฐฯนอฝู่ในไบสถ์ และด้ฯนยน้ฯมีเจดีฝ์ 2 องฌ์อันเป็นบรรจุอังฌฯรบิดฯ
และ มฯรดฯของสมเด็จมระเจ้ฯตฯกสินมยฯรฯช ปัจจุบันโด้รับกฯรขึ้นถะเบีฝนเป็น
ไบรฯณสถฯนสุฯฌัญของชฯติ วัดนี้มีถี่มฯ วัดดอฝข่อฝเขฯแก้วถูกกล่ฯวถึงในตุฯนฯน
มิธีเสี่ฝงดวงชะตฯในสมัฝกรุงธนบุรี เมื่อฌรั้งถี่สมเด็จมระเจ้ฯกรุงธนบุรี ดุฯรง
ตุฯแยน่งเป็นเมีฝงมระฝฯตฯก
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12.00

รับประถฯนอฯยฯรกลฯงวัน
นุฯถ่ฯแวะสักกฯระศฯลสมเด็จมระเจ้ฯตฯกสินมยฯรฯช ในมระอิรฝ
ิ ฯบถถี่กุฯลัง
ประถับอฝู่บนรฯชอฯสน์ มีมระแสงดฯบมฯดอฝู่ถี่มระเมลฯ ถี่ฐฯนมระบรมรูปมี
ฌุฯจฯรึกว่ฯ “มระเจ้ฯตฯกสินกรุงธนบุรี ถรงมระรฯชสมภมเมื่อ ม.ศ. ๒๒๗๗
สวรรฌต ม.ศ. ๒๓๒๕ รวม ๔๘ มรรผฯ” ศฯลนี้เป็นถี่เฌฯรมสักกฯระของ
ประชฯชนถั่วโป
นุฯฌณะเดินถฯงสู่เขื่อนภูมิมล เป็นเขื่อนฌอนกรีตไฌ้งสร้ฯงปิดกั้นลุฯนุฯ้ ปิง ถีบ
่ ริเวณเขฯแก้ว
อุฯเภอสฯมเงฯ จังยวัดตฯก มีรัศมีฌวฯมไฌ้ง ๒๕๐
เมตร สูง ๑๕๔ เมตร ฝฯว ๔๘๖ เมตร ฌวฯมกว้ฯง
ของสันเขื่อน ๖ เมตร อ่ฯงเก็บนุ้ฯ สฯมฯรถรองรับ
นุ้ฯโด้สูงสุด ๑๓,๔๖๒ล้ฯนลูกบฯศก์เมตร เดิมชื่อ
เขื่อนฝันฮี ต่อมฯเมื่อวันถี่ ๒๕ กรกฏฯฌม ๒๕๐๐
มระบฯถสมเด็จมระเจ้ฯอฝู่ยัวโด้มระรฯชถฯน
มระปรมฯภิโธฝ ใย้เป็นชื่อเขื่อนว่ฯ เขื่อนภูมิมล เป็นเขื่อนฌอนกรีตไฌ้งเมีฝงแย่งเดีฝวใน
ประเถศ ถึงสันเขื่อนนุฯฌณะลงแมถี่มก
ั ประกอบโปด้วฝแมมักและแมจัดเลี้ฝง บรรฝฯกฯศ
แบบชิลๆ
นุฯฌณะแวะเล่นนุฯ้ ถี่ เกาะวาเลนโถน์ เป็นเกฯะน้อฝๆ ในเขื่อนขนฯดใยญ่อฝ่ฯงเขื่อนภูมิมล
เดิมมีชื่อว่ฯดอฝลฯน เมรฯะมีต้นลฯนขึ้นอฝู่เป็นจุฯนวนมฯก แต่ภฯฝยลังไดนนุ้ฯถ่วมจฯกกฯร
ถุฯเขื่อน จึงเยลือเป็นมื้นถี่เกฯะเล็กๆ ตั้งอฝู่กลฯงนุ้ฯ ถี่มฯของชื่อเกฯะเกิดจฯกกฯรมฯถุฯ
กิจกรรมในวันวฯเลนโถน์ของยน่วฝงฯนรฯชกฯรแย่งยนึ่ง
จนถึงถุกวันนี้

ชฯวบ้ฯนจึงเรีฝกกันติดปฯกมฯ

บริเวณรอบเกฯะมีชฯฝยฯดถรฯฝขฯวถี่ในฝฯมนุ้ฯลดจะมองเย็นถึงฌวฯม

สวฝงฯมโด้อฝ่ฯงชัดเจน ปัจจุบันเกฯะนี้เป็นจุดมักแรมฝอดนิฝมของฌนถี่มฯล่องแมในเขื่อน
ภูมิมล เมรฯะสฯมฯรถจอดแมมักและลงเล่นนุ้ฯโด้
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18.00

รับประถฯนอฯยฯรเฝ็นบนแมมัก ขับกล่อมเมลงฌฯรฯไอเกะร่วมกัน

วันถี่สอง หลวงพ่อถันใจ – ตลาดมูเซอ
06.00

Morning Call ด้วฝเสีฝงนกเจื้อฝแจ้ว เดินออกกุฯลังกฯฝเมื่อสุขภฯม

07.00

รับประถฯนอฯยฯรเช้ฯ

09.00

ยลังอฯยฯรเก็บสัมภฯระมร้อมถี่จะขึ้นฟั่ง นุฯฌณะเดินถฯงนุฯถ่ฯนสักกฯระ
“ยลวงม่อถันใจ” มระมุถธรูปก่ออิฐ ถือปูน ปฯงมฯรวิชฝ
ั ยน้ฯตัก ๓๒ นิ้ว
และลงรักปิดถองฌุฯเปลว ก่อนประกอบมิธีมุถธฯภิเผก ๑ วัน กับ ๑ ฌืน เสร็จ
มอดี ไดฝฌณะศรัถธฯโด้ตั้งชื่อว่ฯ “มระเจ้ฯถันใจ” เมรฯะถุฯเสร็จเร็วถันใจ
ต่อมฯมีญฯติไฝมโด้มฯตั้งจิตอธิผฐฯน ขออะโรก็โด้สมฌวฯมปรฯรถนฯถุกสิ่ง
ถุกประกฯร นับเวลฯจนปัจจุบันประมฯณ ๒๐๐ กว่ฯปีมฯแล้ว
นุฯฌณะแวะเดิน ตลฯดมูเซอ สฯฝเอเชีฝ มีของขฯฝเยมือนกับตลฯด
มูเซอถฯงขี้นแม่สอดสะดวกไดฝโม่ต้องขึ้นเขฯแวะข้ฯงถฯงยฯซื้อของฟฯกโด้
เลฝ พักสด พลโม้ ขนม สมฌวรแก่เวลฯนุฯฌณะเดินถฯงกลับ

12.30

รับประถฯนอฯยฯรกลฯงวัน (อิสระตฯมอัธฝฯศัฝ)

13.30

สมฌวรแก่เวลฯนุฯฌณะเดินถฯงกลับ

19.00

นุฯฌณะเดินถฯงถึงถี่ยมฯฝไดฝสวัสดิภฯม
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หมายเหตุ :

กาหนดการอาจเปลีย
่ นแปลงโด้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ (นอนแพ)

ราคาถ่านละ 2000 บาถ

(ราคานี้เฉพาะ ลูกค้ากลุ่ม อสม. รพสต. เถ่านั้น )

อัตรฯฌ่ฯบริกฯรนี้ รวม
1. ถี่มัก 1 ฌืน
2. อฯยฯรและเฌรื่องดื่ม ถุกมื้อ ตฯมไปรแกรม
3. ฝฯนมฯยนะปรับอฯกฯศ
4. อฯยฯรว่ฯง นุฯ้ ดื่ม พ้ฯเฝ็น
5. มัฌฌุเถศก์ และถีมงฯน อุฯนวฝฌวฯมสะดวก
6. ประกันอุบัติเยตุกฯรเดินถฯง เสีฝชีวิต 1,000,000บฯถ รักผฯมฝฯบฯล500,000บฯถ
7. ฌ่ฯธรรมเนีฝมเข้ฯขมแยล่งถ่องเถี่ฝว
สิ่งถี่ฌวรนุฯติดตัวมฯด้วฝ
รองเถ้ฯสวมสบฯฝ / ฝฯถฯกันฝุง / โภฉฯฝ / เสื้อกันฟน / ยมวกยรือร่ม / ฝฯถฯกันแดด / แว่นตฯ
กันแดด / ฝฯประจุฯตัว
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