วันแรก

วัดถ่ฯซุง – ล่องเรือเมล์แม่น้ฯสะแกกรัง – วัดหลวงพ่อเคลือบ
– ถนนคนเดินตรอกโรงฝฯ – หุบป่ฯตฯด

05.30 ธ.

ฌณะมร้อนกัธถี่จุดธัดยนฯฝ มบเจ้ฯยธ้ฯถี่บริผัถฯและนัฌฌุเถศก์ฌอฝต้อธรับ
และอุฯธวฝฌวฯนสะดวก

06.00 ธ.

มร้อนออกเดิธถฯง นุ่งยธ้ฯสู่เนืองอุถัฝธฯธี นีอฯยฯรกล่องแจกบธรถ
มร้อนเฌรื่องดื่น

09.00 ธ.

เดิธถฯงต่อโปฝังวัดถ่ฯซุงวัดถี่นีชื่อเสีฝงและงดงฯนฑองเนืองอุถัฝธฯธี

ใธ

อดีตจังยวัดอุถัฝธฯธี นีปฯ่ โน้นฯกฑธส่งถ่อธซุงลงถ่ฯธุ้ฯเมื่อพูกเป็ธแมล่องโป
ตฯนแน่ธุ้ฯสะแกกรัง ภฯฝใธบริเวณวัดนี
วิยฯรแก้ว ถี่ประดิผฐฯธ มระมุถธชิธรฯชจุฯลอง และสรีระรังฌฯรฑองยลวง
ม่อฤาผีลิงดุฯถี่โน่เธ่ฯเปื่อฝใธไลงแก้ว ภฯฝใธสร้ฯงด้วฝไนเสกสีฑฯวใสวฯววับ
ปรฯสฯถถองฌุฯ ตกแต่งด้วฝถองอร่ฯนงดงฯน สร้ฯงเมื่อถวฯฝเป็ธมระรฯช
กุศลแด่มระบฯถสนเด็จมระเจ้ฯอฝู่ยัวรัชกฯลถี่ 9 ใธวฯระถี่ ถรงเสวฝรฯชฝ์เป็ธ
ปีถี่50 และถฯง สุฯธักมระรฯชวังโด้ใย้ชื่อปรฯสฯถถองฌุฯใยน่วฯ่ "ปรฯสฯถถอง
กฯฐจธฯภิเผก"

ธอกจฯกธี้ภฯฝใธวัดถ่ฯซุงฝังนีจุดแวะชนถี่ธฯ่ สธใจยลฯฝ

แย่ง เช่ธ นณทปมระปัจเจกมระมุถธเจ้ฯ มระศรีอฯริฝเนตตรัฝ วิยฯรสนเด็จ
องฌ์ปฐน ยอมระโตรปิฏก ยลวงม่อเงิธโยลนฯเถนฯ เจดีฝ์มุดตฯธ
วังนัจฉฯ เยล่ฯปลฯตะเมีฝธ ปลฯชะได ปลฯสวฯฝ และปลฯบึก เนื่อมระสงฆ์ฉัธ
อฯยฯรเสร็จแล้ว นีเศผอฯยฯรเยลือ ถ่ฯธจะเอฯโว้โปใย้ปลฯกิธเป็ธอฯยฯร เวลฯ
ธี้นีปลฯนฯอฯศัฝอฝู่เฝอะ

ธักถ่องเถี่ฝวนฯซื้ออฯยฯรไฝธลงโปใย้กิธอฝ่ฯง

เอร็ดอร่อฝ มระเลี้ฝงปลฯ แล้วปลฯก็กลับนฯเลี้ฝงมระ รฯฝโด้จฯกกฯรฑฯฝ
อฯยฯรใย้ปลฯฌือเงิธถี่ธุฯนฯซื้อวัตถุดิบใธกฯรปรุงอฯยฯรถวฯฝมระ
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ล่องเรือเนล์แน่ธุ้ฯสะแกกรัง

สันพัสชีวิตชฯวแมถี่อฯศัฝอฝู่ใธแน่ธฯุ้ สฯฝธี้กว่ฯ

300 ยลัง แต่ละยลังนียธังสือไฉธดจดถะเบีฝธถูกต้องตฯนกฏยนฯฝ ปัจจุบัธ
แมเยล่ฯธี้ยลงเยลือใย้เย็ธจุฯธวธเมีฝงฌรึ่งเดีฝว
12.00 ธ.
13.00 ธ.

รับประถฯธอฯยฯรกลฯงวัธ
"ยลวงม่อเฌลือบ สฯวรธันไน" วัดยธองกระดี่ธอก
ต.ยธองฝฯฝดฯ อ.ถัมถัธ จ.อุถัฝธฯธี เป็ธธฯนมระเกจิถี่รู้จักกัธ
ดีใธยนู่ศรัถธฯสฯธุชธชฯวเนืองอุถัฝธฯธีโด้รับกฯรฑธฯธธฯนว่ฯ
"ยลวงม่อเฌลือบ วฯจฯสิถธิ์ มูดอฝ่ฯงโร เป็ธอฝ่ฯงธั้ธ" ถั้งฝัง
โด้รับกฯรฝกฝ่องว่ฯเป็ธ "เถมเจ้ฯแย่งลุ่นธุ้ฯสะแกกรัง"

14.30 ธ.

ถธธฌธเดิธตรอกไรงฝฯ ถธธสั้ธตุฯธฯธฝฯว ถธธฌธเดิธตรอกไรงฝฯ เป็ธอีก
ยธึ่งสถฯธถี่อีกแย่งยธึ่งถี่สฯนฯรถสะถ้อธเรื่องรฯวและบรรฝฯกฯศฑองฌวฯน
เป็ธเนืองอุถัฝโด้เป็ธอฝ่ฯงดี

ใฌรจะรู้ว่ฯถธธฌธเดิธเล็กๆ แย่งธี้แต่ก่อธธั้ธ

เฌฝเป็ธชุนชธถี่อฝู่อฯศัฝฑองชฯวจีธอฯศัฝจุฯธวธนฯก อีกถั้งเป็ธแยล่งสูบฟิ่ธ
ซึ่งเปิดอฝ่ฯงถูกต้องตฯนกฎยนฯฝ บรรฝฯกฯศฑองถี่ธี่จึงฌลฯฌลุ่ฯโปด้วฝพู้ฌธ
ถี่นฯซื้อฑฯฝและสูบฟิ่ธกัธอฝ่ฯงเสรี

ถุฯใย้ชฯวบ้ฯธใธละแวกใกล้เฌีฝงเรีฝก

ตรอกธี้จธติดปฯกว่ฯ “ตรอกไรงฝฯ” (เฉมฯะวัธเสฯร์เถ่ฯธัธ
้ )
16.00 ธ.

พ่ฯธอุไนงฌ์ธรรนชฯติฝ้อธกฯลเวลฯเมือ
่ ถ่องไลกดึกดุฯบรรม์
กลฯงปล่องภูเฑฯ ณ ยุบป่ฯตฯด Unseen Thailand มื้ธถี่เฑต
ย้ฯนล่ฯสัตว์ป่ฯถุฯ้ ประถุธ แยล่งถี่อฝู่เลีฝงพฯ(กวฯงภูเฑฯ) ภฯฝใธ
มื้ธถี่โร่เศผๆฑองป่ฯดิบชื้ธ

ระบบธิเวศแบบปิดนีมัธธุ์โน้ยฯฝฯก

ยลฯฝชธิดแถรกตัวอฝู่อฝ่ฯงยธฯแธ่ธ

รวนถั้งต้ธตฯด(ต๋ฯว)โน้

สัฐลักผณ์ ณ ป่ฯดึกดุฯบรรม์แย่งธี้
17.30

เฑ้ฯถี่มัก ย้วฝฑฯแฑ้งฌัธถรีไฮนรีสอร์ถ www.countryhomeresort.com

18.30

รับประถฯธอฯยฯรเฝ็ธ (รีสอร์ถ)
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วันถี่สอง

พ้ฯถอลฯฝโบรฯณบ้ฯนพฯถั่ง – วัดถ้ฯเขฯวง – ต้นโม้ฝักผ์ – ตลฯดซฯวโฮ่

06.00

ตื่ธรับอรุณ ดื่นดุ่ฯบรรฝฯกฯศถี่สงบ สดชื่ธ

07.00

รับประถฯธอฯยฯรเช้ฯ (รีสอร์ถ)

08.00

เดิธถฯงต่อโปฝังบ้ฯธโร่ ประตูสู่เส้ธถฯงธรรนชฯตินรดกไลกย้วฝฑฯแฑ้งถี่นร
ี ะบบ
ธิเวศถฯงธรรนชฯติถี่อุดนสนบูรณ์ถี่สด
ุ แย่งยธึ่งฑองไลก อีกถั้งชฯติมัธธุ์ถี่ฝังฌง
รักผฯวิถีชีวิตและฑธบธรรนเธีฝนดั้งเดินโว้จธถึงปัจจุบัธ
พ้ฯถอลฯฝไบรฯณบ้ฯธพฯถั่ง วิถช
ี ีวิตชุนชธบ้ฯธลฯวฌรั่ง

ถี่บรรมบุรุผ

อมฝมนฯสนัฝ มระฝฯตฯกสิธนยฯรฯช ปัจจุบัธเป็ธชธมื้ธถิ่ธฑองบ้ฯธโร่
นีกฯรสืบถอดงฯธศิลปะเส้ธฟ้ฯฝถอนือลฯฝไบรฯณถี่งดงฯนนฯจธถึง
ปัจจุบัธและโด้รับรฯงวัลจฯก UNESCO กฯรัธตีฌุณภฯม เช่ธ ฝ่ฯน
พ้ฯฑฯวน้ฯ พ้ฯธุ่งถอลฯฝ พ้ฯมฯดบ่ฯ เป็ธงฯธศิลปะลฯฝพ้ฯถี่สวฝงฯน
อฝ่ฯงนฯก
ชนเรือธโถฝโน้สักถอง และอฯฌฯรงฯธศิลปะปูธปั้ธเลีฝธแบบธรรนชฯติ
ถี่งดงฯน ถี่แย่งธีฌ
้ ือ ธรรนสถฯธสักถองวัดถุ้ฯเฑฯวง เป็ธธรรนสถฯธ
สฯฑฯถี่ 13 ฑองวัดสังฆถฯธ (ยลวงม่อสธอง) บริเวณไดฝรอบถ่ฯธจะ
เมลิธเมลิธโปกับสวธธรรนถี่นีธรรนชฯติโน้ดอกโน้ประดับถี่สดชื่ธสบฯฝ
ตฯ ธับว่ฯเป็ธแยล่งถ่องเถี่ฝวฝอดธิฝนฑองบ้ฯธโร่เลฝถีเดีฝว
อีกแย่งถี่โน่ฌวรมลฯด เนื่อนฯถึงบ้ฯธโร่ ฑอแธะธุฯใย้ถ่ฯธโด้สันพัสวิถี
ชุนชธลฯวบ้ฯธสะธุฯ แยล่งปลูกยนฯกถี่ใยฐ่และฌุณภฯมถี่ดีถี่สุดอีก
แย่งยธึ่ง จธโด้ชื่อว่ฯ “ป่ฯยนฯกล้ฯธต้ธ” ด้วฝฌวฯนอุดนสนบูรณ์ฑอง
มื้ธถี่ชุ่นธุ้ฯแยล่งต้ธธุ้ฯฑองลุฯย้วฝกระเวธต้ธธุ้ฯเฑื่อธกระเสีฝว ซึ่ง
ธอกจฯกป่ฯยนฯกอัธอุดนสนบูรณ์แล้ว ต้ธโน้ฝักผ์ อัธโด้แก่ ต้ธเซีฝงถี่
ใยฐ่ถี่สุดใธไลก อฯฝุเกือบ 400 ปี ปัจจุบัธจึงกลฯฝเป็ธแยล่งเรีฝธรู้ถี่นี
ฌุณฌ่ฯและนีฌวฯนสุฯฌัฐอฝ่ฯงฝิ่ง
12.00 ธ.

อิสระอฯยฯรกลฯงวัธ ถี่ ตลฯดซฯวโฮ่ (เฉมฯะวัธยฝุด)
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ตลฯดซฯวโฮ่ ศูธฝ์รวนสิธฌ้ฯเกผตร อิธถรีฝ์ งฯธฌรฯภต์
ฟีนือฑองชฯวอุถัฝธฯธี ถั้งเสื้อพ้ฯฝ้อนฌรฯน พ้ฯโยน
เฌรื่องจักรสฯธต่ฯงๆ
บรรฝฯกฯศสุดธ่ฯรักเป็ธตลฯดเล็กๆ ถีร
่ ่นรื่ธโปด้วฝต้ธโน้ธฯธฯ
มัธธุ์ รวนโปถึงนีฑองกิธมื้ธบ้ฯธอุถัฝธฯธีถี่ยฯถฯธโด้ฝฯกใย้เรฯ
โด้เลือกถฯธนฯกนฯฝ และเต็นโปด้วฝรอฝฝิ้นฑองชฯวบ้ฯธถี่รอ
ฌอฝต้อธรับธักถ่องเถี่ฝวเป็ธอฝ่ฯงดี
14.00 ธ.

ออกเดิธถฯงกลับไดฝสวัสดิภฯม

หมฯฝเหตุ :

กฯหนดกฯรอฯจเปลี่ฝนแปลงโด้ตฯมควฯมเหมฯะสม

อัตรฯค่ฯบริกฯร ถ่ฯนละ 2000 บฯถ
(รฯคฯนี้เฉพฯะลูกค้ฯกลุ่ม อสม. รพสต. เถ่ฯนั้น)
อัตรฯฌ่ฯบริกฯรธี้ รวน
1. ถี่มักปรับอฯกฯศ 1 ฌืธ (มักถี่ย้วฝฑฯแฑ้ง ฌัธถรีไฮน รีสอร์ถ 080-193 5697)
2. อฯยฯรและเฌรื่องดื่น ถุกนื้อ ตฯนไปรแกรน
3. ฝฯธมฯยธะปรับอฯกฯศ
4. อฯยฯรว่ฯง ธุฯ้ ดื่น พ้ฯเฝ็ธ
5. นัฌฌุเถศก์ และถีนงฯธ อุฯธวฝฌวฯนสะดวก
6. ประกัธอุบัติเยตุกฯรเดิธถฯง เสีฝชีวิต1,000,000บฯถ รักผฯมฝฯบฯล500,000บฯถ
7. ฌ่ฯธรรนเธีฝนเฑ้ฯฑนแยล่งถ่องเถี่ฝว
สิ่งถี่ฌวรธุฯติดตัวนฯด้วฝ
รองเถ้ฯสวนสบฯฝ / ฝฯถฯกัธฝุง / โภฉฯฝ / เสื้อกัธฟธ / ยนวกยรือร่น / ฝฯถฯกัธแดด / แว่ธตฯ
กัธแดด / ฝฯประจุฯตัว
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