
 

เที่ยวสุดยอดหมู่บา้นท่องเท่ียวชนบท 2 วนั 1 คืน 

ชมุชนตลาดโรงพกัเก่าสรรพยา จงัหวดัชยันาท 

รางวลัหมู่บา้นท่องเท่ียวรบัผิดชอบยอดเยีย่ม อนัดบัท่ี ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เที่ยวข้ามกาลเวลา พาชิมอาหารถิ่น สมัผัสความน่ารักของชุมชนเลก็ ๆ ที่มีบ้านเรือนเก่าแก่อนุรักษ์เป็นอาคารไม้สวยงาม

ย้อนยุคสู่ชุมชนตลาด โรงพักเก่าสรรพยา ชุมชนเก่าแก่ริมน า้เจ้าพระยาที่สามารถสร้างความสขุใน การทอ่งเที่ยวได้อย่าง

สนุก และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดรักษ์โลก รักธรรมชาติ เปิด “ ตลาดกรีนดี” Night Market จ าหน่ายสนิค้า 

อาหาร ขนมโบราณ และพืชผลทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ เป็นเขตปลอด ภาชนะโฟม 100% เลือกวัสดุธรรมชาติที่

สามารถทดแทนใต้มาใช้บรรจุอาหาร แทน เช่น กระบอกไม้ไผ่ กะลา ใบตอง เป็นต้น พร้อมรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ขาย และ

นักทอ่งเที่ยวสวมใส่ชุดไทย มาเดินเที่ยว ถ่ายรูปกบัโรงพักเก่าแก่ที่สดุ ในประเทศไทย อายุ 118 ปี 

ไฮไลต์ 

- เที่ยวตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ตลาดกรีนดี ตลาดปลอดโฟม 100% 

- ชมอาคารโรงพักเก่า สมัยรัชกาลที่ 5 (อายุ 118 ปี) เก่าแก่ที่สดุในประเทศไทย 

- ชมภาพสตรีทอาร์ต วิถีชีวิตชุมชนในอดีต 

- สนุกกบัฐานเรียนรู้การท าขนมหน้างากุยหลี ของฝากขึ้นช่ือเมืองสรรพยา 

- ชมฐานเรียนรู้ผลิตภัณฑจ์ากผักตบชวาสู่งานจักสาน กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย 

- สนุกกบัการท าอาหาร อาท ิข้าวเกรียบลอยน า้สตูรโบราณ อาหารพ้ืนถิ่นตามฤดูกาล เป็นต้น 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ชยันาท – ชุมชนตลาดโรงพกัเก่า - ขนมหนา้งากุยหลี - จักสานผกัตบชวา 

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน า้มัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกบัสนามกีฬา

กองทพับก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก ์รอให้การต้อนรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.00 ช่ัวโมง) พร้อมบริการอาหารเช้า แบบ SET BOX (ม้ือที่ 1) 

09.00 น. เดินทางถึงชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาทกราบสกัการะขอพรหลวงปู่เฟ่ือง พระ

เกจิอาจารย์ช่ือดังของ อ.สรรพยาและสกัการะพระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพที่วิหารน้อย หาชมได้ยาก

มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย พร้อมชมความงามของพระฉายและกราบขอพรหลวงพ่อพุทธส าเรจ็ ณ วัด

สรรพยาวัฒนาราม เดินทางเย่ียมชมตลาดโรงพักเก่าสรรพยา 1.เดินชมชุมชนย่านตลาดเก่าสรรพยาซ่ึงใน

อดีตมีการสญัจรทางน า้ที่เจริญรุ่งเรืองชมความสวยงามของ อาคารโรงพักเก่า สมัยรัชกาลที่ 5 อายุกว่าร้อย

ปี ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2561 พร้อมชมภาพ Street Art วิถีชุมชนสมัย

อดีต 



 

10.00 น. ฐานเรียนรู้การท า ขนมหน้างากุยหลี สูตรดั้งเดิมมาจากเมืองแต้จิ๋วของฝากขึ้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ชุมชน (ม้ือที่ 2) 

13.00 น. ฐานเรียนรู้การแปลงร่างผักตบชวาเป็นเคร่ืองจักสาน ผลิตภัณฑจ์ากผักตบชวาที่ส่งออกมาแล้วหลาย

ประเทศ จากกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย 

14.30 น. ฐานเรียนรู้การท า”ข้าวเกรียบลอยน า้ สูตรโบราณ” หรือข้าวเกรียบอ่อนงาด า 



 

15.30 น. ฐานเรียนรู้การท า อาหารพ้ืนถิ่น(ตามฤดูกาล) โดยแม่ครัวชุมชน 

16.30 น. เรียนรู้แนวทางการเป็นตลาดกรีนดี ตลาดปลอดโฟมและพลาสติกที่ใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง 

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ที่ชุมชน  (ม้ือที่ 3) จากน้ันน าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พักที่ พักโรงแรม เจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซค์ หรือเทยีบเทา่ในระดับเดียวกนั 

วนัทีส่อง วดัเนนิขาม - เรียนรูก้ารทอผา้พื้ นเมือง - กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (ม้ือที่ 4) 

09.00 น. เดินทางถึงชุมชน เรียนรู้”ชุมชนวัฒนธรรมการทอผ้าพ้ืนเมืองลาวเวียง บ้านเนินขาม” ต าบลเนินขาม 

อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมที่คนเนินขามสบืทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น 

ภาษาถิ่นลาวเวียง การทอผ้าลายด้ังเดิมคือผ้าซ่ินตีนจก ผ้าขาวม้า 5 สี เสื้อจกหม้อและหมอนขวาน  ที่เป็น

เอกลักษณ์ของบ้านเนินขามคือ “ลายช่อมะขาม” ณ ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าพ้ืนเมือง”ลาวเวียงบ้านเนินขาม” 



 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพ้ืนถิ่นที่บ้านเนินขาม) (ม้ือที่ 5) 

14.00 น. จบกจิกรรมชุมชน 

14.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร  

17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม 

***************** 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

เดินทางทุกวนัหยุด 

เสาร ์- อาทิตย ์
ราคาผูใ้หญ่ท่านละ พกัเดีย่ว 

28-29 พ.ย. 2563 3,900.- 600.- 

5-6,12-13,19-20,26-27 ธ.ค. 

2563  

3,900.- 600.- 

2-3,9-10,16-17,23-24,30-31 

ม.ค. 2564 

3,900.- 600.- 

6-7,13-14,20-21,27-28 ก.พ. 

2564 

3,900.- 600.- 



หมายเหตุ : ก าหนดการโปรแกรมทอ่งเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงในรายละเอยีดของกจิกรรมได้ ข้ึนอยู่กบัตามสถานการณ์

ในท้องถิ่น ที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่ารถตู้น าเที่ยว VIP ตลอดโปรแกรม 

 ค่าที่พักห้องละ 2 ทา่น พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก ์และทมีงานค่อยบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) (อุบัติเหตุ) ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการทวัร์ 

 ค่ากจิกรรมอื่นๆนอกเหนือจากรายการทวัร์ 

 ค่าทปิคนขับรถและไกด์น าเที่ยว 

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงือ่นไขการจอง : 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช าระเตม็จ านวน 

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 14 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินทั้งหมด 

 แจ้งยกเลิกหรือเล่ือนวันเดินทาง 7 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทวัร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง อาท ิค่า

รถน าเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยว ค่าบริการ 

 กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า  7 วันทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 


