
 

 

 

2TH097: ทวัร์อุทยัธานี อ่างทอง 2 วัน 1 คืน VAN 
 

 แผนการเดนิทาง 

 

 

 

 
05.30 น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 อกเดนิทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้า

สู ่อ าเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทัง้สิน้ 

  แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร 
09.00 น. เดนิทางถึงอ าเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี  
  น าทา่นเดนิทางสู่ธรรมสถานถ า้เขาวง หรือวดัถ า้เขาวงซึง่มีรูปทรงแบบเรือนไทยเป็นอาคาร 
  อเนกประสงค์มีทกุสิ่งครบถ้วนอยูใ่นเรือนไทยหลงันีท้ัง้วิหารกฏิุและโบสถ์สร้างด้วยไม้สกัหากมอง 
  โดยผิวเผินแล้วจะแยกแทบไมอ่อกเลยวา่น่ีคือวดัถ้าไมเ่ข้ามาชมด้านใน 
  น าทา่นเดนิทางไปกราบนมสัการหลวงพอ่โตณวัดผาทั่ง ซึง่สร้างด้วยจิตศรัทธาอนัแรงกล้าของศิษย์ 
  หลวงพอ่โตพรหมรังสีองค์พระสงู 52 ม. และมีขนาดหน้าตกักว้าง 23 ม.  
  แวะชมและเลือกซือ้ผ้าฝา้ยทอมือณศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาท่ัง 
  ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาท่ัง มีลายผา้ทอทีมี่ลวดลายสวยงามสืบทอดกนัมาอย่างยาวนานตัง้แต่บรรพบรุุษมีทัง้
  ผา้ไหมและฝา้ยทีไ่ดม้าจากธรรมชาติน ามาร้อยเรียงเป็นเสน้สายถกัทอดว้ยความประณีตจนเกิดมาเป็นลวดลายที่ 

วันแรก กรุงเทพฯ - อุทัยธานี - วัดถ า้เขาวง - วัดผาทั่ง - ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาท่ังหุบป่าตาด 
- เขาสะแกกรัง - วัดสังกัสรัตนคีรี - แม่น า้สะแกกรัง - ถนนคนเดนิตรอกโรงยา 

 



 

 

 

  สวยงามควา้รางวลัระดบัโลกมาแลว้ศิลปะทีล่ะเอียดและงดงามบนผืนผา้ทีไ่ดร้บัรางวลัจากUNESCO ของชาวลาวครัง่
  ลาวเวียงทีอ่พยพมาตัง้แต่สมยัพระเจ้าตากสินมหาราชมาเป็นชนพืน้เมืองบา้นไร่ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร 
  น าคณะเดนิทางไปลอดอโุมงค์ย้อนเวลาสูย่คุดกึด าบรรพ์สมยัก่อนประวตัศิาสตร์แหง่เดียวในประเทศไทย 
  ทา่นจะได้พบกบัความสวยงามแปลกตาท่ีธรรมชาตสิร้างขึน้ และเราจะได้พบเห็นเจ้ากิง้กือมงักรสีชมพ ูท่ี 
  หุบป่าตาดONE IN UNSEEN THAILAND (ควรเตรียมไฟฉายส่วนตัว) 
16.00 น. เดนิทางเข้าท่ีพกั ณ สีสันสไมล์รีสอร์ท หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนัในตัวเมือง จ.อุทัยธานี 
17.00 น. น าคณะออกเดนิทางมุง่หน้าสู ่เขาสะแกกรังมีจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นตวัเมืองของจงัหวดัอทุยัธานี 
 ได้โดยรอบ สามารถน ารถยนต์ขึน้มาได้โดยไมต้่องออกแรงมากก็ได้เห็นภาพวิวของเมืองอทุยัฯ ท่ี  
 สวยงามแล้ว อีกทัง้เป็นท่ีตัง้ของ วดัสงักสัรัตนคีรีอีกด้วย จากนัน้น าชม แมน่ า้สะแกกรังชมวิถีชีวิต  
 ชาวบ้านริมแมน่ า้สะแกกรัง ท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่โดยการใช้เรือนแพเป็นท่ีอยู่อาศยั และด ารงชีพอยูคู่่ 
 กบัสายน า้แหง่นี ้ซึง่เป็นวิถีชีวิตท่ีบางคนอาจจะต้องแอบอิจฉาในความชิลล์สบายๆ ของคนท่ีน่ี 
18.30 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร 
  น าทา่นเดนิทางไปเท่ียวชม ถนนคนเดินตรอกโรงยาอยูใ่จกลางเมืองอทุยัธานี ซึง่จะมีจดักนัในวนัเสาร์-
  อาทิตย์ สืบสานเร่ืองราวของ "ซิเก๋ียกัง้" ชมุชนค้าขายของชาวจีนมาแตโ่บราณ นบัเป็นสีสนัอนันา่รักท่ี 
 ปลกุเมืองอทุยัธานีให้มีชีวิตชีวาขึน้มาอีกครัง้ สมควรแก่เวลาน าคณะเดนิทางกลบัเข้าท่ีพกั อิสระพกัผอ่น 
 ตามอธัยาศยั ราตรีสวสัดิ์ 
 
 
 
06.00 น. ต่ืนเช้ารับอรุณ เดนิออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ 
  บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก 
08.30 น. น าคณะเดนิทางสู ่วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) วดัท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมากในจงัหวดัอทุยัธานี  
  วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) เนือ่งดว้ยมีทัง้มหาวิหารแกว้ที ่ยาวกว่า 100 เมตรและปราสาททองอนัสวยงาม อีกทัง้ยงั 
 เคยเป็นทีจ่ าพรรษาของหลวงพ่อฤๅษีลิงด า หากมาเทีย่วอทุยัธานีแลว้ไม่ไดม้าวดันีก็้เหมือนมาไม่ถึงจงัหวดัอทุยัธานีเลย 
 ทีเดียว น าคณะเข้าชม วิหารแก้ว 100 เมตร (จ าลองเมืองสวรรค์ในเมืองมนษุย์) บูชาสรีระรงัคารพระสธุรรมเถระ  
 (หลวงพ่อฤาษีลิงด า) ดว้ยพานเงิน-ทอง กราบพระพทุธชินราช (นัง่รถในเขตเสียค่าบริการท่านละ 5 บาท) กราบ  
 พระองค์ปฐม พระสูง 30 ศอก มหาเจดีย์ทองค าทีส่วยงามและย่ิงใหญ่ 

10.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่จ.อ่างทองน าทา่นไหว้พระ ณ วัดขุนอินทประมูล 

วันที่สอง วัดท่าซุง - วัดขุนอินทประมูล - วัดม่วง - วัดป่าโมกวรวิหาร - กรุงเทพฯ 



 

 

 

  วัดขุนอินทประมูลเป็นวดัทีป่ระดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธ์ิทอง ซ่ึงนบัเป็นพระนอน หรือพระพทุธไสยาสน์ที่
  ยาวเป็นอนัดบัทีส่อง รองจากพระนอนทีย่าวทีส่ดุในประเทศไทย คือ พระนอนทีว่ดับางพลีใหญ่กลาง จ. สมทุรปราการ 

  น าทา่นเดนิทางไปยงั วัดม่วง เพ่ือสกัการะขอพรหลวงพอ่ใหญ่ หรือ "พระพทุธมหานวมินทร์ศากยมนีุ 
 ศรีวิเศษชยัชาญ” 
  หลวงพ่อใหญ่ หรือ "พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ”พระนามนีห้ลวงพ่อเกษมตัง้ใจสร้างองค์ 
 พระนี ้เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รชักาลที9่ คณะลูกศิษย์หลวงพ่อเกษม ไดพ้ร้อมใจ 
 รวมพลงัช่วยกนัสร้างร่วมกบัประชาชนผูมี้จิตศรทัธาจนการก่อสร้างองค์พระไดเ้สร็จสมบูรณ์ เมื่อวนัที ่16 กมุภาพนัธ์  
 2550 มีระยะเวลาการก่อสร้างรวมประมาณ 16 ปี 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร 
  น าทา่นเดนิทางไปยงั วัดป่าโมกวรวิหารอีกหนึง่วดัขึน้ช่ือของจงัหวดัอา่งทอง  
  วัดป่าโมกวรวหิารเป็นทีป่ระดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ทีง่ดงามมากองค์หน่ึงของประเทศไทย สนันิษฐานว่า สร้างใน 
  สมยัสโุขทยัมีประวติัความ เป็นมาน่าอศัจรรย์ เล่าขานมาว่าไดล้อยน ้ามาจมอยู่หนา้วดัราษฎรบวงสรวงแลว้ชกัลากข้ึนมา
  ไวที้ริ่มฝ่ังแม่น ้า นอกจากนีย้งัมีต านานเล่าขานเกี่ยวกบัองค์พระพทุธไสยาสน์ว่าเป็น พระพทุธรูปพูดไดโ้ดยมีการจารึก 
  โดยผูบ้นัทึกก็คือ พระครูปาโมกข์มนีุ เจ้าอาวาสวดัป่าโมก พระพทุธไสยาสน์องค์นีมี้ความเก่าแก่คู่กนัมากบัวดั มีขนาด
  ใหญ่โต และงดงามมาก  
  น าทา่นเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยแวะให้ทา่นได้รับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย ณ ร้านขาย 
  ของฝากระหว่างเดนิทาง 
20.30 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ  

 
สิน้สดุการให้บริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะ

ถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุต ่ากว่า 3-11 ปี  

ราคาท่านละ 
พักเดี่ยว 

01-02 มิถนุายน 2562 3,900 3,500 1,000 
08-09 มิถนุายน 2562 3,900 3,500 1,000 
15-16 มิถนุายน 2562 3,900 3,500 1,000 
22-23 มิถนุายน 2562 3,900 3,500 1,000 
29-30 มิถนุายน 2562 3,900 3,500 1,000 
06-07 กรกฎาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
15-16 กรกฎาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
20-21 กรกฎาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
27-28 กรกฎาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
03-04 สิงหาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
11-12 สิงหาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
17-18 สิงหาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
24-25 สิงหาคม 2562 3,900 3,500 1,000 
31 ส.ค.-01 ก.ย. 2562 3,900 3,500 1,000 
07-08 กนัยายน 2562 3,900 3,500 1,000 
14-15 กนัยายน 2562 3,900 3,500 1,000 
21-22 กนัยายน 2562 3,900 3,500 1,000 
28-29 กนัยายน 2562 3,900 3,500 1,000 
05-06 ตลุาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
12-13 ตลุาคม 2562 4,500 4,200 1,000 
19-20 ตลุาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
26-27 ตลุาคม 2562 4,200 3,900 1,000 

02-03 พฤศจิกายน 2562 4,200 3,900 1,000 
09-10 พฤศจิกายน 2562 4,200 3,900 1,000 
16-17 พฤศจิกายน 2562 4,200 3,900 1,000 
23-24 พฤศจิกายน 2562 4,200 3,900 1,000 



 

 

 

07-08 ธนัวาคม 2562 4,500 4,200 1,000 
14-15 ธนัวาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
21-22 ธนัวาคม 2562 4,200 3,900 1,000 
28-29 ธนัวาคม 2562 4,500 4,200 1,000 

31 ธ.ค. 2562-01 ม.ค. 2563 4,500 4,200 1,000 
11-12 มกราคม 2563 4,200 3,900 1,000 

 
รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพัก 

ราคาขึน้อยู่ กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั 2 ทา่น ราคาท่านละ 3,900 (ราคาเร่ิมต้น) 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ *อายตุ ่ากวา่ 3-11 ปี 3,500 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (มีเตียง) ราคาทา่นละ 3,500 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาท่านละ 3,000 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาทา่นละ 1,000 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมื่อช าระคา่มดัจ าแล้วถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พร้อมน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง 

 คา่ท่ีพกั 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น า้อุน่ พกัห้องละ 2-3ท่าน 

 คา่อาหารท่ีระบใุนรายการ 4 มือ้ 

 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 



 

 

 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไข
และข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานท่ีของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจา่ยจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

 
สิ่งท่ีควรน าไป 

 ครีมกนัแดด หมวก แวน่ตากนัแดด  
 รองเท้าสวมสบาย 
 ของใช้สว่นตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กล้องถ่ายรูป 

 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีน่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลือก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได้ 
 
เงื่อนไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไมส่ามารถท่องเท่ียวได้ตามเวลาหรือ
สถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริการสว่นใดสว่นหนึง่พร้อมคณะทวัร์ทา่นไม่สามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนัน้
คืนได้ 
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆท่ีอาจเกิดขึน้ด้วยเหตสุดุวิสยัเชน่การถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิก
หรือลา่ช้าของเท่ียวบนิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ได้รวมถึงเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทัง้ในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

 

4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไปคืนเงินทัง้หมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจ าในทกุกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัร์มาเตม็จ านวนแล้ว) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินคา่ทวัร์ทัง้หมดในทกุกรณี 
* การเล่ือนการเดนิทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ี 

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู้  10 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 8 ทา่น 
3. รถตู้  13 ท่ีนัง่ - คณะจองจ านวน(ผู้ใหญ่)ต ่ากวา่ 10 ทา่น 
 

 


