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วนัแรก กรุงเทพฯ-ถํ้าเขาวง-ตน้ไมย้กัษ-์ตลาดชาวไฮ่-ปางสวรรค-์หุบป่าตาด-บา้นชายเขา-ตรอกโรงยา-อุทยัธานี 

06.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้ม รพ.จุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี   

06.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี โดยรถตูป้รับอากาศ รับประทานอาหารเชา้(1)set box  

 
10.00 น. เดินทางถึง วดัถํา้เขาวง อีกหน่ึง Unseen Thailand วดัสวยท่ามกลางขนุเขา ดูเผนิๆ ภายนอกจะเห็นเป็นเรือนไมข้นาดใหญ่

โอบลอ้มดว้ยเขาหินปูน เหมือนเป็นรีสอร์ท ท่ามกลางป่าเขา แต่ท่ีจริงแลว้ ท่ีน่ีคือ “วดัถํ้าเขาวง” วดัทรงศาลพระภูมิ ผูรู้้ของเรา

บอกวา่ถา้มองดีๆ กจ็ะเหมือนกบัศาลพระภูมิขนาดยกัษต์ั้งอยู ่ชม ต้นไม้ยกัษ์ ตน้ไมท่ี้มีความสูงมากและใชค้นนบัสิบคนโอบ  

เดินทางสู่ ตลาดชุมชนชาวไฮ่ เป็นพื้นท่ีรวมตวักนัของชาวอาํเภอบา้นไร่  ตกแต่งแผงขายของดว้ยใบไมใ้บหญา้ไดก้ล่ินไอ

แบบวิถีเดิมๆของไทยเรา ชาวบา้นนาํเอาสินคา้พื้นถ่ินมาขาย พืชผลเกษตรตามฤดูกาล งานศิลป์ ผา้ทอผา้มดัยอ้มฝีมือชาวบา้น
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แต่ไม่ธรรมดา ใหเ้ลือกชิมเลือกชมกนัอยา่งเป็นกนัเอง และท่ีตอ้งลองคือ การแฟสดดริป รสชาติหรูหราแต่ราคาชาวไร่ (ท่าน

สามารถซ้ือของฝากของดีประจาํจงัหวดัอุทยัธานีไดท่ี้น่ี) รับประทานอาหารกลางวนัอิสระ เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

 
บ่าย นาํท่านชม ฝายกั้นนํา้ปางสวรรค์ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของอุทยัธานี ออกเดินทางไป หุบป่าตาด ป่าดกึดาํบรรพ์ หน่ึงใน Unseen 

Thailand  ชมบรรยากาศภายในหุบเขาท่ีรายลอ้มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่อายหุลายร้อยปี และสตัวเ์ล้ือยคลานชนิดแปลกๆ ท่ีพบได้

ท่ีน่ีเท่านั้น ใหค้วามรู้สึกเหมือนเดินทางยอ้นเวลาสู่ยคุดึกดาํบรรพ ์(โปรแกรมนีม้กีารเดินสาํรวจธรรมชาติแนะนาํให้ใส่

รองเท้าผ้าใบ ไม่ควรใส่รองเท้าท่ีจะไม่ทาํให้ท่านเดินลาํบาก) แวะชม จุดชมววิบ้านชายเขา เป็นจุดชมวิวท่ีรายลอ้มดว้ยภูเขา

หินปูนและตน้ไมสี้เขียวเรียงรายสวยงามมาก จนไดเ้วลาเดินทางสู่ อ.เมือง    

 
18.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดนิตรอกโรงยา อยูใ่จกลางเมืองอทุยัธานี ซ่ึงจะมีจดัเฉพาะวนัเสาร์ สืบสานเร่ืองราวของ "ซิเก๋ียกั้ง" 

ชุมชนคา้ขายของชาวจีนมาแต่โบราณ นบัเป็นสีสนัอนัน่ารักท่ีปลุกเมืองอทุยัธานีใหมี้ชีวิตชีวาข้ึนมาอีกคร้ัง ... รับประทาน

อาหารคํ่าอิสระ เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว  

20.00 น. นาํท่านเขา้ท่ีพกั บา้นป้าเนียร@Uthai หรือเทียบเท่า  

 
 

วนัที่สอง  อุทัยธานี-เขาสะแกกรัง-วดัท่าซุง-วงัมัจฉา-กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาอาหารของที่พกั 

 
08.00 น. เดินทางสู่ ยอดเขาสะแกกรัง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหน่ึงแห่งในจงัหวดัอุทยัธานี ท่ีทุกคนท่ีไปจงัหวดัอุทยัตอ้งไปเยอืน เดิม

ท่ีน่ีเคยถูกเรียกวา่ เขาแก้ว ปัจจุบนัเขาสะแกกรังเป็นท่ีตั้งของ วดัสังกสัรัตนครีี สถานท่ีท่ีชาวอุทยัธานีนบัถือ ยงัเป็นท่ี

ประดิษฐานพระพทุธบาทจาํลอง และเป็นจุดมวิวสวยๆ ของอุทยัธานีค่ะ  เดินทางสู่ วดัจันทาราม ชาวบา้นนิยมเรียกวา่ วดัท่า

ซุง ในอดีตบริเวณน้ีเป็นจุดแวะพกัแพซุงต่างๆ ท่ีล่องสญัจรมาตามลาํนํ้า วดัแห่งน้ีถือเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวอุทยัธานี ดว้ย

ทั้งความสวยงาม และความศกัด์ิสิทธ์ิของหลวงพอ่ฤาษีลิงดาํ พระเถระท่ีมีช่ือเสียงท่ีชาวบา้นเคารพบูชา อีกทั้งยงัเป็นท่ีกล่าว

ขานกนัวา่ผูมี้ความติดขดัเร่ืองการเงิน มาขอพรท่ีน่ีแลว้จะสมหวงั  อาคารสาํคญัในวดัไดแ้ก่ วหิารแก้ว 100 เมตร เป็นวิหารท่ี

หลวงพอ่ฤๅษีลิงดาํสร้างไวก่้อนมรณภาพ ภายในประดิษฐาน พระพทุธชินราชจาํลอง  และโลงแกว้บรรจุสงัขารของหลวงพอ่

ฤาษีลิงดาํท่ีไม่เน่าเป่ือยบรรจุ โดยรอบของวหิารประดบัประดาดว้ยโมเสกสีขาว และกระจก ท่ีสะทอ้นกนัไปมา ชม ปราสาท
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ทองกาญจนาภิเษก ตกแต่งดว้ยทองคาํตระการตา สร้างข้ึนเพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในวาระท่ีทรง

เสวยราชยเ์ป็นปีท่ี 50  ยอดปราสาททาํเป็นซุม้ประดิษฐานพระพทุธรูปปางลีลาสูง 8 ศอก และชม วงัมัจฉา 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั(3)ท่ี เรือนไมริ้มนํ้า (ลิ้มรสปลาแรด) 

บ่าย เหมาะสมกบัเวลา  จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะซ้ือของฝาก 

17.00 น. เดินทางถึงท่ีหมายปลายทางพร้อมความประทบัใจ  

หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   โดยคาํนึงถึงลูกคา้เป็นหลกั] 

กาํหนดวนัเดินทาง อตัราค่าบริการ จาํนวน/กรุ๊ป พกัเด่ียว 

 16 – 17 ต.ค. 2564 

23 - 24 ต.ค. 2564 

30 – 31 ต.ค. 2564 

 

ท่านละ 1,999 บาท 

 

8 - 9 

 

 

800 

 

อัตราค่าบริการดงักล่าวรวม -รถตู้ปรับอากาศ   

-ค่าท่ีพกั 1คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรม ห้องละ 2-3 ท่าน  

-ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ , มคัคุเทศก ์  

-อาหารตามรายการท่ีระบุ จาํนวน 3  ม้ือ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 

-วงเงินประกนัอุบติัเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม   -ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% , ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ฯลฯ  

-ทิปมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ (250 บาทต่อทริป) 

เงือ่นไขการชําระเงนิ มดัจาํ 1,000 บาท สว่นที่เหลอืก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ (จองแลว้ยกเลิกไม่ได ้เปล่ียนคนเดินทางได)้ 

มาตรการป้องกนั โควทิ -19  

 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรับแต่ท่านท่ีเข้าเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

•  ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิท ครบแลว้ทั้ง 2 เขม็   มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั และไม่อยูใ่นกลุ่มเส่ียง 
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•  สาํหรับผูท่ี้เคยป่วยดว้ยโรค โควิท-19 แลว้ไม่เกินสามเดือนนบัจากการรักษาส้ินสุด ท่านตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ท่ีเคยติดเช้ือมาแลว้ภายในเวลาไม่เกิน

สามเดือน และไดรั้บการฉีควคัซีนครบแลว้ทั้ง 2 เขม็ 


