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Code
EZDCC_102

วันแรก
. น.
06.00 น.
10.00 น.

กรุงเทพฯ - วัดจันทาราม(วัดท่ าซุง) – ล่ องเรื อชมแม่ นําสะแกกรัง –วัดสั งกัสรัตนคีรี-ถนนคนเดินตรอกโรงยา
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ (ผ่านมาตรฐาน SHA)
ออกเดินทางจากกรุ งเทพมุ่งหน้าสู่ จ.อุทยั ธานี พร้อมบริการอาหารว่ าง ())
นําท่านเที1ยวชมวัดจันทาราม(วัดท่ าซุง) ชาวบ้านหรื อแม้แต่คนอย่างเราๆก็มกั จะเรี ยกติดปากว่า วัดท่าซุง ซึ1งวัดแห่ง
นี9เป็ นที1เลื1องชื1อในด้านความงดงาม ด้วยเอกลักษณ์อนั โดดเด่นของ “วิหารแก้ว @ เมตร” ที1ตกแต่งด้วยโมเสกแก้ว
เล็กๆทั9งวิหาร ทําให้ดูแวววับจับตา วิจิตรงดงามยิง1 นัก ภายในวิหารแก้วนี9 มีโลงบรรจุองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดําซึ1งชาว
อุทยั ธานีเคารพนับถือกันมานาน

จากนั9นนําท่านชม ปราสาททองคํา (กาญจนาภิเษก) ที1มาของคําว่า ปราสาททองคํา (กาญจนาภิเษก) เนื1องจาก ปี
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ นปี ที1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที1 ๙ ขึ9นครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ท่านเจ้าอาวาสจึงนําการ
สร้าง "ปราสาททองคํา" ขึ9นถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวาระที1ทรงเสวยราชย์เป็ นปี
ที1 ๕๐ และทางสํานักพระราชวังได้ให้ชื1อปราสาททองคําใหม่วา่ “ปราสาททองกาญจนาภิเษก” ก่อสร้างด้วยการก่อ
อิฐฉาบปูน ประดับลวดลายไทยปิ ดทองคําเปลวติดกระจก ใช้เป็ นสถานที1ประดิษฐานพระพุทธรู ปที1ญาติโยมถวาย
รอบนอกปราสาทใช้ทองคําเปลวปิ ดรอบปราสาท
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(.) ณ ร้านพรหมท่าซุง
13.00 น. นําท่าน ล่ องเรื อชมแม่ นําสะแกกรัง ท่องเที1ยวชมความงามและวิถีชีวิตชาวแพในแม่น9 าํ สะแกกรัง นับเป็ นอีกหนึ1ง
รู ปแบบการท่องเที1ยวนับเป็ นอีกหนึ1งวิถีชีวิตที1หาได้ยากมากแล้วในโลกยุคปัจจุบนั ถือเป็ นจุดเด่นที1ดึงดูดความ
สนใจในการล่องเรื อในแม่น9 าํ สะแกกรังอยูท่ ี1เรื อนแพที1มีชาวแพอาศัยอยูม่ าหลายชัว1 อายุคนโดยในสมัยก่อนจะมีอยู่
ทั9งหมดกว่า P หลัง ทุกเรื อนแพมีบา้ นเลขที1และทะเบียนบ้านรับรองการอยู่อาศัย เป็ นการถือกรรมสิ ทธิQที1ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ปัจจุบนั ยังเหลือชาวแพที1อาศัยอยูใ่ นสายนํ9า แห่งชีวิตสายนี9กว่า S หลัง โดยทางการไม่อนุญาตให้มี
การออกทะเบียนบ้านให้แพที1สร้างใหม่อีกแล้ว

แวะจิบเครื1 องดื1มที1 บ้ านจงรัก (ไม่รวมค่าเครื1 องดื1ม) ด้วยสไตล์การตกแต่งร้านแบบโบราณโดยนําของสะสมตั9งแต่
บรรพบุรุษ รุ่ นปู่ ย่าตายาย ในสมัยรัชกาลที1 จนถึงปัจจุบนั มาใช้ตกแต่งทําให้ดูมีสไตล์ เป็ นเอกลักษณ์ ร้าน
จําหน่ายเครื1 องดื1ม ชา กาแฟ นํ9าสมุนไพรโฮมเมดสู ตรโบราณ และยังมีโปสการ์ด ของที1ระลึกจังหวัดอุทยั ธานี
จําหน่ายด้วย สําหรับใครที1หลงรักบรรยากาศและข้าวของเครื1 องใช้ในอดีต ไม่ควรพลาดแวะมาจิบเครื1 องดื1ม ชม
ของเก่าที1หาชมได้ยาก

15.00 น. นําท่านกราบไหว้ส1ิ งศักดิQสิทธิQที1 วัดสั งกัสรัตนคีรี (วัดเขาสะแกกรัง) ตั9งอยูเ่ ชิงเขาสะแกกรัง สุ ดถนนท่าช้าง ในเขต
เทศบาลเมืองอุทยั ธานี เป็ นวัดที1มีชื1อเสี ยงและเป็ นที1รู้จกั ของพุทธศาสนิกชนทัว1 ไป ในเรื1 องประเพณี ตกั บาตรเทโว
ถือเป็ นประเพณี สาํ คัญของจังหวัดอุทยั ธานี ในวันดังกล่าวจะมีพระสงฆ์กว่า 500 รู ป เดินลงมาตามบันได 449 ขั9น
จากมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังสู่ ลานวัดสังกัสรัตนคีรีเบื9องล่าง เพื1อมารับบิณฑบาต สอดคล้องกับพุทธประวัติ
กล่าวว่าในวันที1สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ช9 นั ดาวดึงส์ภายหลังประทับจําพรรษาเพื1อ
เทศนาโปรดพระมารดาครั9งถึงวันออกพรรษาได้เสด็จลงจากเทวโลก ณ เมืองสังกัสนคร ภายในวัดสังกัสรัตนคีรี ยัง
ประดิษฐานพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมือง "พระพุทธมงคลศักดิQสิทธิQ" และยังมีจดุ ชมวิวยอดเขาสะแกกรัง ซึ1งเป็ นจุดชม
วิวเมืองอุทยั ฯที1สวยที1สุด ซึ1งยอดเขาแห่งนี9นบั เป็ นจุดที1สูงที1สุดของตัวเมืองอุทยั ธานี ทําให้เราสามารถเห็นทิวทัศน์
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บ้านเรื อนด้านล่างไปไกลจนสุ ดสายตา แถมบริ เวณนี9เรายังสามารถมานัง1 ชมพระอาทิตย์ข9 นึ ในยามเช้าและรอดูพระ
อาทิตย์ตกในยามเย็นได้ดว้ ยเช่นกันยิง1 ในช่วงคํ1าคืนภาพบ้านเรื อนด้านล่างก็จะเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับอย่าง
กับมีดาวบนพื9นดินเลยทีเดียว

18.30 น. นําท่านสู่ ถนนคนเดินตรอกโรงยา เป็ นอีกหนึ1งสถานที1อีกแห่งหนึ1งที1สามารถสะท้อนเรื1 องราวและบรรยากาศของ
ความเป็ นเมืองอุทยั ได้เป็ นอย่างดี ใครจะรู ้วา่ ถนนคนเดินเล็กๆ แห่งนี9แต่ก่อนนั9นเคยเป็ นชุมชนที1อยูอ่ าศัยของชาว
จีนอาศัยจํานวนมาก อีกทั9งเป็ นแหล่งสู บฝิ1 นซึ1งเปิ ดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บรรยากาศของที1นี1จึงคลาคลํ1าไปด้วย
ผูค้ นที1มาซื9อขายและสู บฝิ1 นกันอย่างเสรี ทําให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเรี ยกตรอกนี9 จนติดปากว่า “ตรอกโรงยา”
ต่อมาเมื1อ พ.ศ.S เมื1อรัฐบาลประกาศให้ฝ1ิ นเป็ นสิ1 งเสพติดผิดกฎหมาย ตรอกโรงยาจึงซบเซาลงไปโดยปริ ยาย
จนกระทัง1 ได้ถูกปลุกให้ฟ9ื นคืนชีวิตขึ9นมาใหม่อีกครั9งให้กลายเป็ นถนนคนเดินกลางเมืองอุทยั ธานี
ที1ยงั คงทิ9ง
ร่ องรอยของความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีตผ่านบ้านไม้เก่าแก่ที1ได้ถูกปรับปรุ งกลายเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
รวมถึงร้านขายของที1ระลึกจนทําให้ตรอกโรงยากลับมาคึกคักอีกครั9ง (อาหารเย็นตามอัธยาศัย ) จากนั9นเข้าสู่ ที1พกั
ในตัวเมืองอุทยั ธานี

วันที4 . วัดโบสถ์ (วัดอุโบสถาราม) - หุบป่ าตาด - สปาเกลือ -วัดถําเขาวง - กรุงเทพ
07.00 น. บริการอาหารเช้ า(6) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นําท่านสู่ วัดโบสถ์ (วัดอุโบสถาราม) เดิมชื1อมโนรมย์ ชาวบ้านเรี ยกว่าวัดโบสถ์ เป็ นวัดเก่าแก่อยูร่ ิ มลํานํ9าสะแกกรัง
ในเขตเทศบาลเมือง จากตลาดสดเทศบาล มีสะพานข้ามแม่น9 าํ ไปยังวัดอุโบสถาราม ซึ1งตั9งอยูบ่ นฝั1งตะวันออก ของ
แม่น9 าํ สิ1 งที1น่าสนใจในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็ นภาพเขียนสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น ใน
โบสถ์เป็ นภาพเกี1ยวกับพุทธประวัติเริ1 มตั9งแต่ประสู ติจนถึงปริ นิพพานฝี มือประณี ตมาก ส่ วนในวิหารเขียนเป็ น
ภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร ด้านบนฝาผนังเป็ นพระสงฆ์สาวก ชุมนุมสลับ
กับพัดยศเหมือนจะไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงศพ พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าและภาพชีวิตชาวบ้านที1เกี1ยวกับพุทธศาสนา เข้าใจว่าเป็ นฝี มือชนรุ่ นหลัง
EZDCC_102 สโลว์ไลฟ์ @อุทย
ั

P. 4

จากนั9นนําท่านเดินชมธรรมชาติที1 หุบป่ าตาด ตั9งอยูใ่ น ตําบลทุ่งนางาม อําเภอลานสัก อุทยั ธานี อยูใ่ นความดูแล
ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถํ9าประทุน เป็ นสถานที1ที1เต็มไปด้วยความสวยงามแปลกตาของทางธรรมชาติ หุบป่ าตาด ได้
ถูกประกาศจากกรมอุทยานแห่งชาติ ให้เป็ นพื9นที1อนุรักษ์ เนื1องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที1แปลกตาด้วยพันธุ์ไม้
หายากมากมายหลายชนิด เช่น เต่าร้าง เปล้า คัดค้าวเล็ก ขนุนดิน เป็ นต้น โดยหุบป่ าตาดมีลกั ษณะเป็ นโถงถํ9าขนาด
ใหญ่ที1ภายในคือผืนป่ าที1เต็มไปด้วยต้นตาดและพืชพันธุ์โบราณแปลกตา ถํ9าหุบป่ าตาดนั9นค้นพบโดยพระครู สันติ
ธรรมโกศล (หลวงพ่อทองหยด) เจ้าอาวาสวัดถํ9าทอง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(7) ณ avatar spa mountain suites
13.00 น. จากนั9นนําท่านไหว้พระ เสริ มสิ ริมงคล ภายนอกจะเห็นเป็ นเรื อนไม้ขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยเขาหิ นปูนเหมือนเป็ น
รี สอร์ทสวยงามที1 วัดถําเขาวง ตัววัดเป็ นสถาปัตยกรรมเป็ นแบบไทย ชั9น ใต้ถุน เป็ นลานเอนกประสงค์ รวมทั9ง
ร้านขายของต่างๆ ชั9นที1 S เป็ นวิหาร และมีรอยพระพุทธบาทจําลองให้เราไว้สักการะ สําหรับชั9นที1 P จะเป็ นหออริ ย
บูชาไว้สาํ หรับการปฏิบตั ิธรรม ส่ วนอุโบสถจะอยูใ่ นชั9นที1 นอกจากจะได้มาทําบุญ สักการะรอยพระพุทธบาท
จําลองกันแล้ว เมื1อขึ9นมาถึงชั9นบนสุ ดซึ1งเป็ นอุโบสถ ก็สามารถเห็นวิวสวยๆและรับลมหนาวได้อย่างเต็มปอดอีก
ด้วย
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นําท่านมาผ่อนคลายที1 สปาเกลือ ที1 avatar spa mountain suites โดยการทําสปาเกลือจะต้องเข้าไปนอนในบ่อเกลือ
ที1จดั เตรี ยมไว้ เกลือที1ใช้เป็ นเกลือสิ นเธาว์บริ สุทธิQจากอําเภอพิมายนํามาพอกตัวทิ9งไว้ 15-20 นาที ซึ1งเกลือจะดูด
สารออกจากร่ างกายเรา ทําให้เรารู ้สึกผ่อนคลาย รับรองว่าทําเสร็ จแล้วผิวจะนุ่มและรู ้สึกสบายตัวแน่นอน

19.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ S ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ P – @ ปี พักกับผูใ้ หญ่ S ท่าน ราคาท่านละ (ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักห้องเดี1ยว เพิ1มท่านละ

ราคา

3,690.3,000.500.-

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี1ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ

** ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 50 บาท / วัน / ท่าน **
อัตราค่ าบริการนีรวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าที1พกั ห้องละ 2 ท่าน (ห้องไม่สามารถพัก P ท่านได้)
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที1ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที1บริ ษทั ฯ ที1คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ @,000, บาท(หากอายุเกิน
70 ปี ขึ9นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ
200, บาทตามเงื1อนไขของกรมธรรม์
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อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
ค่าใช ้จ่ายอืน
& ๆ ทีน
& อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครือ
& งดืม
& นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด
ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ
& ่าย 3%
เงือนไขการชําระเงิน :
1. สําหรับการจองกรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 1,000 บาท
2. กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ& หลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
I
สิงทีควรนํ า ไปด้ว ยยาประจํ า ตั ว ,กล ้องถ่า ยรู ป ,อุป กรณ์ กั นแดด,ร่ ม พั บ ,ชุด ว่า ยนํI า ,ชุด เล่น นํI า กางเกงขาสัน
รองเท ้าทีส
& วมใส่สบาย
การยกเลิกและคืนค่าท ัวร์:
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใL นการยึดมัดจําท่านละ 1,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทังI หมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทังI หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทังI หมด
5. กรุป
๊ ทีออกเดินทางช่วงเทศกาลว ันหยุด จะไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจําหรือค่าท ัวร์ทงหมด
ั
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
6. เมือ
& ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง& หรือไม่เดินทาง
I
พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิL ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังI สิน
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครังI จะต้องมีจํานวน 20 ท่านขึนไป (ออกเดินทางโดยรถบ ัส) ถ ้าผู ้โดยสาร
ไม่ครบจํานวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใL นการเปลีย
& นแปลงราคาหรือเลือ
& นการเดินทาง
หรือยกเลิกการเดินทาง
2. รายการและราคาอาจเปลีย
& นแปลงได ้ตามความเหมาะสม เนื&องจากสภาวะอากาศ และ การเมือง
โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีส
& ด
ุ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การประท ้วง, การก่อจลาจล ซึง& อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
I หากเกิดสิง& ของสูญหาย อันเนือ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังI สิน
& งเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัตเิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย
& วเอง
7. หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร ้อมคณะไม่วา่ ด ้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือ
& นวันเดินทาง
หรือไม่สามารถคืนเงินได ้
8. เมือ
& ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังI หมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ
& นไขข ้อตกลงต่างๆ ทังI หมด

---------------------------------------------------------------------
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