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ย้อนรอยวิถีไทย เที่ยวเมืองรอง
ที่ไม่เปนรองใคร

*ไม่เปนเมืองรอง

อางทอง-อุทัยธานี-อยุธยา* TRIP

ธันวาคม
2561

1-4

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
กรุงเทพฯ-อ่างทอง-อุทัยธานี1

คณะพร้อมกันที่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่บริษัท

ชัยทัวร์ จำากัด คอยให้การต้อนรับและอำานวยความสะดวก

ออกเดินทางสู่อำาเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยรถบัสปรับอากาศ

บริการอาหารเช้า ชา กาแฟ เครื่องดื่ม และผลไม้ตามฤดูกาล

สักการะหลวงพ่อใหญ่ หรือ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วดัมว่ง ที่หลวงพ่อเกษม

กับคณะลูกศิษย์และประชาชนผู้มีจิตศรัทธารวมพลังร่วมใจรวมแรงตั้งใจสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุด

ในโลก เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากนั้นนำาชม

บ้านหุ่นเหล็ก เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่นำาอะไหล่เก่า ๆ เหลือใช้จากเครื่องยนต์มาเชื่อม

ประกอบกันทำาเป็นหุ่นยนต์จากภาพยนต์เรื่องต่าง ๆ เช่น TRANSFORMERS, STAR WARS และ ALIENS 

เลือกซื้อของหรือถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

แวะรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทางไปอุทัยธานี

06.00 น.

06.30 น.

ช่วงเช้า

เที่ยง

พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนี
ศรีวิเศษชัยชาญ

   สักการะหลวงพ่อใหญ่ เกิดจากแรงศรัทธาร่วมสร้าง
กว่า 16 ปี จนเปนพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม
ความสวยงามแปลกตาและความบริสุทธ์ิของธรรมชาติ
พื้นที่อนุรักษ์ป่าตาดดึกดำ บรรพ์ แล้วย้อนยุคลัดเลาะ
ชิมช็อปถนนคนเดินตรอกโรงยา สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่าย
แต่มีเสน่ห์ชาวกระเหรี่ยงที่แก่นมะกรูด จุดหนาวสุด
กลางสยาม และล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวแพบนแม่น้ำ 
สะแกกรัง พร้อมตื่นตากับความวิจิตรของวิหารแก้ว
วัดท่าซุง ก่อนเยือนมรดกโลกชมร่องรอยความรุ่งเรือง
เมืองอยุธยากรุงเก่าไทยสมัยโบราณ
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นำาชมความอัศจรรย์ของปาตาดดึกดำาบรรพ์ในหุบเขาขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 30 ไร่ ล้อมรอบด้วยเทือกเขา

หินปูน ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2522 โดย พระครูสันติธรรมโกศล (หลวงพ่อทองหยด) ทางเข้านั้นมืดสนิท

แต่เมื่อผ่านเข้าไปภาพที่เห็นตรงหน้าราวกับว่าเราได้เดินผ่านอุโมงค์ย้อนเวลากลับไปในยุคจูราสสิค

อย่างไรอย่างนั้น พื้นที่ด้านล่างซึ่งถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนนั้นเต็มไปด้วยต้นตาดขึ้นเบียดกัน

แน่นขนัด อันเป็นที่มาของชื่อ หุบปาตาด ความแปลกและความสวยงามทำาให้มีละครหลายเรื่องมาใช้

สถานที่แห่งนี้เป็นฉากประกอบ อาทิ นาคี

เดินเล่น ตลาดตรอกโรงยา เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สะท้อนเรื่องราวและบรรยากาศของเมืองอุทัยธานี 

ถนนคนเดินเล็ก ๆ ที่ในอดีตเคยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวจีนจำานวนมาก และเป็นแหล่งสูบฝินแบบ

เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จนในปี พ.ศ.2500 รัฐบาลประกาศให้ฝินเป็นสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย 

ตรอกโรงยาจึงซบเซาลงไป จนกระท่ังได้ถูกปลุกให้ฟนคืนชีวิตข้ึนมาใหม่โดยปรับปรุงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟ รวมถึงร้านขายของที่ระลึก เป็นถนนคนเดินกลางเมืองอุทัยธานี แต่ยังคงทิ้งร่องรอยของ

ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตผ่านบ้านไม้เก่าแก่

รับประทานอาหารค่ำา

เข้าสู่ท่ีพัก ไอยราเลคโฮเทลแอนด์รสีอร์ต หรือเทียบเท่า

ช่วงบ่าย

ช่วงเย็น

ช่วงค่ำา

หุบปาตาด

ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา

ไอยราเลคโฮเทลแอนด์รีสอร์ต

บ้านหุ่นเหล็ก
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วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
อุทัยธานี2

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ต

ออกเดินทางสู่ อ.บ้านไร่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น นำาชมสวนพฤกษศาสตร์แก่นมะกรูด ชุมชน

กระเหรี่ยงและศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูง จ.อุทัยธานี พบกับวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยง สินค้าการเกษตร 

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ฯลฯ พร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน

นำาชม วัดถ้ำาเขาวง สถาปัตยกรรมเรือนไม้ทรงไทยขนาดใหญ่สูง 4 ชั้น ความงามท่ามกลางขุนเขาโอบ

ล้อมด้วยธรรมชาติอีกหนึ่ง Unseen in Thailand ชั้นล่างเป็นลานเอนกประสงค์และมีร้านขายของต่าง ๆ 

ชั้นที่ 2 ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำาลอง ชั้นที่ 3 เป็นหออริยบูชาไว้สำาหรับการปฏิบัติธรรม

ส่วนบนสุดเป็น พระอุโบสถ และสามารถชมทิวทัศน์ของบริเวณวัดได้อีกด้วย จากนั้นเดินทางเข้าสู่

อำาเภอเมือง ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยบนแพ สถานที่สำาคัญทั้งวัดวาอาราม และสถานที่

ราชการริมแม่น้ำาสะแกกรัง

รับประทานอาหารเย็น

เข้าสู่ที่พัก ไอยราเลคโฮเทลแอนด์รีสอร์ต หรือเทียบเท่า

07.00 น.

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

วัดถ้ําเขาวง

วัดโบสถ์ริมแม่น้ําสะแกกรัง วิถีชีวิตของชุมชนริมแม่น้ํา

สวนพฤกษศาสตร์แก่นมะกรูด
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วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
อุทัยธานี-อยุธยา3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ต

ชม วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยู่บนยอดเขาสะแกกรังที่ชาวอุทัยธานีถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีรูปหล่อพระบรม

รูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ พระชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นชม วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง  พบความสวยงามของ

วิหารแก้ว ที่ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงด้วยการประดับกระจกบนผนังตลอดจนเสาโคมไฟระย้า

ดูระยิบราวกับประกายเพชร เบื้องหลังซุ้มปราสาททำาด้วยกระจกใสภายในบรรจุสังขารของ หลวงพ่อ

ฤาษีลิงดำา หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถระ) ที่ไม่เน่าเปอย

รับประทานอาหารกลางวัน ชิมเมนูปลาสดจากแม่น้ำาสะแกกรัง

เลือกซ้ือของฝาก ซาลาเปาไพพรรณ ชาม้ินต์ ก่อนออกเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดินทางเข้าท่ีพัก โรงแรมคลาสสิคคามิโอ อยุธยา

07.00 น.

ช่วงเช้า

เที่ยง

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

ภายในวิหารแก้ว วัดท่าซุง

ภายนอกวิหารแก้ว วัดท่าซุง

พระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ
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วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
อยุธยา-กรุงเทพฯ4
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

แต่งชุดไทยย้อนรอยสัมผัสบรรยากาศที่วัดไชยวัฒนาราม

จากนั้นชม วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นอดีตวัดหลวงประจำาพระราชวัง

โบราณกรุงศรีอยุธยาไม่มีพระสงฆ์จำาพรรษา ฟังเรื่องเล่าถึงความ

รุ่งเรื่องของกรุงศรีอยุธยาในอดีต และเลือกซื้อขนมของฝากโดย

เฉพาะโรตีสายไหม

รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเสิร์ฟกุ้งเผา

นำาชม Papa’ Sam ฟาร์มเมล่อนในเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา

ชมแปลงปลูกเมล่อน ถ่ายรูป เช็กอิน ชิม ชอ็ป ตามอัธยาศัย

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีฟาร์มกระต่ายให้ได้ชมพวกมันวิ่งเล่นกัน หรือจะ

อุ้มขึ้นมาถ่ายรูปคู่ก็ได้

จากนัน้เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ ปตท.

สำานักงานใหญ่

07.00 น.

เที่ยง

ช่วงบ่าย

18.00 น.

วัดไชยวัฒนาราม

วัดพระศรีสรรเพชญ์

Papa’ Sam ฟาร์มเมล่อน



การสำารองที่นั่ง

   - ชำาระเงินเต็มจำานวนภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

กรณียกเลิกการเดินทาง

   - ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 : ไม่มีค่าใช้จ่าย

   - ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561 : เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 7,000 บาท 

   - ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 : ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น (เนื่องจากบริษัทฯ ได้สำารอง

    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อเตรียมการเดินทางให้กับผู้เดินทางเรียบร้อยแล้ว)

   - ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตามสถานการณ์และความเหมาะสม
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ราคาต่อคน

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ และผู้ติดตาม (พักห้องละ 2 คน)

บุคคลทั่วไป (พักห้องละ 2 คน)

พักเดี่ยว เพิ่มราคา

15,600 บาท

17,600 บาท

3,800 บาท

รายละเอียด

อัตรานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)

ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับ ปตท. ในปี 2559-2561

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php หรือ 

PTT Debenture Call Center 0-2624-5599 ตัง้แต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 5 ตุลาคม 2561

ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยการสุ่มรายชื่อนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการ

วัดไชยวัฒนารามใส่ชุดไทย ย้อนรอยอดีต


