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เดนิทาง 04-06 ธนัวาคม 2564 
“อทุยัธาน”ี จงัหวดัทีม่ธีรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ บรสิทุธิง์ดงาม ชุมชุนสงบ เรยีบงา่ย 

วถิชีวีติและขนบธรรมเนยีมประเพณีด ัง้เดมิไมเ่ปลีย่นแปลง 

เป็นอกีหนึง่เร ือ่งราวของการบอกเลา่เร ือ่งราวความสขุอกีคร ัง้.......

โดยรถตู ้

เร ิม่ตน้ 3,999.-
 

เส้นทางการเดนิทาง
วนัท่ี 1. โบสถค์าทอลกิแมพ่ระองคอ์ปุถมัภ-์ชมุชนลาวบา้น-ตน้เซียงยกัษ-์ตลาดซาวไฮ ่

วนัท่ี 2. หบุป่าตาด– ชมวิถีชีวิตเมืองอทุยัธาน ี- วดัทา่ซุง - วงัมจัฉา– ลอ่งเรอืเมลลช์มวิถีแหง่สายน า้

Day 
1 

กรุงเทพฯ 
- 

อุทยัธานี 
 



วันที ่1 โบสถค์าทอลิกแม่พระองคอุ์ปถัมภ-์ต้นเซยีงยักษ-์ตลาดซาวไฮ ่
07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัเพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียวและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวดัอณุหภมูิของลกูคา้เพ่ือคดักรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมี
แอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้รกิาร 
 บรกิารอาหารวา่งระหวา่งการเดนิทาง(มือ้ที่1) 

10.00 น. น าคณะเดนิทางถึงโบสถค์าทอลิกแม่พระองคอุ์ปถัมภ์อ าเภอบา้นไรผู่ร้ว่มเดนิทางเขา้รว่มพิธีมิสซา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั(มือ้ที2่) 
แลว้ทา่นสามารถชมความยิ่งใหญ่ของต้นเซียงยักษท่ี์ไดร้บัการ
ประกาศเป็นรุกขมรดกของแผน่ดนิดว้ยเป็นตน้ไมท่ี้มีคณุคา่มีขนาด
ใหญ่และมีความส าคญัดา้นสนุทรียศาสตรพ์ฤกษศาสตรน์ิเวศวิทยา
รวมทัง้ประวตัศิาสตรมี์อายเุกือบ 400 ปีมีขนาดเสน้รอบวงตดิพืน้ดนิ
ประมาณ 40 เมตร 

น าทา่นเขา้ชมแหลง่ทอ่งเท่ียวยอดนิยมของบา้นไรอี่กแหง่ท่ีไมค่วรพลาดชม วัดถ า้เขาวง ความงดงามของ
สถาปัตยกรรมไทยและงานศลิปะปนูป้ันเลียนแบบธรรมชาตกิราบสกัการะรอยพระพทุธบาทณวิหารชัน้  2 และ
ชมความงดงามของโบสถไมส้กัไมม้ะคา่ไดท่ี้ชัน้  4ในสวนธรรมจดัภมูิทศันไ์มด้อกไมป้ระดบัสดช่ืนสบายตา



ดา้นหลงัมีถ า้หินงอกหินยอ้ย  8 ถ า้สามารถเดนิเท่ียวชมได้  (เปิดวันหยุดเสาร์-อาทติยแ์ละวันนักขัตฤกษ์  ) 
ตลาดซาวไฮ่แหลง่รวมของดีเดน่ดงัชมุชนบา้นไรช่ิมอาหารคาวหวานพืน้บา้นอรอ่ยๆกาแฟสดดอยกระเหรี่ยผา้
มดัยอ้มผา้ผา้ฝา้ยทอมือพืชผกัผลไมส้ดและอีกหลากหลายรายการ 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็นณหอ้งอาหารของรีสอรท์(มือ้ที3่) 
ทีพั่ก หว้ยขาแขง้คนัทรีโฮมรีสอรท์หรือเทียบเทา่ 

Day 
2 

อุทยัธานี 
- 

กรุงเทพฯ 
 



วันที ่2 หบุป่าตาด-ชมวิถชีีวิตเมืองอุทยัธานี-วัดทา่ซุง-วังมัจฉา–ล่องเรือเมลลช์มวิถแีหง่สายน า้-
มหาปราสาททองค า-กรุงเทพฯ 

  เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารท่ีพกั  (มือ้ที4่) 
ออกเดนิทางไปเขตห้ามล่าสัตวป่์าถ า้ประทุนระหวา่งทาง ชมสวนมะมว่งน า้ดอกไมเ้กรดสง่ออกใหญ่ อีก
แหลง่หนึ่งของประเทศ สวนมะยงชิด เขา้ชม หุบป่าตาดหบุเขาท่ีลอ้มรอบดว้ยเขาหินปนูในเนือ้ท่ีกวา้งใหญ่ 
เป็นแหลง่ท่ีอยูข่องสตัวห์ายาก เชน่ เตา่เหลือง กิง้กือมงักรสีชมพท่ีูถกูคน้พบเป็นสตัวช์นิดใหมอ่น้ดบั3ของ
โลก เม่ือเดนิทะลอุโุมงคเ์ขา้สูถ่  า้ทา่นจะไดพ้บกบัป่าตาด และพืชพนัธุโ์บราณท่ีแปลกตา ใหบ้รรยากาศ
เหมือนกบัหลดุไปอยูใ่นโลกดกึด าบรรพ ์ณ ชว่งเวลาของยคุจลุาสสิค เก็บภาพท่ีประทบัใจ ชมถ า้ขนาดมหมึา 
ท่ีงดงามดว้ยหินงอกหินยอ้ย ไดเ้วลาออกเดนิทางไปเมืองอทุยั  

จากนัน้ เทีย่วชมเมืองอุทัยธานี เมืองนีส้ีม่วง วิถีชีวิตชาวแพสะแกกรงัท่ีสงบ เรียบง่าย เลือกซือ้ของฝาก 
เชน่  ยาหอม ขนมปังสงัขยา ซาลาเปาไสป้ลาแรด ขา้วตงักุง้กรอบ ฯลฯ  ผา่นชมบา้นอทุยัธานี 905 ในสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  ศนูยว์งเดือนอาคมสรุทณัฑ ์ท่ีสรา้งขึน้ดว้ยพระราช
ทรพัยส์ว่นพระองคใ์นการฝึกอาชีพใหก้บัผูส้นใจภายในมีหอ้งเรียนประกอบอาหาร หอ้งนิทรรศการ หอ้งเรียน
ดนตรีไทย หอ้งจ าหนา่ยสินคา้ของศนูย์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที5่) 



เขา้ชมโบสถ ์และวิหารเก่าดัง้เดมิของ วัดท่าซุงท่ีไดร้บัการบรูณะขึน้มาใหมมี่ความงดงามเป็นอยา่งมาก เป็น
ท่ีประดษิฐานของหลวงพอ่ศกัดิส์ิทธ์ิ ทกัทายฝงูปลามหมึาท่ี วังมัจฉาและล่องเรือชมชีวิตชุมชนแห่ง
สายน า้ท่ีสงบเรียบง่าย  เท่ียวชมหมู่บ้านกลางน า้เกาะคุ้งส าเภาขึน้รถสกายแลป เขา้ชมความงดงามวิจิตร
ตระการตา มหาปราสาททองค าท่ีสวยงามและยิ่งใหญ่ กราบสกัการะพระสรีระศพหลวงพอ่ฤาษีลิงด า  พระ
พทุธชินราช ภายในวิหารแกว้ 100 เมตร (เปิด-ปิดเวลา 9.00-11.45 น และ 14.00-16.00 น)  

16.00 น. สมควรแก่เวลา น าทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
18.30 น. กลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

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

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ  
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั)และเพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว
3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่ม

คณะไมถ่ึง 20 ทา่น โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้
5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเปน้ส าคญั
6. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดนิทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด



อัตราค่าบริการทัวรนี์ร้วม 
1. รถบสัปรบัอากาศ ทอ่งเท่ียวตามรายการ
2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์
3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์
4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงินทา่นละ

1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไข
กรมธรรม)์

อัตราค่าบริการทัวรนี์ไ้ม่รวม 
1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเครื่องดื่ม คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด

จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั)
2. คา่ใชจ้า่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดนิทางเอง
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาติ
4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 200 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ

รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงิน)

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนั่ง 
1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของทา่น
2. ช าระคา่ทวัร ์เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจงึจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอนเงินเขา้ทาง

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง โดยรถตู้วีไอพ ี( 6 - 8 ท่าน)

ราคาทา่นละ 
รถบัสปรับอากาศ ( 25-30 ท่าน)

ราคาทา่นละ 
04-05 ธันวาคม 2564 3,999.- 3,699.- 
31 ธันวาคม 2564 – 
01มกราคม 2565 

4,499.- 4,199.- 

พักเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 800 บาท 



ธนาคารของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดนิทาง 7 วนั เพ่ือใช้

ส  าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง

การยกเลิกการเดนิทาง 
1. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่ทวัรก์บัทางบรษิัทฯแลว้ ทางบรษิัทฯถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบั   เง่ือนไขและขอ้ตกลง

ทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทางในชว่งภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษิัทจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้บนรถ

ตลอดการเดนิทาง
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษิัท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เม่ือทา่นกรอกแลว้กรุณา

สง่คืนให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร)
5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด
6. ทางบรษิัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ



บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จ ำกัด 


