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เดินทาง 04-06 ธ ันวาคม 2564
“อุท ัยธานี”
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โดยรถตู ้

เริม
่ ต้น

3,999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.

Day
1
กรุ งเทพฯ
อุทยั ธานี

โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อปุ ถัมภ์-ชุมชนลาวบ้าน-ต้นเซียงยักษ์-ตลาดซาวไฮ่
หุบป่ าตาด– ชมวิถีชีวิตเมืองอุทยั ธานี - วัดท่าซุง - วังมัจฉา– ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายนา้

วันที่ 1
07.00 น.

10.00 น.

เทีย่ ง

โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์-ต้นเซียงยักษ์-ตลาดซาวไฮ่
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและ
เป็ นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึน้ รถ บนรถจะมี
แอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
บริการอาหารว่างระหว่างการเดินทาง(มือ้ ที่1)
นาคณะเดินทางถึงโบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์อาเภอบ้านไร่ผรู้ ว่ มเดินทางเข้าร่วมพิธีมิสซา

รับประทานอาหารกลางวัน(มือ้ ที2่ )
แล้วท่านสามารถชมความยิ่งใหญ่ของต้นเซียงยักษ์ท่ีได้รบั การ
ประกาศเป็ นรุกขมรดกของแผ่นดินด้วยเป็ นต้นไม้ท่ีมีคณ
ุ ค่ามีขนาด
ใหญ่และมีความสาคัญด้านสุนทรียศาสตร์พฤกษศาสตร์นิเวศวิทยา
รวมทัง้ ประวัตศิ าสตร์มีอายุเกือบ 400 ปี มีขนาดเส้นรอบวงติดพืน้ ดิน
ประมาณ 40 เมตร

นาท่านเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของบ้านไร่อีกแห่งที่ไม่ควรพลาดชม วัดถา้ เขาวง ความงดงามของ
สถาปั ตยกรรมไทยและงานศิลปะปูนปั้นเลียนแบบธรรมชาติกราบสักการะรอยพระพุทธบาทณวิหารชัน้ 2 และ
ชมความงดงามของโบสถไม้สกั ไม้มะค่าได้ท่ีชนั้ 4ในสวนธรรมจัดภูมิทศั น์ไม้ดอกไม้ประดับสดชื่นสบายตา

ด้านหลังมีถา้ หินงอกหินย้อย 8 ถา้ สามารถเดินเที่ยวชมได้ (เปิ ดวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ )
ตลาดซาวไฮ่แหล่งรวมของดีเด่นดังชุมชนบ้านไร่ชิมอาหารคาวหวานพืน้ บ้านอร่อยๆกาแฟสดดอยกระเหรี่ยผ้า
มัดย้อมผ้าผ้าฝ้ายทอมือพืชผักผลไม้สดและอีกหลากหลายรายการ

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารเย็นณห้องอาหารของรีสอร์ท(มือ้ ที3่ )
ห้วยขาแข้งคันทรีโฮมรีสอร์ท หรือเทียบเท่า

Day
2
อุทยั ธานี
กรุ งเทพฯ

วันที่ 2

หุบป่ าตาด-ชมวิถชี ีวิตเมืองอุทยั ธานี-วัดท่าซุง-วังมัจฉา–ล่องเรือเมลล์ชมวิถแี ห่งสายนา้ มหาปราสาททองคา-กรุ งเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั (มือ้ ที4่ )
ออกเดินทางไปเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถา้ ประทุนระหว่างทาง ชมสวนมะม่วงนา้ ดอกไม้เกรดส่งออกใหญ่ อีก
แหล่งหนึ่งของประเทศ สวนมะยงชิด เข้าชม หุบป่ าตาดหุบเขาที่ลอ้ มรอบด้วยเขาหินปูนในเนือ้ ที่กว้างใหญ่
เป็ นแหล่งที่อยูข่ องสัตว์หายาก เช่น เต่าเหลือง กิง้ กือมังกรสีชมพูท่ีถกู ค้นพบเป็ นสัตว์ชนิดใหม่อน้ ดับ 3ของ
โลก เมื่อเดินทะลุอโุ มงค์เข้าสูถ่ า้ ท่านจะได้พบกับป่ าตาด และพืชพันธุโ์ บราณที่แปลกตา ให้บรรยากาศ
เหมือนกับหลุดไปอยูใ่ นโลกดึกดาบรรพ์ ณ ช่วงเวลาของยุคจุลาสสิค เก็บภาพที่ประทับใจ ชมถา้ ขนาดมหึมา
ที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ได้เวลาออกเดินทางไปเมืองอุทยั

เทีย่ ง

จากนัน้ เทีย่ วชมเมืองอุทัยธานี เมืองนีส้ ีม่วง วิถีชีวิตชาวแพสะแกกรังที่สงบ เรียบง่าย เลือกซือ้ ของฝาก
เช่น ยาหอม ขนมปั งสังขยา ซาลาเปาไส้ปลาแรด ข้าวตังกุง้ กรอบ ฯลฯ ผ่านชมบ้านอุทยั ธานี 905 ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์ ที่สร้างขึน้ ด้วยพระราช
ทรัพย์สว่ นพระองค์ในการฝึ กอาชีพให้กบั ผูส้ นใจภายในมีหอ้ งเรียนประกอบอาหาร ห้องนิทรรศการ ห้องเรียน
ดนตรีไทย ห้องจาหน่ายสินค้าของศูนย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มือ้ ที5่ )

เข้าชมโบสถ์ และวิหารเก่าดัง้ เดิมของ วัดท่าซุงที่ได้รบั การบูรณะขึน้ มาใหม่มีความงดงามเป็ นอย่างมาก เป็ น
ที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศักดิส์ ิทธิ์ ทักทายฝูงปลามหึมาที่ วังมัจฉาและล่องเรือชมชีวิตชุมชนแห่ง
สายนา้ ที่สงบเรียบง่าย เที่ยวชมหมู่บ้านกลางนา้ เกาะคุ้งสาเภาขึน้ รถสกายแลป เข้าชมความงดงามวิจิตร
ตระการตา มหาปราสาททองคาที่สวยงามและยิ่งใหญ่ กราบสักการะพระสรีระศพหลวงพ่อฤาษี ลิงดา พระ
พุทธชินราช ภายในวิหารแก้ว 100 เมตร (เปิ ด-ปิ ดเวลา 9.00-11.45 น และ 14.00-16.00 น)

16.00 น.
18.30 น.

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

******************************************
หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย)และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผรู้ ว่ ม
คณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน
ขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

โดยรถตู้วีไอพี ( 6 - 8 ท่าน)

รถบัสปรับอากาศ ( 25-30 ท่าน)

ราคาท่านละ
04-05 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2564 –
01มกราคม 2565

3,999.4,499.-

ราคาท่านละ

3,699.4,199.-

่ ท่านละ 800 บาท
พักเดีย่ ว จ่ายเพิม
อัตราค่าบริการทัวร์นีร้ วม
1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์นีไ้ ม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด
จากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จา่ ยที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่ งเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้ งการใบกากับภาษี เท่านัน้ ) (กรณีตอ้ งการ
รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่น่ งั
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่น่ งั เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง

ธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้
สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลง
ทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ในทุกกรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทางในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้ บนรถ
ตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริน้ แบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณา
ส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดื่ม/นา้ เปล่า แจกให้วนั ละ 1 ขวด
6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยูบ่ นรถ

บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จำกัด

