
 

 

 
 

วนัแรก(เสาร์ 5/9/63)    กรุงเทพฯ-อ.บา้นไร่-วดัถํ้าเขาวง-ตลาดชาวไฮ่-หุบป่าตาด-แม่นํ้าสะแกกรัง-ตรอกโรงยา 

 
06.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้ม รพ.จุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี   
06.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี รับประทานอาหารเชา้(1)set box  

 
10.00 น. เดินทางถึง วดัถ า้เขาวง อีกหน่ึง Unseen Thailand วดัสวยท่ามกลางขนุเขา ดูเผินๆ ภายนอกจะเห็นเป็นเรือนไม้

ขนาดใหญ่โอบลอ้มดว้ยเขาหินปูน เหมือนเป็นรีสอร์ท ท่ามกลางป่าเขา แต่ท่ีจริงแลว้ ท่ีน่ีคือ “วดัถํ้าเขาวง” วดัทรง
ศาลพระภูมิ ผูรู้้ของเราบอกวา่ถา้มองดีๆ ก็จะเหมือนกบัศาลพระภูมิขนาดยกัษต์ั้งอยู ่ เดินทางสู่ ตลาดชุมชนชาวไฮ่ 
บา้นไฮ่บา้นเฮา เป็นพื้นท่ีรวมตวักนัของชาวอาํเภอบา้นไร่  ตกแต่งแผงขายของดว้ยใบไมใ้บหญา้ไดก้ล่ินไอแบบวถีิ
เดิมๆของไทยเรา ชาวบา้นนาํเอาสินคา้พื้นถ่ินมาขาย พืชผลเกษตรตามฤดูกาล งานศิลป์ ผา้ทอผา้มดัยอ้มฝีมือ
ชาวบา้นแต่ไม่ธรรมดา ให้เลือกชิมเลือกชมกนัอยา่งเป็นกนัเอง และท่ีตอ้งลองคือ การแฟสดดริป รสชาติหรูหราแต่
ราคาชาวไร่ (ท่านสามารถซ้ือของฝากของดีประจาํจงัหวดัอุทยัธานีไดท่ี้น่ี) รับประทานอาหารกลางวนัอิสระ 

 
บ่าย ออกเดินทางไป หุบป่าตาด ป่าดึกด าบรรพ์ หน่ึงใน Unseen Thailand  ชมบรรยากาศภายในหุบเขาท่ีรายลอ้มไปดว้ย

ตน้ไมใ้หญ่อายหุลายร้อยปี และสัตวเ์ล้ือยคลานชนิดแปลกๆ ท่ีพบไดท่ี้น่ีเท่านั้น ใหค้วามรู้สึกเหมือนเดินทางยอ้น



 

เวลาสู่ยคุดึกดาํบรรพ ์(โปรแกรมนีม้กีารเดินส ารวจธรรมชาติแนะน าให้ใส่รองเท้าผ้าใบ ไม่ควรใส่รองเท้าท่ีจะไม่ท า
ให้ท่านเดินล าบาก) จนไดเ้วลาเดินทางสู่ อ.เมือง จ.อุทยัธานี 

 
16.00 น. นาํท่าน ล่องเรือชมแม่น า้สะแกกรัง ท่องเท่ียวกินลมชมเรือนแพริมแม่นํ้าสะแกกรัง นบัเป็นสวรรคบ์นผนืนํ้าอนัอุดม

สมบูรณ์ ส่วนใหญ่แลว้ เกือบทุกแพจะมีการเล้ียงปลากระชงั โดยเฉพาะปลาแรด ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดแ้ละ
ช่ือเสียงใหก้บัจงัหวดัอุทยัธานีเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเน้ือปลาท่ีน่ีไม่มีกล่ินดินโคลน เน้ือแน่นนุ่มและหวาน อาจ
เป็นเพราะนํ้าท่ีน่ีมีการไหลเวียนดีและอาจมีแร่ธาตุบางอยา่งอยู ่จากนั้นนาํชม วดัอุโปสถาราม หรือท่ีเรียกกนัสั้นๆ 
วา่ “วดัโบสถ์” เดิมทีมีช่ือวา่ “วดัโบสถม์โนรมย ์” ตั้งอยูริ่มแม่นํ้าสะแกกรัง จดัเป็น ศาสนสถานเก่าแก่ท่ีอยู่
คู่บา้นคู่เมืองอุทยัธานีมาตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ บรรยากาศของวดัเงียบสงบ เราเร่ิมตน้จาก “พระอุโบสถ” 
ซ่ึงภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทบันัง่ปางมารวชิยั 5 องค ์ผนงัทั้ง 4 ดา้นในพระอุโบสถงดงามไปดว้ย
จิตรกรรมฝาผนงั สรรคส์ร้างโดยจิตรกรสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ บอกเล่าเร่ืองราวพุทธประวติั แมบ้างส่วนของ
งานจิตรกรรมเหล่าน้ีจะหลุดลอกบา้งตามกาลเวลา แต่ลวดลายอนัอ่อนชอ้ยเหล่าน้ียงัคงทรงเสน่ห์เหมือนเดิมไม่
เปล่ียนแปลง ถดัจากพระอุโบสถไปคือ “พระวหิาร” พระประธานภายในพระวหิารเป็นพระพุทธรูปยนืปางหา้มญาติ 
ขนาบซา้ยขวาดว้ยพระพุทธรูปฝ่ังละหน่ึงองค ์ฝาผนงัยงัคงมีงานจิตรกรรมทั้ง 4 ดา้นคลา้ยกบัภายในพระอุโบสถ แต่
จะเป็นเร่ืองของพระมาลยั พระอสีติมหาสาวก และอสุภกรรมฐาน 10 ลวดลายมีความวิจิตรงดงามน่าชมไม่แพก้นั 
หลงัจากท่ีเพลิดเพลินไปกบัการชมจิตรกรรมฝาผนงัเรียบร้อยแลว้ เราก็ไม่ลืมเดินชมความงดงามของสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ของ “เจดีย์สามสมัย” ตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงัพระวหิาร ซ่ึงเจดียท์ั้งสามองค ์มีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั เร่ิมจาก
เจดียท์รงระฆงัเป็นศิลปะแบบอยธุยา  เจดียย์อ่มุมไมสิ้บสองศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ และเจดียท์รงระฆงัเหล่ียม
ศิลปะแบบผสมระหวา่งอยธุยาและรัตนโกสินทร์ ตั้งเรียงรายอยูใ่นแนวระนาบเดียวกนั ถึงแมว้า่เจดียส์ามองคน้ี์จะมี
ช่ือเรียกวา่เจดียส์ามสมยัก็ตาม แต่จากการสันนิษฐานนั้นพบวา่ เจดียท์ ั้งสามองคน้ี์ถูกสร้างข้ึนพร้อมกนัในสมยั
รัตนโกสินทร์ตอนตน้   

 
17.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินตรอกโรงยา อยูใ่จกลางเมืองอุทยัธานี ซ่ึงจะมีจดัเฉพาะวนัเสาร์ สืบสานเร่ืองราวของ 

"ซิเก๋ียกั้ง" ชุมชนคา้ขายของชาวจีนมาแต่โบราณ นบัเป็นสีสันอนัน่ารักท่ีปลุกเมืองอุทยัธานีใหมี้ชีวติชีวาข้ึนมาอีก
คร้ัง ... รับประทานอาหารคํ่าอิสระ เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว  

20.00 น. นาํท่านเขา้ท่ีพกั ธาราฮิลล ์หรือเทียบเท่า *** 

วนัทีส่อง(อาทติย์ 6/9/63)  เขาสะแกกรัง-วดัท่าซุง-วงัมจัฉา-กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(2)ที ่ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 
08.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสะแกกรัง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหน่ึงแห่งในจงัหวดัอุทยัธานี ท่ีทุกคนท่ีไปจงัหวดัอุทยั

ตอ้งไปเยือน เดิมท่ีน่ีเคยถูกเรียกวา่ เขาแก้ว ปัจจุบนัเขาสะแกกรังเป็นท่ีตั้งของ วดัสังกสัรัตนคีรี สถานท่ีท่ีชาว
อุทยัธานีนบัถือ ยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธบาทจาํลอง และเป็นจุดมววิสวยๆ ของอุทยัธานีค่ะ  เดินทางสู่ วดัจัน
ทาราม ชาวบา้นนิยมเรียกวา่ วดัท่าซุง ในอดีตบริเวณน้ีเป็นจุดแวะพกัแพซุงต่างๆ ท่ีล่องสัญจรมาตามลาํนํ้า วดัแห่ง
น้ีถือเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวอุทยัธานี ดว้ยทั้งความสวยงาม และความศกัดสิ์ทธ์ิของหลวงพอ่ฤาษีลิงดาํ พระเถระ
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีชาวบา้นเคารพบูชา อีกทั้งยงัเป็นท่ีกล่าวขานกนัวา่ผูมี้ความติดขดัเร่ืองการเงิน มาขอพรท่ีน่ีแลว้จะ
สมหวงั  อาคารสาํคญัในวดัไดแ้ก่ วหิารแก้ว 100 เมตร เป็นวหิารท่ีหลวงพอ่ฤๅษีลิงดาํสร้างไวก่้อนมรณภาพ ภายใน
ประดิษฐาน พระพุทธชินราชจาํลอง  และโลงแกว้บรรจุสังขารของหลวงพอ่ฤาษีลิงดาํท่ีไม่เน่าเป่ือยบรรจุ โดยรอบ
ของวหิารประดบัประดาดว้ยโมเสกสีขาว และกระจก ท่ีสะทอ้นกนัไปมา ดูวบิวบัทัว่ไปทั้งวหิาร นาํชม ปราสาท
ทองกาญจนาภิเษก ตกแต่งดว้ยทองคาํตระการตา สร้างข้ึนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในวาระ
ท่ีทรงเสวยราชยเ์ป็นปีท่ี 50  ยอดปราสาททาํเป็นซุม้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสูง 8 ศอก และชม วงัมัจฉา 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั(3)ท่ี ศาลาโคก้ (ล้ิมรสปลาแรด) 
บ่าย เหมาะสมกบัเวลา  จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
17.00 น. เดินทางถึงท่ีหมายปลายทางพร้อมความประทบัใจ  

หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   โดยค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 

กาํหนดวนัเดินทาง อตัราค่าบริการ จาํนวน/กรุ๊ป จอง รับได ้ พกัเด่ียว  
5 – 6 กนัยายน 2563  ท่านละ 1,999 บาท      

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 รถโคช้ปรับอากาศ   
 ค่าท่ีพกั 1คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรม ระดบั 3 ดาว ห้องละ 2-3 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ  
 มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง  
 อาหารตามรายการท่ีระบุ จาํนวน 3  ม้ือ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 
 วงเงินประกนัอุบติัเหตุกรณีเสียชีวติ 1,000,000 บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% , ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ฯลฯ  
 ทิปมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ (200 บาทต่อทริป) 

เงือ่นไขการช าระเงนิ มดัจ า 1,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ 

ข้อแนะน าส าหรับการเดนิทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19  มาตรการการบริการบนรถบริการ 
- สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากตลอดการเดินทาง บริษทั แจกหนา้กากอนามยั วนัละ 1 แผน่ ใหส้าํหรับลูกคา้ แจกผา้เปียกแอลกอฮอลใ์หทุ้กท่าน(1ช้ิน10แผน่)   
- ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอร์ 
- บนรถ สมาชิกตอ้งนัง่เวน้ระยะ โดยนัง่ตวัเวน้ตวั และงดใชห้อ้งนํ้าบนรถตลอดการเดินทาง  
- ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 
- กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค    (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอร์มน้ีใหทุ้กท่าน  เม่ือท่านกรอกแลว้กรุณาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 



 

 


