
วัันเดีียวัเทีี่�ยวั

กำำ�หนดกำ�ร
07.00 น.

08.00 น.

10.00 น.

ลงทะเบีียน บีริิเวณล็อบีบีี� โริงแริมมิริาเคิิล แกรินด์์ 
คิอนเวนช่ั่�น ช่ั่�น 1 ถนนกำาแพงเพชั่ริ 6 วิภาวดี์-ร่ิงสิิต 
พร้ิอมบีริิการิเช้ั่าแบีบีบุีฟเฟ่ต์ 

ออกเดิ์นทางโด์ยริถโค้ิชั่ปร่ิบีอากาศ ส่ิ�จ่ังหว่ด์อ�างทอง 
จัากน่�นก่ร่ิด้์านปริะว่ ติศาสิตร์ิและโบีริาณคิดี์ 
อาจารย์์เผ่่าทอง ทองเจือ จัะถ�ายทอด์เร่ิ�องริาว
และคิวามร้่ิตลอด์การิเดิ์นทางให้ ได้์ฟังอย�างสินุกสินาน

เยี�ยมชั่ม ศููนย์์ศิูลปาชีีพสีีบััวทองและโครงการ
ฟาร์มตััวอย่์างตัามพระราชีดำำาริ บ้ัานย์างกลาง 
เปิด์ปริะสิบีการิณ์เรีิยนร้่ิท่�งงานห่ตถกริริมและการิเกษตริ 
ตามพริะริาชั่ด์ำาริิ ในสิมเด็์จัพริะนางเจ้ัาสิิ ริิกิติ� 
พริะบีริมริาชิั่นีนาถ พริะบีริมริาชั่ชั่นนีพ่นปีหลวง

• นั�งรถรางเยี์�ย์มชีมโครงการฟาร์มตััวอย่์าง
ตัามพระราชีดำำาริ อาทิ ชั่มสิาธิิตวิธีิการิเพาะปล่ก
ผ่ักปลอด์สิาริพิษตามวิธีิเกษตริอินทรีิย์และการิแปริร่ิป
ผัลผัลิต การิเลี�ยงกบี เลี�ยงแพะพ่นธ์ุินม เลี�ยงหม่จิันห่ว 
การิเพาะเห็ด์และเก็บีเห็ด์พ่นธ์ุิต�าง ๆ จัากโริงเร่ิอน 
• ชีมงานหััตัถกรรมของศููนย์์ศิูลปาชีีพสีีบััวทอง 
ได้์แก� โริงผัลิตกริะด์าษ ข่�อย ซ่ึ่�งมีเพียงแห�งเดี์ยว
ในปริะเทศไทยและโริงผัลิตห่วโข่น โริงทอผ้ัายก 
แผันกปักผ้ัา และโริงเซึ่ริามิก 
หมายเหตุุ : จุัด์เยี�ยมชั่มข่่�นอย่�ก่บีดุ์ลยพินิจัข่อง
ศ่นย์ศิลปาชีั่พสีิบ่ีวทองและโคิริงการิฟาร์ิมต่วอย�าง 

INBOUND TRIPUPCOMING

กัำบ อ.เผ่่�ทอง ทองเจืือ

30 สิิงหาคม 2565
สถานท่ี่� : จัืงหวััดอ่�งทอง  

06 happiness Activity 07happiness Activity

พระนอนวััดขุุนอินทประมููล 

อาจารย์์เผ่่าทอง ทองเจือ

ขอบัคุณรูปภาพจาก : ศ่นย์ศิลปาชีั่พสีิบ่ีวทองและโคิริงการิฟาร์ิมต่วอย�าง บ้ีานยางกลาง จั.อ�างทอง

อ่่างทอ่ง
ต�มรอยแม่ของแผ่่นดิน “ศููนย์ศิูลป�ชีีพสีีบัวัทองและโครงกำ�รฟ�ร์มตัวัอย่�งต�มแนวัพระร�ชีดำ�ริ” 

ของสีมเด็จืพระน�งเจ้ื�สิี ริกิำติ� พระบรมร�ชิีนีน�ถ พระบรมร�ชีชีนนีพันปหีลวัง 
และร่วัมกิำจืกำรรมเวิัร์กำช็ีอปแสีนสีร้�งสีรรค์ ลงมือทำ�ของที�ระลึกำด้วัยตัวัเองติดมือกำลับบ้�น 

พร้อมสัีกำกำ�ระพระนอนที�ใหญ่่เปน็อันดับสีองของประเทศูที�มีประวััติม�ย�วัน�น เสีริมสิีริมงคล
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อัตร�ค่�บริกำ�รรวัม
• คิ�าอาหาริเช้ั่า คิ�าอาหาริกลางว่น และอาหาริว�าง
  พร้ิอมเคิร่ิ�องด่์�ม 
• คิ�าเข้่าชั่มสิถานที�ท�องเที�ยวตามริายการิ 
• คิ�าปริะก่นภ่ยอุบ่ี ติเหตุริะหว�างการิเดิ์นทาง 
  วงเงินไม�เกินท�านละ 1,000,000 บีาท
• ภาษีม่ลคิ�าเพิ�ม 7% 

อัตร�นี�ไม่รวัม
• คิ�าใช้ั่จั�ายนอกเหน่อริายการิ เชั่�น คิ�าเคิร่ิ�องด่์�มแอลกอฮอล์ 

อัตร�ค่�บริกำ�ร

ร่ิบีปริะทานอาหาริกลางว่นแบีบีไทยภาคิกลาง  

ออกเดิ์นทางส่ิ� วัดำขุนอินทประมูล ว่ด์โบีริาณ
ที�สิร้ิางข่่�นสิม่ยกรุิงสุิโข่ท่ย สัีกการะพระนอน
ที� ใหัญ่่เป็นอันดัำบัสีองของประเทศู และ
ชั่มซึ่ากโบีริาณสิถานข่องวิหาริหลวงพ�อข่าว 
วิหาริก�ออิฐถ่อป่นสิม่ยอยุธิยา

13.00 น. 16.00 น. 

17.30 น.

19.30 น. 

ลงทะเบียน
• ต่�งแต�ว่นนี�ถ่งว่นที� 31 กริกฎาคิม 2565 
  ปริะกาศผัลผั่้ ได้์ร่ิบีสิิทธิิ�ว่นที� 3 สิิงหาคิม 2565
• จัำานวนสิิทธิิ�ผ้่ัเข้่าริ�วมกิจักริริม 15 สิิทธิิ� 
  (ผ้่ัถ่อหุ้นก้่ ปตท. และผ้่ัติด์ตาม 1 คินต�อ 1 สิิทธิิ� 
  ริวม 30 คิน)

กำ�รสีำ�รองที�นั�ง
• ชั่ำาริะเต็มจัำานวนและสิ�งหล่กฐานการิฉีีด์ว่คิซีึ่น
  ป้องก่นโคิวิด์-19 ภายในว่นที� 11 สิิงหาคิม 2565

กำรณีียกำเลิกำกำ�รเดินท�ง
• ภายในว่นที� 11 สิิงหาคิม 2565 : ไม�มีคิ�าใช้ั่จั�าย
• ต่�งแต�ว่นที� 12 สิิงหาคิม 2565 : สิงวนสิิทธิิ� ไม�ค่ินเงินใด์ ๆ
  ท่�งสิิ�นเน่�องจัากได้์สิำาริองคิ�าใช้ั่จั�ายล�วงหน้าให้ผ้่ัเดิ์นทางแล้ว

ม�ตรกำ�รปอ้งกัำนและดูแลผู้่เดินท�ง
ในสีถ�นกำ�รณ์ี โควิัด-19
• สิงวนสิิทธิิ�การิเข้่าริ�วมกิจักริริมเฉีพาะผ้่ัที� ได้์ร่ิบีการิฉีีด์ว่คิซีึ่น
  ป้องก่นโคิวิด์-19 คิริบี 3 เข็่ม ก�อนการิเดิ์นทางไม�น้อยกว�า 
  14 ว่นและไม�เกิน 180 ว่น หร่ิอเป็นไปตามมาตริการิข่อง
  ภาคิร่ิฐในชั่�วงการิจ่ัด์กิจักริริม โด์ยสิ�งหล่กฐานการิฉีีด์ว่คิซีึ่น
  ภายในว่นชั่ำาริะคิ�าเดิ์นทางเท�าน่�น
• ในว่นเดิ์นทางผ้่ัเดิ์นทางทุกคินจัะต้องแสิด์งผัลตริวจัหา
  เช่ั่�อโคิวิด์-19 ด้์วย Antigen Test Kit หร่ิอต้องมี ใบีร่ิบีริอง
  ผัลการิตริวจัที�มีผัลเป็นลบีภายใน 24 ชั่ม. นำามาแสิด์ง 
  ณ จุัด์ลงทะเบีียนในว่นเดิ์นทางเท�าน่�น กริณีพบีผ้่ัเดิ์นทาง
  มีผัลเป็นบีวก ข่อสิงวนสิิทธิิ�ยกเลิกการิเดิ์นทางข่องผ้่ัที�มี
  ผัลเป็นบีวก
• ปตท. ข่อสิงวนสิิทธิิ�การิเข้่าริ�วมกิจักริริมข่องผ้่ัที� ไม�ผั�าน
  เกณฑ์์การิค่ิด์กริองโคิวิด์-19 (อ้างอิงการิตริวจัค่ิด์กริอง
  ตามนโยบีายข่องภาคิร่ิฐในชั่�วงการิจ่ัด์กิจักริริม)

(บุุคคลทั�วัไป 6,900 บุาท/ท่าน)
4,900 บาท/ท่าน

ขอบัคุณรูปภาพจาก : ศ่นย์ตุ�กตาชั่าวว่งบ้ีานบีางเสิด็์จั 

เย่อน ศููนย์์ตุั�กตัาชีาววังบ้ัานบัางเสีด็ำจ เป็น
เร่ิอนไทยทริงส่ิงที�ด่์งด์งามและมีเอกล่กษณ์ 
ริ�วมริะล่กถ่งพริะมหากรุิณาธิิคุิณข่อง
พริะบีาทสิมเด็์จัพริะบีริมชั่นกาธิิเบีศริ 
มหาภ่มิพลอดุ์ลยเด์ชั่มหาริาชั่ บีริมนาถบีพิตริ
และสิมเด็์จัพริะนางเจ้ัาสิิ ริิกิติ� พริะบีริมริาชิั่นีนาถ 
พริะบีริมริาชั่ชั่นนีพ่นปีหลวง ที� ได้์เสิด็์จั
พริะริาชั่ด์ำาเนินพริะริาชั่ทานคิวามชั่�วยเหล่อ
แก�ริาษฎริผ้่ัปริะสิบีอุทกภ่ยในปี พ.ศ. 2518 
โด์ยโคิริงการิตุ�กตาชั่าวว่งที�บ้ีานบีางเสิด็์จั
เป็นโคิริงการิที�สิมเด็์จัพริะนางเจ้ัาฯ 
พริะบีริมริาชิั่นีนาถ ทริงมีพริะริาชั่ด์ำาริิ ให้
จ่ัด์ต่�งข่่�นเพ่�อเป็นอาชีั่พเสิริิมเพิ�มพ่นริายได้์
ให้แก�ริาษฎริ ภายในหม่�บ้ีานบีางเสิด็์จั 
ชั่มสิาธิิตการิปั�นตุ�กตาชั่าวว่งจัากชั่าวบ้ีาน

ออกเดิ์นทางกล่บีกรุิงเทพฯ 

ถ่งกรุิงเทพฯ โด์ยสิว่สิดิ์ภาพ
ซากโบุราณสถาน

ศููนย์์ตุุ๊�กตุ๊าชาวัวัังบุ้านบุางเสด็จ
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ที�สิร้ิางข่่�นสิม่ยกรุิงสุิโข่ท่ย สัีกการะพระนอน
ที� ใหัญ่่เป็นอันดัำบัสีองของประเทศู และ
ชั่มซึ่ากโบีริาณสิถานข่องวิหาริหลวงพ�อข่าว 
วิหาริก�ออิฐถ่อป่นสิม่ยอยุธิยา

13.00 น. 16.00 น. 

17.30 น.

19.30 น. 

ลงทะเบียน
• ต่�งแต�ว่นนี�ถ่งว่นที� 31 กริกฎาคิม 2565 
  ปริะกาศผัลผั่้ ได้์ร่ิบีสิิทธิิ�ว่นที� 3 สิิงหาคิม 2565
• จัำานวนสิิทธิิ�ผ้่ัเข้่าริ�วมกิจักริริม 15 สิิทธิิ� 
  (ผ้่ัถ่อหุ้นก้่ ปตท. และผ้่ัติด์ตาม 1 คินต�อ 1 สิิทธิิ� 
  ริวม 30 คิน)

กำ�รสีำ�รองที�นั�ง
• ชั่ำาริะเต็มจัำานวนและสิ�งหล่กฐานการิฉีีด์ว่คิซีึ่น
  ป้องก่นโคิวิด์-19 ภายในว่นที� 11 สิิงหาคิม 2565

กำรณีียกำเลิกำกำ�รเดินท�ง
• ภายในว่นที� 11 สิิงหาคิม 2565 : ไม�มีคิ�าใช้ั่จั�าย
• ต่�งแต�ว่นที� 12 สิิงหาคิม 2565 : สิงวนสิิทธิิ� ไม�ค่ินเงินใด์ ๆ
  ท่�งสิิ�นเน่�องจัากได้์สิำาริองคิ�าใช้ั่จั�ายล�วงหน้าให้ผ้่ัเดิ์นทางแล้ว

ม�ตรกำ�รปอ้งกัำนและดูแลผู้่เดินท�ง
ในสีถ�นกำ�รณ์ี โควิัด-19
• สิงวนสิิทธิิ�การิเข้่าริ�วมกิจักริริมเฉีพาะผ้่ัที� ได้์ร่ิบีการิฉีีด์ว่คิซีึ่น
  ป้องก่นโคิวิด์-19 คิริบี 3 เข็่ม ก�อนการิเดิ์นทางไม�น้อยกว�า 
  14 ว่นและไม�เกิน 180 ว่น หร่ิอเป็นไปตามมาตริการิข่อง
  ภาคิร่ิฐในชั่�วงการิจ่ัด์กิจักริริม โด์ยสิ�งหล่กฐานการิฉีีด์ว่คิซีึ่น
  ภายในว่นชั่ำาริะคิ�าเดิ์นทางเท�าน่�น
• ในว่นเดิ์นทางผ้่ัเดิ์นทางทุกคินจัะต้องแสิด์งผัลตริวจัหา
  เช่ั่�อโคิวิด์-19 ด้์วย Antigen Test Kit หร่ิอต้องมี ใบีร่ิบีริอง
  ผัลการิตริวจัที�มีผัลเป็นลบีภายใน 24 ชั่ม. นำามาแสิด์ง 
  ณ จุัด์ลงทะเบีียนในว่นเดิ์นทางเท�าน่�น กริณีพบีผ้่ัเดิ์นทาง
  มีผัลเป็นบีวก ข่อสิงวนสิิทธิิ�ยกเลิกการิเดิ์นทางข่องผ้่ัที�มี
  ผัลเป็นบีวก
• ปตท. ข่อสิงวนสิิทธิิ�การิเข้่าริ�วมกิจักริริมข่องผ้่ัที� ไม�ผั�าน
  เกณฑ์์การิค่ิด์กริองโคิวิด์-19 (อ้างอิงการิตริวจัค่ิด์กริอง
  ตามนโยบีายข่องภาคิร่ิฐในชั่�วงการิจ่ัด์กิจักริริม)

(บุุคคลทั�วัไป 6,900 บุาท/ท่าน)
4,900 บาท/ท่าน

ขอบัคุณรูปภาพจาก : ศ่นย์ตุ�กตาชั่าวว่งบ้ีานบีางเสิด็์จั 

เย่อน ศููนย์์ตุั�กตัาชีาววังบ้ัานบัางเสีด็ำจ เป็น
เร่ิอนไทยทริงส่ิงที�ด่์งด์งามและมีเอกล่กษณ์ 
ริ�วมริะล่กถ่งพริะมหากรุิณาธิิคุิณข่อง
พริะบีาทสิมเด็์จัพริะบีริมชั่นกาธิิเบีศริ 
มหาภ่มิพลอดุ์ลยเด์ชั่มหาริาชั่ บีริมนาถบีพิตริ
และสิมเด็์จัพริะนางเจ้ัาสิิ ริิกิติ� พริะบีริมริาชิั่นีนาถ 
พริะบีริมริาชั่ชั่นนีพ่นปีหลวง ที� ได้์เสิด็์จั
พริะริาชั่ด์ำาเนินพริะริาชั่ทานคิวามชั่�วยเหล่อ
แก�ริาษฎริผ้่ัปริะสิบีอุทกภ่ยในปี พ.ศ. 2518 
โด์ยโคิริงการิตุ�กตาชั่าวว่งที�บ้ีานบีางเสิด็์จั
เป็นโคิริงการิที�สิมเด็์จัพริะนางเจ้ัาฯ 
พริะบีริมริาชิั่นีนาถ ทริงมีพริะริาชั่ด์ำาริิ ให้
จ่ัด์ต่�งข่่�นเพ่�อเป็นอาชีั่พเสิริิมเพิ�มพ่นริายได้์
ให้แก�ริาษฎริ ภายในหม่�บ้ีานบีางเสิด็์จั 
ชั่มสิาธิิตการิปั�นตุ�กตาชั่าวว่งจัากชั่าวบ้ีาน

ออกเดิ์นทางกล่บีกรุิงเทพฯ 

ถ่งกรุิงเทพฯ โด์ยสิว่สิดิ์ภาพ
ซากโบุราณสถาน

ศููนย์์ตุุ๊�กตุ๊าชาวัวัังบุ้านบุางเสด็จ


