
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
เดินทาง กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2564 

 

“อุทัยธานี” จังหวัดท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ บริสุทธ์ิงดงาม ชุมชุนสงบ เรียบง่าย  
วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

เป็นอีกหนึ่งเร่ืองราวของการบอกเล่าเรื่องราวความสุขอีกคร้ัง....... 
  

เดินทางโดยรถตู้วีไอพี ( 6 - 8 ท่าน) เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ( 25-30 ท่าน) 

เร่ิมต้น 3,699.-  เร่ิมต้น 3,399.- 
 

 

คิด(คริสต์)..ไปให้ถึง..อุทัยธานี 2วนั 1คืน 



 
 
 
 

 

 

เส้นทางการเดินทาง  

วันที่ 1. โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์-ชุมชนลาวบ้าน-ต้นเซียงยักษ์-ตลาดซาวไฮ่ 
วันที่ 2. หุบป่าตาด – ชมวิถีชีวิตเมืองอุทัยธานี - วัดท่าซุง - วังมัจฉา – ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้้า 

 

Day 
1 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

อุทัยธานี 
  

วันท่ี 1 โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์-ชุมชนลาวบ้าน-ต้นเซยีงยักษ-์ตลาดซาวไฮ ่
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพ่ือความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะท้าการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพ่ือคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมี
แอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ 
  บริการอาหารว่างระหว่างการเดินทาง (มื้อที่1) 

10.00 น. น้าคณะเดินทางถึง โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ้าเภอบ้านไร่ ผู้ร่วมเดินทางเข้าร่วมพิธีมิสซา 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) 



 
 
 
 

 

 

 น้าท่านสัมผัสวิถีชุมชนลาวบ้านสะน าแหล่งปลกูหมากที่ใหญ่และ
มีคุณภาพที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่า “ป่าหมากล้านต้น”
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ชุ่มน้้า จึงเป็นแหล่งต้นน้้าของเข่ือน
กระเสียว ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงนอกจากป่าหมากอันอุดม
สมบูรณ์แล้วท่านสามารถชมความยิ่งใหญ่ของ ต้นเซียงยักษ์ ที่
ได้รับการประกาศเป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน ด้วยเป็นต้นไม้ที่มี
คุณค่า มีขนาดใหญ่ และมีความส้าคัญด้านสุนทรียศาสตร์ 
พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยารวมทั้งประวัติศาสตร์ มีอายุเกือบ 400 ปี 
มีขนาดเส้นรอบวงติดพ้ืนดินประมาณ 40 เมตร   

 
 น้าท่านเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของบ้านไร่อีกแห่งที่ไม่ควรพลาดชม วัดถ้ าเขาวง ความงดงามของ

สถาปัตยกรรมไทย และงานศิลปะปูนปั้นเลียนแบบธรรมชาติ กราบสักการะรอยพระพุทธบาท ณ วิหารชั้น 
2 และชมความงดงามของโบสถไม้สัก ไม้มะค่า ได้ที่ชั้น 4ในสวนธรรมจัดภูมิทัศน์ไม้ดอกไม้ประดับสดชื่น
สบายตาด้านหลังมีถ้้าหินงอกหินย้อย 8 ถ้้า สามารถเดินเที่ยวชมได้ (เปิดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวัน
นักขัตฤกษ์ ) ตลาดซาวไฮ่ แหล่งรวมของดีเด่นดังชุมชนบ้านไร่ ชิมอาหารคาวหวานพ้ืนบ้านอร่อยๆ กาแฟ
สดดอยกระเหรี่ย ผ้ามัดย้อมผ้า ผ้าฝ้ายทอมือ พืชผักผลไม้สดและอีกหลากหลายรายการ 

 
ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่3) 
ที่พัก ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

  
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Day 
2 

 

 

อุทัยธานี 
- 

กรุงเทพฯ 
  

วันท่ี 2 หุบป่าตาด-ชมวิถีชีวิตเมืองอุทัยธาน-ีวัดท่าซุง-วังมัจฉา–ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ า-
มหาปราสาททองค า-กรุงเทพฯ 

    เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก  (มื้อที่4) 
 ออกเดินทางไป เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าประทุน  ระหว่างทาง ชมสวนมะม่วงน้้าดอกไม้เกรดส่งออกใหญ่ อีก

แหล่งหนึ่งของประเทศ สวนมะยงชิด เข้าชม หุบป่าตาด หุบเขาที่ล้อมรอบด้วยเขาหินปูนในเนื้อที่กว้างใหญ่ 
เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์หายาก เช่น เต่าเหลือง กิ้งกือมังกรสีชมพูที่ถูกค้นพบเป็นสัตว์ชนิดใหม่อ้นดับ 3 ของ
โลก เมื่อเดินทะลุอุโมงค์เข้าสู่ถ้้าท่านจะได้พบกับป่าตาด และพืชพันธุ์โบราณที่แปลกตา ให้บรรยากาศ
เหมือนกับหลุดไปอยู่ในโลกดึกด้าบรรพ์ ณ ช่วงเวลาของยุคจุลาสสิค เก็บภาพที่ประทับใจ ชมถ้้าขนาด
มหึมา ที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ได้เวลาออกเดินทางไปเมืองอุทัย 

 
 จากนั้น เที่ยวชมเมืองอุทัยธานี เมืองนี้สีม่วง วิถีชีวิตชาวแพสะแกกรังที่สงบ เรียบง่าย เลือกซ้ือของฝาก 

เช่น  ยาหอม ขนมปังสังขยา ซาลาเปาไส้ปลาแรด ข้าวตังกุ้งกรอบ ฯลฯ  ผ่านชม บ้านอุทัยธานี 905 ใน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์ ทีส่ร้างขึ้นด้วย
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอาชีพให้กับผู้สนใจภายในมีห้องเรียนประกอบอาหาร ห้อง



 
 
 
 

 

 

นิทรรศการ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องจ้าหน่ายสินค้าของศูนย์ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5) 
 เข้าชมโบสถ์ และวิหารเก่าดั้งเดิมของ วัดท่าซุง ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่มีความงดงามเป็นอย่างมาก 

เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ทักทายฝูงปลามหึมาที่ วังมัจฉา และล่องเรือชมชีวิตชุมชนแห่ง
สายน้ า ที่สงบเรียบง่าย  เที่ยวชมหมู่บา้นกลางน้ าเกาะคุ้งส าเภา  ขึ้นรถสกายแลป เข้าชมความงดงาม
วิจิตรตระการตา มหาปราสาททองค าที่สวยงามและยิ่งใหญ่ กราบสักการะพระสรีระศพหลวงพ่อฤาษีลิงด้า  
พระพุทธชินราช ภายในวิหารแก้ว 100 เมตร (เปิด-ปิดเวลา 9.00-11.45 น และ 14.00-16.00 น) 

 
16.00 น. สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
18.30 น. กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

****************************************** 
 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท้าการจอง 
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะน้า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน

สุขอนามัย) และเพ่ือความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วม

คณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 
5. ก้าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน

ขณะนั้น โดยค้านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นส้าคัญ 
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจ้านวนที่ก้าหนด 



 
 
 
 

 

 

 
อัตราคา่บริการทัวร์นี้รวม 

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
3. พาหนะท้องถ่ิน(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์ 
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)์ 

 
 
 
อัตราคา่บริการทัวร์นี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ้าตัว) 

2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส้าหรับชาวต่างชาติที่ต้องช้าระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ้านวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบก้ากับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ 

รบกวนแจ้งก่อนท้าการช้าระเงิน) 
 

การจองทัวร์และส้ารองที่นั่ง 
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส้าหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน  
2. ช้าระค่าทัวร์ เพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ท้าการส้ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง

   
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง โดยรถตู้วีไอพี ( 6 - 8 ท่าน) 
 ราคาท่านละ                

รถบัสปรับอากาศ ( 25-30 ท่าน) 
 ราคาท่านละ 

25-26 กันยายน 2564 3,699.- 3,399.- 
23-24 ตุลาคม 2564 3,999.- 3,699.- 
27-28 พฤศจิกายน 2564 3,699.- 3,399.- 
04-05 ธันวาคม 2564 3,999.- 3,699.- 
31 ธันวาคม 2564 –  
01มกราคม 2565 

4,499.- 4,199.- 

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท 



 
 
 
 

 

 

ธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 
3. กรุณาส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพ่ือใช้

ส้าหรับการท้าเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
 

การยกเลิกการเดินทาง 
1. เมื่อท่านตกลงช้าระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงือ่นไขและข้อตกลง

ทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี 
 

ข้อแนะน้าส้าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้้าบนรถ

ตลอดการเดินทาง  
3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณา

ส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ) 
5. น้้าด่ืม/น้้าเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   

 


