
                         “วันแม”่ พาแมเ่ที่ยว   
 

ขอขอบคณุข้อมลูจาก  ,จังหวัดชลบุรี, kwan-riamfloatingmarket.com,9wat.net 
เรียบเรยีงข้อมลูโดย    กระปุกดอทคอม 
        ในทุก ๆ ปี เมื่อ "วันแม่แห่งชาต"ิ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม เวียนมาถึง บรรดาหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งทางราชการและเอกชน ก็จะมีการจัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อรว่มเทิดพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ สถานที่

ท่องเที่ยว ซึ่งเหมาะส าหรับพาแม่สุดทีเ่ลิฟไปท่องเที่ยวมาฝากกัน โดยเริ่มกันที่... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง 
          พาแมไ่ปตระเวนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อไหวพ้ระขอพร ทาํบุญให้อิ่มใจกันดีกว่า  เพราะเป็น
กิจกรรมที่สามารถทําไดภ้ายใน 1 วัด โดย 9 พระอารามหลวงที่เราหยิบมาแนะนาํกันน้ัน มีดังน้ี... 
          วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (คต ิ: เพื่อจิตใจสะอาด ดุจรตันตรัย) เป็นพระอารามทีอ่ยู่ในบริเวณ
พระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2326 เพื่อความสะดวกเวลา

http://www.chonburi.go.th/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/tabid/36/language/en-US/Default.aspx
http://www.kwan-riamfloatingmarket.com/frame_news2.php
http://www.9wat.net/9watRiv-main.php
http://www.kapook.com/
http://travel.kapook.com/view8373.html/


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบําเพญ็พระราชกุศลตามราชประเพณี และเพือ่เป็นที่บรรจพุระอัฐิอายุ
ของพระเจ้าแผ่นดินเจ้านายในราชสกุล โดยภายในวัดมีสิ่งที่นา่สนใจมากมาย เช่น พระอโุบสถอันเป็นที่
ประดิษฐาน "พระพุทธมหามณรีัตนปฏิมากร" (พระแก้วมรกต), ที่พระระเบียงมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง
รามเกียรติ์ที่วิจิตรสวยงามและยาวทีสุ่ดในโลก และมีปราสาทพระเทพบิดร ซึ่งเป็นปราสาทยอดปรางค์ 
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1- 8 เป็นต้น 
          วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (คติ : เดินทางปลอดภัยดี มีมติรไมตรีที่ดี) เป็นพระอารามหลวง
ชั้นโท และเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มอีงคพ์ระประธานเป็นพระพทุธรูปปางปาลิไลยก์ โดยประดิษฐาน
อยู่ในพระอโุบสถ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเรื่องพทุธประวัติ นอกจากนี้ ยังมีหอพระธรรมมณเฑยีร
เถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภรี์ต่าง ๆ ซึ่งรัชกาลที่ 4 โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างขึ้นในปี 
พ.ศ. 2408 
          วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (คติ : มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง) เป็นพระอารามหลวงช้ัน
โท สร้างสมัยก่อนกรุงรตัรโกสินทร์ มีพระพุทธรูปปูนป้ันลงรักปิดทองปางมารวิชัยเป็นพระประธาน มพีระ
นามว่า "พระพทุธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหทธศิักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ" 
ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ 
          วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (คต ิ: ร่มเยน็เป็นสุข) เป็นพระอารามหลวงช้ัน
เอก มี "พระพุทธเทวปฏิมากร" ประดิษฐานอยูภ่ายในพระอโุบสถ ใต้ฐานชุกชีบรรจุพระบรมอฐัิของรัชกาล
ที่ 1 มีพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ทีส่วยงามทีสุ่ด และองค์ใหญ่เป็นอันดับ 4 ใน
ประเทศไทย เป็นพระพทุธรูปก่ออิฐถือปูนพื้นพระบาทประดับมุก เป็นภาพมงคล 108 ประการ 
นอกจากนั้น วัดโพธิย์ังมเีจดีย์ทั้งสิ้น 99 องค์ ถอืว่าเป็นวัดที่มีเจดียม์ากทีสุ่ดในประเทศไทย และมีพระมหา
เจดีย์ 4 รัชกาล คือ รัชกาลที่ 1- 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์
          วัดระฆังโฆสติารามวรมหาวิหาร (คต ิ: ชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ) เป็นพระอารามหลวง
ชั้นโท มีมาตั้งแต่ครั้งกรงุศรีอยุธยา ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน ซึ่งรชักาลที่ 5 
ทรงเรยีกว่า "พระประธานยิ้มรับฟ้า" นอกจากนี้ ยังเคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(โต 
พรหมรังสี) ซึ่งเป็นพระเถระผูท้รงเกียรติคุณ วิทยาคณุโด่งดังมากแต่อดตีจวบจนปัจจุบัน 
          วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (คติ : วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป)เป็นพระ
อารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจํารัชกาลที ่8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2350 เสร็จ
สมบูรณ์ พ.ศ. 2390 ในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่พระวหิารมี "พระศรศีากยมุน"ี เป็นพระประธาน ซึ่งอญัเชิญมา
จากสุโขทยัเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชัยหล่อดว้ยสําริดถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร กรุงศรี
อยุธยา  



          วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (คติ : ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน) เป็นพระอารามหลวงชั้น
เอก สร้างสมยักรุงศรีอยธุยา ในสมยักรุงธนบุรีเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนทีจ่ะอัญเชญิ
ไปประดิษฐานที่วัดพระแก้ว นอกจากนั้น ยังมียกัษ์ปูนปั้นขนาดใหญ่ 2 ตน ตั้งอยู่หน้าประตูซุ้มยอดพระ
มงกุฏ ซ่ึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม "ยักษ์วัดแจ้ง" ส่วนภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น พระปรางค์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง 33 วาเศษ, ยอดพระปรางค์เป็นนภศูล ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีปรางค์ทิศทั้ง 4 
ประดิษฐานพระพทุธรูปปางประสูติ เทศน์พระธมัมจักร ตรัสรู้ นพิพาน การเดินเวียนทักษณิาวดัรอบพระ
ปรางค์ 3 รอบ โดยเดินเวียนขวา (ตามเข็มนาฬกิา) เพื่อความเป็นสิรมิงคล เป็นต้น 
          วัดบวรนิเวศวิหาร (คติ : พบแตส่ิ่งดงีามในชีวิต) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชชวร
วิหาร สิ่งสําคญัภายในวดันี้ ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารแบบตรีมุข หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบ ตรง
กลางมีตรามหามงกุฎ พระประธานในพระอโุบสถและพระพุทธชินสีห์ วหิารพระศาสดา พระเจดีย์ใหญ่ 
และพระตาํหนักปั้นหยา สถานที่ประทับของพระมหากษัตรยิ์และเจ้าฟ้าที่ทรงผนวช 
          วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (คต ิ: เสริมสร้างความคดิอันเปน็สิริมงคล) เป็นพระอารามหลวง
ชั้นโท อีกทั้งยังเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมยักรุงศรอียุธยา สิ่งสาํคญัภายในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
ได้แก่ พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ซึ่งสร้างเป็นพระปรางค์ในสมยัรชักาลที่ 3 แต่เกิดทรุดพงัลง 
รัชกาลที่ 4 โปรดให้ซ่อมแซม โดยแปลงเป็นภูเขาและกอ่พระเจดียไ์ว้บนยอด ภายในบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ นอกจากนี้ ภายในพระอโุบสถทีภ่ายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝีมอืช่าง สมยัรัชกาลที่ 3 และหอ
ไตร ศิลปะสมยัอยุธยา บานหน้าต่างเป็นลายรดน้ํา 
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เดินเล่นตลาดชิล ๆ หาของกินอร่อย ๆ   



          ตลาดยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเสมอ ทั้งตลาดน้ําและตลาดโบราณต่าง ๆ ไม่วา่
จะอยู่ในช่วงเทศกาลอะไร เพราะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทุกเมือ่ และทุกเพศ ทุกวัย เพราะฉะนั้น 
วันแม่ทั้งที คุณลูกไมค่วรพลาดพาคุณแม่ไปเดินเพลิน ๆ หาของกินอร่อย ๆ กันดีกว่า ซึ่งที่เราหยิบมา
แนะนําก็อยู่ไมไ่กลจากกรุงเทพฯ มากนัก มีดังนี้... 
          ตลาดน้ าอัมพวา เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจตยิาราม อาํเภออัมพวา จงัหวัด
สมุทรสงคราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได)้ ทุกวันศุกร-์เสาร์ และอาทิตย ์ ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่
ช่วงเวลา 12.00 - 20.00 น. ในคลองอมัพวาจะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรอืขายอาหารและเครือ่งดื่ม เช่น หอย
ทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลีย้ง ขนมหวานต่าง ๆ และมีรถเข็นขายของบนบกด้วย บรรยากาศสบาย ๆ มี
เพลงฟัง จากเสยีงตามสายของชาวชุมชน ประชาชนสามารถเดินเทีย่วชมตลาดหาซื้ออาหารรับประทาน
และเช่าเรือไปเที่ยวชมดูหิงห้อยในยามค่ําคืนได ้
          ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง เป็นตลาดน้ําแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพฯ ต้ังอยูบ่ริเวณตําบลบางน้ําผึ้ง จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นการร่วมมอืระหวา่ง อบต.บางน้ําผึ้ง และชาวบ้านในชุมชนสร้างตลาดน้าํแห่งน้ีเพื่อ
หาทางแก้ไขภาวะผลผลติล้นตลาด ซึ่งเสน่ห์ของตลาดน้ําแห่งนี้ คอื วิถีชวีิตชาวบ้านริมคลอง ส่วนใหญ่เป็น
ชาวไทยเชือ้สายมอญ และยังมีการจําหน่ายผลติภัณฑ์พื้นบ้านและอาหารที่มีชื่อเสยีงของชุมชน เช่น 
ดอกไม้เกล็ดปลา ป้ันธูปสมุนไพร หอยทอดขนมครก และมะม่วงน้ําดอกไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมีเรือ
พายให้บริการ อัตราค่าเช่าลําละ 20 บาท และยังมีกิจกรรมทอ่งเทีย่วสมัผัสวิถีชีวิตชุมชน และชื่นชม
ธรรมชาติอันสวยงามของสวนผลไม้ในชุมชน โดย ตลาดน้ําบางน้าํผึ้งจะมีเฉพาะวันเสารแ์ละอาทิตย์ เวลา 
08.00-14.00 น. ติดต่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เติมได้ที่ สํานักงานองค์การบริการส่วนตําบลบางน้ําผึ้ง 
โทรศัพท์ 0 2819 6762, 08 1171 4930  
          ตลาดสามชุก หรือ ตลาดรมิน้ํารอ้ยปี ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 340 แยกเข้าอาํเภอสามชุก 
อยู่รมิแม่น้ําท่าจีนติดกับที่ว่าการอําเภอสามชุก เป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรอืนและตลาด
แบบดั้งเดิม สิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ อาคารพพิิธภณัฑ์ เป็นอาคารไม้โบราณติดลูกไม้ขนาด 3 ชั้นของขุน
จํานงค์ จีนารักษ์ นายภาษีเก่า ซึ่งท่านเจ้าของตลาดมอบให้เป็นแหล่งรวบรวมภาพถ่ายวิถีชีวิตของผู้คนใน
สมัยก่อน ร้านถ่ายรูปโบราณทีย่ังมีกลอ้งถ่ายภาพเก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปีให้บริการ ร้านขายยาสมนุไพร และ
เพลิดเพลินกับขนม อาหารพื้นเมอืง และกาแฟโบราณที่ยังใช้เครือ่งคัว่กาแฟแบบดั้งเดิมบริเวณริมน้ํา ทั้งนี้ 
สอบถามขอ้มลู โทรศพัท์ 0 3550 4498 
          ตลาดน้ าอโยธยา ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านช้าง ใกล้ ๆ กับวัดมเหยงคณ์ ตาํบลไผ่ลิง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายในตลาดโอมล้อมไปด้วยสายน้าํเย็นฉ่าํ รอบ ๆ บริเวณมรีะเบยีงริมน้าํให้
นักท่องเที่ยวน่ังหย่อนขาสัมผัสสายน้าํให้ช่ืนใจ และสําหรับคนที่ชอบช้อปป้ิง ก็อย่าลมืแวะเวียนเลือกซ้ือ



เลือกหาสินค้าดีไซนแ์ปลก ๆ ที่หาซือ้ไมไ่ด้ง่าย ๆ ประเภทสินค้าทาํมือ โดยจะมพี่อค้าแม่ขายแต่งกายย้อน
ยุค คอยตอ้นรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง รวมถึงมีอาหารทัง้คาวและหวานให้เลือกชมเลือกชิม
กันเพียบ  
          ตลาดน้ าตลิ่งชนั อยู่บริเวณหน้าสาํนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นตลาดกึ่งชนบทผสมผสานระหว่างชีวิต
ริมน้ํากับธรรมชาต ิ มีเฉพาะวันเสาร-์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ เปิดเวลาประมาณ  07.00 - 17.00 
น. พ่อคา้แมค่้าซึ่งก็คอืชาวสวนในพื้นที่จะเริม่นําผลผลิตจากสวน โดยมทีั้งพันธุ์ไม้ ผักสด ผลไม ้ปลา และ
อาหารต่าง ๆ มาจําหนา่ยเหมอืนตลาดสดทั่วไป แต่ผลผลิตจะเปลีย่นไปตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังมี
ร้านอาหารบนแพริมน้ําและมเีรือทัวร์ของเอกชนพาชมคลองชมสวน ซึง่จะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่รมิน้ํา
ของชาวตลิ่งชัน สอบถามรายละเอยีดได้ที่ สาํนกังานเขตตลิ่งชัน โทรศพัท์ 0 2424 1742, 0 2424 5448 
          ตลาดน้ าขวัญเรียม ตั้งอยู่ระหว่างซอยเสรีไทย 60 และ ซอยรามคําแหง 187 หรือทีรู่จ้ักกันดีว่า 
วัดบําเพ็ญเหนอื และ วดับางเพ็งใต้ ถึงแม้ว่าสองฝั่งคลองจะเป็นถนนทีผู่้คนพลุกพล่าน แต่ตลาดน้ําแห่งนี้ก็
ยังคงมคีวามสงบในวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เลอืกทํามากมาย ทั้งการยอ้นอดีตชมวิถีชีวิตริม
คลองแสนแสบ เลอืกชิมอาหารอรอ่ยจากทั่วทกุภาค เลอืกซื้อสินค้า OTOP ติดไม้ติดมือกลับบ้าน ชื่นชม
กับสถาปัตยกรรมแบบไทย ๆ และเรือโบราณมากมาย พร้อมใจกันมาแสดงให้ลูกหลานดูอยา่งเต็มใจ 
          ตลาดน้ าดอนหวาย ตั้งอยู่หลังวัดดอนหวาย ตําบลบางกระทกึ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
เป็นตลาดที่ยังเหลือสภาพตลาดเก่าในอดีตสมยัรัชกาลที่ 6 ให้เห็นลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่า ๆ ที่
อยู่ติดริมแม่น้ําทา่จีน มพี่อคา้ แมค่้า พายเรือนาํสินคา้ และอาหารมาจาํหน่ายในบริเวณวัดดอนหวาย 
อาหารขึ้นช่ือที่นี่จะเป็นอาหารคาวหวาน เช่น เป็นพะโล้ ห่อหมกปลาชอ่น ปลาตะเพียนตม้เคม็สามรส 
ปลาทูต้มเค็มชานออ้ย ก๋วยจั๊บนายตือ ขนมตาล ข้าวเมา่คลุก มีตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรที่วัดดอน
หวายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น. แต่วันเสาร-์อาทิตย์จะมีของขายมาก นอกจากนั้น ที่ตลาดดอน
หวายมีบริการเรือล่องแม่น้ําท่าจีนด้วยเรอืเอีย้มจุ้นและเรอืกระแชง 
          ตลาดน้ าสี่ภาค สถานที่ทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์ทางศลิปวัฒนธรรมไทยกลางใจเมืองพัทยา ถือกําเนิด
ขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของผู้บริหารที่จะให้สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วฒันธรรม ที่
จําลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยที่เรยีบง่าย เรียนรู้วิถพีอเพยีงดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ําตั้งแต่อดีตสืบ
ทอดมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเรยีนรู้ภมูิปัญญาชาวบ้านทีม่ีเสน่ห์ทีน่่าหลงใหลใน 4 ภาค ของประเทศ
ไทย ได้แก่ ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ โดยนักท่องเทีย่วจะได้เพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพอันงดงาม หรือจะนั่งเรือพายชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ํา พรอ้มสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
การค้าขายทางน้ํา และตระการตากับร้านค้าเรอืนไทยไม้สักของ 4 ภาค ที่จะแตกต่างกันออกไปตามวิถี
ชีวิตแต่ละภาค  



          ตลาดบ้านใหม ่ตลาดริมน้ําร้อยปี ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ (ทางไปอาํเภอบางน้ําเปรี้ยว) เป็นตลาด
โบราณริมฝั่งแม่น้ําบางปะกงอายุกว่า 100 ปี ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตผู้คนกับชุมชนที่อยูร่ิมแม่น้ํามาเก่าแก่
ตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที ่5 และเพือ่เป็นการอนรุักษ์วิถีชีวิตแบบน้ีเอาไว ้รวมถึงสร้างอาชีพให้ชาวชุมชน จึง
เกิด “ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่” ในตลาดจะมสีนิค้าต่าง ๆ ซึ่งภายในตลาดจําหน่ายทั้งอาหาร ข้าวแกง 
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด กาแฟโบราณ เครือ่งดื่มโบราณ สมุนไพร ขนมทั้งไทย จนี ของเล่นโบราณ ของฝากของที่
ระลึกต่าง ๆ ซึ่งเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. แต่วันเสาร์และอาทิตย์จะมพี่อค้าแมค่้านํา
สินค้ามาขายมากกว่าวนัธรรมดา ระหว่างเวลา 09.00–1700 น. ทั้งนี้ สอบถามขอ้มลูเพิม่เติมที่ชมรมรักษ์
ตลาดบ้านใหม่ โทรศัพท์ 0 3881 7336, 08 6148 4513, 08 9881 7161, 08 9666 4266 
 

 
 เยือนถ่ินอารยธรรมอสีานใต้ สิงหาพาแม่เที่ยว 

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานสรุินทร์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเทีย่ว
จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม "สิงหาพาแม่เทีย่ว" เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัว
จากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดสุรินทร-์บุรีรัมย์ และเสริมสรา้งความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครวัผ่านกิจกรรม
การท่องเที่ยวภายใต้โครงการ "ครอบครัวสุขสนัต์ อารยธรรมอสีานใต้" โดยกลุม่เป้าหมายคอืคู่แม-่ลูก หรือ
คู่สาม-ีภรรยา จํานวน 20 คู่ (40 คน)  
          ไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยหัวใจใหม่ ท่องเที่ยวเรียนรู้จากใยไหมสู่ผืนผา้ ตั้งแต่กระบวนการเลี้ยง
หนอนไหมระยะฟักไข่ไปจนถึงเป็นตัวหนอนทอรัง การยอ้มไหมจากสีธรรมชาติและการทอผ้า ตลอดจนชม
แปลงสาธิตการปลูกหม่อนต้นแบบและพพิิธภณัฑ์ผ้าไหม ณ ศูนย์หมอ่นไหมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนารถ รวมถึงชมความมหัศจรรย์แห่งผืนผา้ไหมของกลุ่ม "จันทร์ โสมา" ด้วย
ลวดลายในราชสาํนักโบราณผสมผสานลายเทคนิคแบบพื้นบ้านสุรินทร ์ณ หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทอง
โบราณบ้านท่าสว่าง พรอ้มช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกสินคา้ อินโดจีน ณ ตลาดการค้าช่องจอม และ
เดินทางไปชมความงามของปราสาทหินศลิปะขอมโบราณ ณ ปราสาทเมืองต่ํา อาํเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย ์



 

 
 

 สิงหาพาแม่เที่ยว..ด าน้ าดูปะการัง ตกหมึก ไหว้เสด็จเตี่ย พักโรงแรมหรูห้าดาว ที่ชมุพร 
          แพ็กเกจสุดคุ้ม (5990 - 5990 บาท) มรีถออกจากกรุงเทพฯ พาท่านและคุณแม่ชมความงามของ
ใต้ท้องทะเล ตกหมึกยามค่ําคืน ลิ้มลองทานหมกึสด ๆ จากทะเล ไหว้กรมหลวงชุมพรฯ พร้อมช้อปปิ้ง
สินค้าพื้นเมอืงชุมพร เช่น กล้วยเล็บมอืนาง กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กาแฟ ผ้าบาติกระดับห้าดาว ทาน
อาหารซฟีู้ด 8 มื้อ พักทีพ่ักสุดหรูระดับห้าดาว (โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอลฟ์) สามารถเลือก
ออกเดินทางได้สองช่วง คือ 1-4 สิงหาคม และ 10-13 สิงหาคม 2555 
          ทั้งนี้ ราคานี้รวมรถโค้ทปรับอากาศ, ที่พัก 2 คืน(โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ), 
อาหาร 8 มื้อ, เรือไปดําน้ําและตกหมึก, อุปกรณ์ดําน้ําตื้น, เสื้อชูชีพและอุปกรณ์ตกหมึก, เครือ่งดื่มและ
ของว่างบนเรอื, ค่าธรรมเนียมเขา้อทุยานแห่งชาติ (ชาวไทย), ไกด์ท้องถิ่น และประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 
200,000 / 100,000 บาท 

 
 พาแม่ท่องเที่ยวเมอืงชลบุรี 

          เพราะ "ชลบุร"ี เป็นจังหวัดที่อยู่ไมไ่กลจากกรุงเทพฯ มากนัก อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ตดิกับอ่าวไทย 
และมสีถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีงหลายแห่งต้ังอยู่ เพราะฉะนั้น หากคณุลูกมีเวลาไม่มากนัก ก็ลองพาแม่
ไปเที่ยววันแม่ที่ชลบุรี ตามโปรแกรมดังนี้... 



          ท่องเที่ยวไปเช้า เย็นกลับ 
          ช่วงเช้า : เดินทางสูส่วนสัตว์เปิดเขาเขียว ชมความน่ารักของสัตว์โลกที่ถูกเลี้ยงอยู่ในสภาพ
ธรรมชาติอย่างเสรี เที่ยง ๆ ไปหาอาหารอร่อย ๆ กินกันที่ตลาดศรรีาชา   
          ช่วงบ่าย : เดินทางไปพพิิธภัณฑ์วิทยาศาสตรท์างทะเล มหาวทิยาลัยบูรพา ศึกษาชีวติสัตว์ใต้
ทะเล เสร็จแล้วได้เวลาไปเล่นน้ําคลายร้อนยามบ่ายที่หาดบางแสน   
ตกเย็น : ไปกราบเจ้าแม่เขาสามมุข แล้วหาอาหารทะเลอร่อย ๆ กินทีแ่หลมแท่น ก่อนกลับแวะตลาด
หนองมนซื้อข้าวหลาม ขนมจากเลื่องช่ือ รวมทัง้ของฝากและอาหารทะเลทั้งสดทั้งแห้งกลับไปเป็นของฝาก 
พกพาความประทับใจกลับบ้านกันไปอย่างเต็มอิ่ม 
          ท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน 
          โปรแกรมที่ 1 (เที่ยวบางแสน-เขาเขียว-ศรีราชา) : วันที่ 1 ช่วงเช้าเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
แล้วมาหาอาหารเทีย่งกนิกันแถว ๆ บางพระ บ่ายชมสัตวท์ะเลทีส่ถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เล่นน้ําที่
หาดบางแสน พอตกเยน็ลองชิมอาหารทะเลทีแ่หลมแท่น 
 
          โปรแกรมที่ 2 (เที่ยวพัทยา-เกาะล้าน-หาดจอมเทียน) : วันที ่1  จากพัทยาลงเรอืไปเล่นน้ํา
ใส  หาดทรายขาว และชมธรรมชาติที่เกาะลา้น ช่วงเย็นกลับเข้าฝั่งมาขึน้เขาพัทยาชมวิว เสร็จแล้วไปหา
อาหารทะเลกินกันแถวหาดจอมเทยีน หรือจะไปเดินเล่นชมความคึกคกัของพัทยาใต้ที่ Walking Street  
          โปรแกรมที่ 3 Discovery สัตหีบ : วันที่ 1 ไปเที่ยวทา่เรอืจุกเสม็ด ชมเรอืหลวงจักรนีฤเบศร 
เรือบรรทุกเครือ่งบินลําเดียวของไทยในขณะนี้ จากนั้นไปเยี่ยมชมศูนยอ์นุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล แล้วมาเล่น
น้ํากินอาหารทะเลอร่อย ๆ ที่หาดนางรํา พักบังกะโลหลังเล็กสุขใจ 

 

 


