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วันแรก

กรุ งเทพฯ-ถํ้าเขาวง-ต้นไม้ยกั ษ์-ตลาดชาวไฮ่-ปางสวรรค์-หุบป่ าตาด-บ้านชายเขา-ตรอกโรงยา-อุทยั ธานี

06.00 น.
06.30 น.

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่
ออกเดินทางสู่ อ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี โดยรถตูป้ รับอากาศ รับประทานอาหารเช้า(1)set box

10.00 น.

เดินทางถึง วัดถํา้ เขาวง อีกหนึ่ง Unseen Thailand วัดสวยท่ามกลางขุนเขา ดูเผินๆ ภายนอกจะเห็นเป็ นเรื อนไม้ขนาดใหญ่
โอบล้อมด้วยเขาหิ นปูน เหมือนเป็ นรี สอร์ท ท่ามกลางป่ าเขา แต่ที่จริ งแล้ว ที่นี่คือ “วัดถํ้าเขาวง” วัดทรงศาลพระภูมิ ผูร้ ู ้ของเรา
บอกว่าถ้ามองดีๆ ก็จะเหมือนกับศาลพระภูมิขนาดยักษ์ต้ งั อยู่ ชม ต้ นไม้ ยกั ษ์ ต้นไม้ที่มีความสู งมากและใช้คนนับสิ บคนโอบ
เดินทางสู่ ตลาดชุ มชนชาวไฮ่ เป็ นพื้นที่รวมตัวกันของชาวอําเภอบ้านไร่ ตกแต่งแผงขายของด้วยใบไม้ใบหญ้าได้กลิ่นไอ
แบบวิถีเดิมๆของไทยเรา ชาวบ้านนําเอาสิ นค้าพื้นถิ่นมาขาย พืชผลเกษตรตามฤดูกาล งานศิลป์ ผ้าทอผ้ามัดย้อมฝี มือชาวบ้าน
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แต่ไม่ธรรมดา ให้เลือกชิมเลือกชมกันอย่างเป็ นกันเอง และที่ตอ้ งลองคือ การแฟสดดริ ป รสชาติหรู หราแต่ราคาชาวไร่ (ท่าน
สามารถซื้ อของฝากของดีประจําจังหวัดอุทยั ธานีได้ที่นี่) รับประทานอาหารกลางวันอิสระ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

บ่าย

นําท่านชม ฝายกั้นนํา้ ปางสวรรค์ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของอุทยั ธานี ออกเดินทางไป หุบป่ าตาด ป่ าดึกดําบรรพ์ หนึ่งใน Unseen
Thailand ชมบรรยากาศภายในหุบเขาที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปี และสัตว์เลื้อยคลานชนิดแปลกๆ ที่พบได้
ที่นี่เท่านั้น ให้ความรู ้สึกเหมือนเดินทางย้อนเวลาสู่ ยคุ ดึกดําบรรพ์ (โปรแกรมนีม้ กี ารเดินสํารวจธรรมชาติแนะนําให้ ใส่
รองเท้ าผ้ าใบ ไม่ ควรใส่ รองเท้ าที่จะไม่ ทาํ ให้ ท่านเดินลําบาก) แวะชม จุดชมวิวบ้ านชายเขา เป็ นจุดชมวิวที่รายล้อมด้วยภูเขา
หิ นปูนและต้นไม้สีเขียวเรี ยงรายสวยงามมาก จนได้เวลาเดินทางสู่ อ.เมือง

18.00 น.

นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินตรอกโรงยา อยูใ่ จกลางเมืองอุทยั ธานี ซึ่ งจะมีจดั เฉพาะวันเสาร์ สื บสานเรื่ องราวของ "ซิ เกี๋ยกั้ง"
ชุมชนค้าขายของชาวจีนมาแต่โบราณ นับเป็ นสี สน
ั อันน่ารักที่ปลุกเมืองอุทยั ธานีให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง ... รับประทาน
อาหารคํ่าอิสระ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นําท่านเข้าที่พกั บ้านป้ าเนียร@Uthai หรื อเทียบเท่า

20.00 น.

วันที่สอง

อุทัยธานี-เขาสะแกกรัง-วัดท่ าซุ ง-วังมัจฉา-กรุ งเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า(2)ที่ ห้ องอาอาหารของที่พกั

08.00 น.

เดินทางสู่ ยอดเขาสะแกกรัง เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดอุทยั ธานี ที่ทุกคนที่ไปจังหวัดอุทยั ต้องไปเยือน เดิม
ที่นี่เคยถูกเรี ยกว่า เขาแก้ ว ปั จจุบนั เขาสะแกกรังเป็ นที่ต้ งั ของ วัดสั งกัสรัตนคีรี สถานที่ที่ชาวอุทยั ธานีนบั ถือ ยังเป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธบาทจําลอง และเป็ นจุดมวิวสวยๆ ของอุทยั ธานีค่ะ เดินทางสู่ วัดจันทาราม ชาวบ้านนิยมเรี ยกว่า วัดท่ า
ซุ ง ในอดีตบริ เวณนี้เป็ นจุดแวะพักแพซุงต่างๆ ที่ล่องสัญจรมาตามลํานํ้า วัดแห่งนี้ถือเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวอุทยั ธานี ด้วย
ทั้งความสวยงาม และความศักดิ์สิทธิ์ ของหลวงพ่อฤาษีลิงดํา พระเถระที่มีชื่อเสี ยงที่ชาวบ้านเคารพบูชา อีกทั้งยังเป็ นที่กล่าว
ขานกันว่าผูม้ ีความติดขัดเรื่ องการเงิน มาขอพรที่นี่แล้วจะสมหวัง อาคารสําคัญในวัดได้แก่ วิหารแก้ ว 100 เมตร เป็ นวิหารที่
หลวงพ่อฤๅษีลิงดําสร้างไว้ก่อนมรณภาพ ภายในประดิษฐาน พระพุทธชินราชจําลอง และโลงแก้วบรรจุสงั ขารของหลวงพ่อ
ฤาษีลิงดําที่ไม่เน่าเปื่ อยบรรจุ โดยรอบของวิหารประดับประดาด้วยโมเสกสี ขาว และกระจก ที่สะท้อนกันไปมา ชม ปราสาท
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12.00 น.
บ่าย
17.00 น.

หมายเหตุ

ทองกาญจนาภิเษก ตกแต่งด้วยทองคําตระการตา สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวาระที่ทรง
เสวยราชย์เป็ นปี ที่ 50 ยอดปราสาททําเป็ นซุม้ ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางลีลาสู ง 8 ศอก และชม วังมัจฉา
รับประทานอาหารกลางวัน(3)ที่ เรื อนไม้ริมนํ้า (ลิ้มรสปลาแรด)
เหมาะสมกับเวลา จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้ อของฝาก
เดินทางถึงที่หมายปลายทางพร้อมความประทับใจ

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก]

กําหนดวันเดินทาง

อัตราค่าบริ การ

จํานวน/กรุ๊ ป

พักเดี่ยว

16 – 17 ต.ค. 2564
23 - 24 ต.ค. 2564
30 – 31 ต.ค. 2564

ท่านละ 1,999 บาท

8-9

800

อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวรวม

อัตรานีไ้ ม่ รวม

-รถตู้ปรั บอากาศ
-ค่าที่พกั 1คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม ห้ องละ 2-3 ท่ าน
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ , มัคคุเทศก์
-อาหารตามรายการที่ระบุ จํานวน 3 มื้อ และเครื่ องดื่มตลอดการเดินทาง
-วงเงินประกันอุบตั ิเหตุกรณี เสี ยชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบตั ิเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จ
-ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด,เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ
-ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ (250 บาทต่อทริ ป)

เงือ่ นไขการชําระเงิน
มัดจํา 1,000 บาท ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ (จองแล้วยกเลิกไม่ได้ เปลี่ยนคนเดินทางได้)
มาตรการป้ องกัน โควิท -19

ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์รับแต่ ท่านที่เข้ าเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
• ผูเ้ ดินทางต้องได้รับการฉี ดวัคซีนป้องกันโควิท ครบแล้วทั้ง 2 เข็ม มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน และไม่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง

หน้า |4

• สําหรับผูท้ ี่เคยป่ วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้ นสุ ด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่เกิน
สามเดือน และได้รับการฉี ควัคซี นครบแล้วทั้ง 2 เข็ม

