
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง กุมภาพนัธ์ – ธันวาคม 2564 
 

“อุทยัธานี” จังหวัดที่มีธรรมชาตอุิดมสมบูรณ์ บริสุทธ์ิงดงาม ชุมชุนสงบ เรียบง่าย  
วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีดัง้เดมิไม่เปล่ียนแปลง 

เป็นอีกหน่ึงเร่ืองราวของการบอกเล่าเร่ืองราวความสุขอีกครัง้....... 
  

เดนิทางโดยรถตู้ วีไอพี ( 6 - 8 ท่าน) เดนิทางโดยรถบัสปรับอากาศ ( 25-30 ท่าน) 

เร่ิมต้น 3,699.-  เร่ิมต้น 3,399.- 
 

 

คิด(คริสต์)..ไปให้ถึง..อุทยัธานี 2วัน 1คืน 



 
 
 
 

 

เส้นทางการเดินทาง  

วนัท่ี 1. โบสถ์คาทอลกิแมพ่ระองค์อปุถมัภ์-ชมุชนลาวบ้าน-ต้นเซยีงยกัษ์-ตลาดซาวไฮ ่

วนัท่ี 2. หบุป่าตาด – ชมวถีิชีวติเมืองอทุยัธานี - วดัทา่ซุง - วงัมจัฉา – ลอ่งเรือเมลล์ชมวถีิแหง่สายน า้ 
 

Day 
1 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

อุทยัธานี 
  

วันที่ 1 โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์-ชุมชนลาวบ้าน-ต้นเซียงยักษ์-ตลาดซาวไฮ่ 
07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ เพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าท่ีจะท าการตรวจวดัอณุหภมูิของลกูค้าเพ่ือคดักรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมี
แอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ 
  บริการอาหารวา่งระหว่างการเดนิทาง (มือ้ที่1) 

10.00 น. น าคณะเดนิทางถึง โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ าเภอบ้านไร่ ผู้ ร่วมเดนิทางเข้าร่วมพิธีมิสซา 

 



 
 
 
 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่2) 
 น าทา่นสมัผสัวิถีชุมชนลาวบ้านสะน าแหลง่ปลกูหมากท่ีใหญ่และ

มีคณุภาพท่ีดีท่ีสดุอีกแหง่หนึ่ง จนได้ช่ือวา่ “ป่าหมากล้านต้น”ด้วย
ความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีชุม่น า้ จงึเป็นแหลง่ต้นน า้ของเข่ือนกระ
เสียว ในจงัหวดัสพุรรณบรีุ ซึ่งนอกจากป่าหมากอนัอดุมสมบรูณ์
แล้วทา่นสามารถชมความยิ่งใหญ่ของ ต้นเซียงยักษ์ ท่ีได้รับการ
ประกาศเป็นรุกข มรดกของแผน่ดนิ ด้วยเป็นต้นไม้ท่ีมีคณุคา่ มี
ขนาดใหญ่ และมีความส าคญัด้านสนุทรียศาสตร์ พฤกษศาสตร์ 
นิเวศวิทยารวมทัง้ประวตัศิาสตร์ มีอายเุกือบ 400 ปี มีขนาดเส้นรอ
บวงติดพืน้ดนิประมาณ 40 เมตร   

 
 น าท่านเข้าชมแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของบ้านไร่อีกแห่งท่ีไม่ควรพลาดชม วัดถ า้เขาวง ความงดงามของ

สถาปัตยกรรมไทย และงานศิลปะปนูปัน้เลียนแบบธรรมชาติ กราบสกัการะรอยพระพทุธบาท ณ วิหารชัน้ 2 
และชมความงดงามของโบสถไม้สกั ไม้มะคา่ ได้ท่ีชัน้ 4ในสวนธรรมจดัภูมิทศัน์ไม้ดอกไม้ประดบัสดช่ืนสบาย
ตาด้านหลงัมีถ า้หินงอกหินย้อย 8 ถ า้ สามารถเดินเท่ียวชมได้ (เปิดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัต
ฤกษ์ ) ตลาดซาวไฮ่ แหล่งรวมของดีเดน่ดงัชมุชนบ้านไร่ ชิมอาหารคาวหวานพืน้บ้านอร่อยๆ กาแฟสดดอย
กระเหร่ีย ผ้ามดัย้อมผ้า ผ้าฝา้ยทอมือ พืชผกัผลไม้สดและอีกหลากหลายรายการ 

 
ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มือ้ที่3) 
ที่พัก ห้วยขาแข้ง คนัทรีโฮม รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 

  
 



 
 
 
 

 

Day 
2 

 

 

อุทยัธานี 
- 

กรุงเทพฯ 
  

วันที่ 2 หบุป่าตาด-ชมวิถีชีวิตเมืองอุทยัธานี-วัดท่าซุง-วังมัจฉา–ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน า้-
มหาปราสาททองค า-กรุงเทพฯ 

    เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารท่ีพกั  (มือ้ที่4) 
 ออกเดนิทางไป เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ า้ประทุน  ระหวา่งทาง ชมสวนมะมว่งน า้ดอกไม้เกรดสง่ออกใหญ่ อีก

แหลง่หนึง่ของประเทศ สวนมะยงชิด เข้าชม หุบป่าตาด หบุเขาท่ีล้อมรอบด้วยเขาหินปนูในเนือ้ท่ีกว้างใหญ่ 
เป็นแหลง่ท่ีอยูข่องสตัว์หายาก เชน่ เตา่เหลือง กิง้กือมงักรสีชมพท่ีูถูกค้นพบเป็นสตัว์ชนิดใหมอ้่นดบั 3 ของ
โลก เม่ือเดนิทะลอุโุมงค์เข้าสูถ่ า้ทา่นจะได้พบกบัป่าตาด และพืชพนัธุ์โบราณท่ีแปลกตา ให้บรรยากาศ
เหมือนกบัหลดุไปอยูใ่นโลกดกึด าบรรพ์ ณ ชว่งเวลาของยคุจลุาสสิค เก็บภาพท่ีประทบัใจ ชมถ า้ขนาดมหมึา 
ท่ีงดงามด้วยหินงอกหินย้อย ได้เวลาออกเดนิทางไปเมืองอทุยั 

 



 
 
 
 

 

 จากนัน้ เที่ยวชมเมืองอุทัยธานี เมืองนีสี้ม่วง วิถีชีวิตชาวแพสะแกกรังท่ีสงบ เรียบง่าย เลือกซือ้ของฝาก 
เชน่  ยาหอม ขนมปังสงัขยา ซาลาเปาไส้ปลาแรด ข้าวตงักุ้งกรอบ ฯลฯ  ผา่นชม บ้านอทุยัธานี 905 ใน
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  ศนูย์วงเดือนอาคมสรุทณัฑ์ ท่ีสร้างขึน้ด้วย
พระราชทรัพย์สว่นพระองค์ในการฝึกอาชีพให้กบัผู้สนใจภายในมีห้องเรียนประกอบอาหาร ห้องนิทรรศการ 
ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องจ าหนา่ยสินค้าของศนูย์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่5) 
 เข้าชมโบสถ์ และวิหารเก่าดัง้เดมิของ วัดท่าซุง ท่ีได้รับการบรูณะขึน้มาใหมมี่ความงดงามเป็นอย่างมาก 

เป็นท่ีประดษิฐานของหลวงพอ่ศกัดิส์ิทธ์ิ ทกัทายฝงูปลามหมึาท่ี วังมัจฉา และล่องเรือชมชีวิตชุมชนแห่ง
สายน า้ ท่ีสงบเรียบง่าย  เท่ียวชมหมู่บ้านกลางน า้เกาะคุ้งส าเภา  ขึน้รถสกายแลป เข้าชมความงดงาม
วิจิตรตระการตา มหาปราสาททองค าท่ีสวยงามและยิ่งใหญ่ กราบสกัการะพระสรีระศพหลวงพอ่ฤาษีลิงด า  
พระพทุธชินราช ภายในวิหารแก้ว 100 เมตร (เปิด-ปิดเวลา 9.00-11.45 น และ 14.00-16.00 น) 

 
16.00 น. สมควรแก่เวลา น าทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
18.30 น. กลบัถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

หมายเหต ุ(กรุณาอา่นายละเอียดทกุข้อหมายเหต)ุ 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัด้าน

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองลว่งหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 7 วนั 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรับราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผู้ ร่วม

คณะไมถ่ึง 20 ทา่น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบล่วงหน้า 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดนิทางเปน้ส าคญั 
6. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดนิทาง ในกรณีท่ีผู้ เดนิทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 



 
 
 
 

 

 
อัตราค่าบริการทัวร์นีร้วม 

1. รถบสัปรับอากาศ ทอ่งเท่ียวตามรายการ  
2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์ 
3. พาหนะท้องถ่ิน(ถ้ามี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์ 
4. มคัคเุทศก์ ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไข
กรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง โดยรถตู้ วีไอพี ( 6 - 8 ท่าน) 

 ราคาท่านละ                
รถบัสปรับอากาศ ( 25-30 ท่าน) 

 ราคาท่านละ 
27-28 กุมภาพันธ์ 2564 3,699.- 3,399.- 
27-28 มีนาคม 2564 3,699.- 3,399.- 
10-11 เมษายน 2564 3,999.- 3,699.- 
01-02 พฤษภาคม 2564 3,999.- 3,699.- 
29-30 พฤษภาคม 2564 3,699.- 3,399.- 
26-27 มิถุนายน 2564 3,699.- 3,399.- 
24-25 กรกฎาคม 2564 3,999.- 3,699.- 
28-29 สิงหาคม 2564 3,699.- 3,399.- 
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.- 

พักเด่ียว จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท 



 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการทัวร์นีไ้ม่รวม 
1. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิด

จากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตวั) 
2. คา่ใช้จา่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้ เดนิทางเอง 
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวตา่งชาตท่ีิต้องช าระเพิ่ม อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ จ านวน 200 บาท/ลกูค้า 1 ทา่น 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีต้องการ 

รบกวนแจ้งก่อนท าการช าระเงิน) 
 

การจองทวัร์และส ารองท่ีนัง่ 
1. กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ของผู้จอง ส าหรับออกใบแจ้งหนีแ้ละใบรับเงินของทา่น  
2. ช าระคา่ทวัร์ เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจงึจะถือวา่ได้ท าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง

ธนาคารของบริษัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วนั เพ่ือใช้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
 

การยกเลิกการเดนิทาง 
1. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่ทวัร์กบัทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับ   เง่ือนไขและข้อตกลง

ทัง้หมดทกุข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใช้จา่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 
ข้อแนะน าส าหรับการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกต้องใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วดัไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน า้บนรถ

ตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริน้แบบฟอร์มนีใ้ห้ทกุท่าน  เม่ือทา่นกรอกแล้วกรุณา

สง่คืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ) 
5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกให้วนัละ 1 ขวด    
6. ทางบริษัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหวา่งท่ีอยูบ่นรถ   

 


