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8-9 กันยายน 2561
ท่านละ

อุทยั ฯ เมือง,ธรรมชาติ

4,500.ความวิจิตรงดงามของวิหารแก้ว “วัดท่าซุง”
“ล่องเรือชมแม่น้ าสะแกกรัง” ชมวิถีชีวิตชาวแพในแม่น้ าสะแกกรัง
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “วัดสังกัสรัตนคีรี (วัดเขาสะแกกรัง)”
“จุดชมวิวยอดเขาสะแกกรัง” จุดชมวิวเมืองอุทยั ฯที่สวยที่สุด
ถนนคนเดินกลางเมืองอุทยั ธานี “ถนนคนเดินตรอกโรงยา”
“วัดโบสถ์(วัดอุโบสถาราม)” จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหารสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ผืนป่ าที่เต็มไปด้วยต้นตาดและพืชพันธุโ์ บราณแปลกตา “หุบป่ าตาด”
“avatar spa mountain suits” ผ่อนคลายกับ สปาเกลือ

(EV)

อุทยั ฯ เมือง,ธรรมชาติ
เดินทางวันที่ 8-9 กันยายน 2561
โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
วันแรก
05.45 น.
06.00 น.
10.00 น.

กรุงเทพฯ - วัดจันทาราม(วัดท่ าซุง) – ล่ องเรือชมแม่ น้าสะแกกรัง –วัดสั งกัสรัตนคีรี-ถนนคนเดินตรอกโรงยา
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
ออกเดินทางจากกรุ งเทพมุ่งหน้าสู่ จ.อุทยั ธานี พร้อมบริการอาหารว่ าง (1)
นาท่านเที่ยวชมวัดจันทาราม(วัดท่ าซุ ง) ชาวบ้านหรื อแม้แต่คนอย่างเราๆก็มกั จะเรี ยกติดปากว่า วัดท่าซุง ซึ่ งวัด
แห่ งนี้ เป็ นที่เลื่อ งชื่ อ ในด้านความงดงาม ด้วยเอกลักษณ์อ ันโดดเด่นของ “วิหารแก้ว 100 เมตร” ที่ตกแต่งด้วย
โมเสกแก้วเล็กๆทั้งวิหาร ทาให้ดูแวววับจับตา วิจิตรงดงามยิง่ นัก ภายในวิหารแก้วนี้ มีโลงบรรจุองค์หลวงพ่อฤาษี
ลิงดาซึ่งชาวอุทยั ธานีเคารพนับถือกันมานาน

จากนั้นนาท่านชม ปราสาททองคา (กาญจนาภิเษก) ที่มาของคาว่า ปราสาททองคา (กาญจนาภิเษก) เนื่ องจาก ปี
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็ นปี ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ขึ้นครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ท่านเจ้าอาวาสจึงนาการ
สร้าง "ปราสาททองคา" ขึ้นถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในวาระที่ทรงเสวยราชย์เป็ นปี
ที่ ๕๐ และทางสานักพระราชวังได้ให้ชื่อปราสาททองคาใหม่ว่า “ปราสาททองกาญจนาภิเษก” ก่อสร้างด้วยการ
ก่ออิฐฉาบปูน ประดับลวดลายไทยปิ ดทองคาเปลวติดกระจก ใช้เป็ นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปที่ญาติโยม
ถวาย รอบนอกปราสาทใช้ทองคาเปลวปิ ดรอบปราสาท

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นาท่าน ล่ องเรือชมแม่ น้าสะแกกรัง ท่องเที่ยวชมความงามและวิถีชีวิตชาวแพในแม่น้ าสะแกกรัง นับเป็ นอีกหนึ่ ง

(EV)

รู ปแบบการท่องเที่ยวนับเป็ นอี กหนึ่ งวิถีชีวิตที่หาได้ยากมากแล้วในโลกยุคปั จจุบนั ถื อเป็ นจุดเด่นที่ดึงดูดความ
สนใจในการล่องเรื อในแม่น้ าสะแกกรังอยูท่ ี่เรื อนแพที่มีชาวแพอาศัยอยูม่ าหลายชัว่ อายุคนโดยในสมัยก่อนจะมีอยู่
ทั้งหมดกว่า 300 หลัง ทุกเรื อนแพมีบา้ นเลขที่และทะเบียนบ้านรับรองการอยูอ่ าศัย เป็ นการถือกรรมสิ ทธิ์ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ปั จจุบนั ยังเหลือชาวแพที่อาศัยอยูใ่ นสายน้ า แห่งชีวิตสายนี้ กว่า 200 หลัง โดยทางการไม่อนุ ญาตให้
มีการออกทะเบียนบ้านให้แพที่สร้างใหม่อีกแล้ว

แวะจิบเครื่ องดื่มที่ บ้ านจงรัก ด้วยสไตล์การตกแต่งร้านแบบโบราณโดยนาของสะสมตั้งแต่บรรพบุรุษ รุ่ นปู่ ย่าตา
ยาย ในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปั จจุบนั มาใช้ตกแต่งทาให้ดูมีสไตล์ เป็ นเอกลักษณ์ ร้านจาหน่ายเครื่ องดื่ม ชา กาแฟ
น้ าสมุนไพรโฮมเมดสูตรโบราณ และยังมีโปสการ์ด ของที่ระลึกจังหวัดอุทยั ธานี จาหน่ ายด้วย สาหรับใครที่หลง
รักบรรยากาศและข้าวของเครื่ องใช้ในอดีต ไม่ควรพลาดแวะมาจิบเครื่ องดื่ม ชมของเก่าที่หาชมได้ยาก

15.00 น. นาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดสั งกัสรัตนคีรี (วัดเขาสะแกกรัง) ตั้งอยูเ่ ชิงเขาสะแกกรัง สุ ดถนนท่าช้าง ในเขต
เทศบาลเมืองอุทยั ธานี เป็ นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่รู้จกั ของพุทธศาสนิ กชนทัว่ ไป ในเรื่ องประเพณี ตกั บาตรเทโว
ถือเป็ นประเพณี สาคัญของจังหวัดอุทยั ธานี ในวันดังกล่าวจะมีพระสงฆ์กว่า 500 รู ป เดินลงมาตามบันได 449 ขั้น
จากมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังสู่ ลานวัดสังกัสรัตนคีรีเบื้องล่าง เพื่อมารับบิณฑบาต สอดคล้องกับพุทธประวัติ
กล่ าวว่าในวันที่สมเด็จพระสัม มาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์ภายหลังประทับจาพรรษาเพื่ อ
เทศนาโปรดพระมารดาครั้งถึงวันออกพรรษาได้เสด็จลงจากเทวโลก ณ เมืองสังกัสนคร ภายในวัดสังกัสรัตนคีรี
ยังประดิษฐานพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมือง "พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์" และยังมีจุดชมวิวยอดเขาสะแกกรั ง ซึ่ งเป็ นจุด
ชมวิวเมื องอุ ทยั ฯที่สวยที่สุด ซึ่ งยอดเขาแห่ งนี้ นับเป็ นจุดที่สูงที่สุดของตัวเมื องอุทยั ธานี ทาให้เราสามารถเห็ น
ทิวทัศน์บา้ นเรื อนด้านล่างไปไกลจนสุดสายตา แถมบริ เวณนี้เรายังสามารถมานัง่ ชมพระอาทิตย์ข้ ึนในยามเช้าและ
รอดู พ ระอาทิต ย์ต กในยามเย็น ได้ด้วยเช่ น กัน ยิ่งในช่ ว งค่ า คืน ภาพบ้า นเรื อ นด้า นล่ างก็ จะเต็ม ไปด้วยแสงไฟ
ระยิบระยับอย่างกับมีดาวบนพื้นดินเลยทีเดียว
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18.30 น. นาท่านสู่ ถนนคนเดินตรอกโรงยา เป็ นอีกหนึ่งสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สามารถสะท้อนเรื่ องราวและบรรยากาศของ
ความเป็ นเมืองอุทยั ได้เป็ นอย่างดี ใครจะรู ้วา่ ถนนคนเดินเล็กๆ แห่งนี้แต่ก่อนนั้นเคยเป็ นชุมชนที่อยูอ่ าศัยของชาว
จีนอาศัยจานวนมาก อีกทั้งเป็ นแหล่งสูบฝิ่ นซึ่งเปิ ดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บรรยากาศของที่นี่จึงคลาคล่ าไปด้วย
ผูค้ นที่มาซื้อขายและสูบฝิ่ นกันอย่างเสรี ทาให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเรี ยกตรอกนี้จนติดปากว่า “ตรอกโรงยา”
ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2500 เมื่อรัฐบาลประกาศให้ฝิ่นเป็ นสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย ตรอกโรงยาจึงซบเซาลงไปโดยปริ ยาย
จนกระทัง่ ได้ถู กปลุ กให้ฟ้ื นคืนชี วิตขึ้นมาใหม่ อี กครั้งให้กลายเป็ นถนนคนเดิ นกลางเมื อ งอุ ทยั ธานี ที่ยงั คงทิ้ง
ร่ องรอยของความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีตผ่านบ้านไม้เก่าแก่ที่ได้ถูกปรับปรุ งกลายเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
รวมถึงร้านขายของที่ระลึกจนทาให้ตรอกโรงยากลับมาคึกคักอีกครั้ง (อาหารเย็นตามอัธยาศัย) จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั
ในตัวเมืองอุทยั ธานี

วันที่ 2 วัดโบสถ์ (วัดอุโบสถาราม) - หุบป่ าตาด - สปาเกลือ -วัดถา้ เขาวง
07.00 น. บริการอาหารเช้ า(3) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นาท่านสู่ วัดโบสถ์ (วัดอุโบสถาราม) เดิมชื่อมโนรมย์ ชาวบ้านเรี ยกว่าวัดโบสถ์ เป็ นวัดเก่าแก่อยูร่ ิ มลาน้ าสะแกกรัง
ในเขตเทศบาลเมือง จากตลาดสดเทศบาล มีสะพานข้ามแม่น้ าไปยังวัดอุโบสถาราม ซึ่งตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันออก ของ
แม่น้ า สิ่ งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็ นภาพเขียนสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
ในโบสถ์เป็ นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่ มตั้งแต่ประสูติจนถึงปริ นิพพานฝี มือประณี ตมาก ส่ วนในวิหารเขียนเป็ น
ภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร ด้านบนฝาผนังเป็ นพระสงฆ์สาวก ชุมนุ มสลับ
กับพัดยศเหมือนจะไหว้พระประธานในวิหาร ฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมี ภาพถวายพระเพลิงศพ พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าและภาพชีวติ ชาวบ้านที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา เข้าใจว่าเป็ นฝี มือชนรุ่ นหลัง
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จากนั้นนาท่านเดินชมธรรมชาติที่ หุบป่ าตาด ตั้งอยูใ่ น ตาบลทุ่งนางาม อาเภอลานสัก อุทยั ธานี อยูใ่ นความดูแล
ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าประทุน เป็ นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสวยงามแปลกตาของทางธรรมชาติ หุ บป่ าตาด
ได้ถูกประกาศจากกรมอุทยานแห่ งชาติ ให้เป็ นพื้นที่อนุ รักษ์ เนื่ องจากมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แปลกตาด้วยพันธุ์
ไม้ หายากมากมายหลายชนิด เช่น เต่าร้าง เปล้า คัดค้าวเล็ก ขนุนดิน เป็ นต้น โดยหุ บป่ าตาดมี ลกั ษณะเป็ นโถงถ้ า
ขนาดใหญ่ที่ภายในคือผืนป่ าที่เต็มไปด้วยต้นตาดและพืชพันธุโ์ บราณแปลกตา ถ้ าหุบป่ าตาดนั้นค้นพบโดยพระครู
สันติธรรมโกศล (หลวงพ่อทองหยด) เจ้าอาวาสวัดถ้ าทอง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(4) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นาท่านมาผ่อนคลายที่ สปาเกลือ ที่ avatar spa mountain suits โดยการทาสปาเกลือจะต้องเข้าไปนอนในบ่อเกลือที่
จัดเตรี ยมไว้ เกลือที่ใช้เป็ นเกลือสินเธาว์บริ สุทธิ์จากอาเภอพิมายนามาพอกตัวทิ้งไว้ 15-20 นาที ซึ่ งเกลือจะดูดสาร
ออกจากร่ างกายเรา ทาให้เรารู ้สึกผ่อนคลาย รับรองว่าทาเสร็จแล้วผิวจะนุ่มและรู ้สึกสบายตัวแน่นอน

จากนั้นนาท่านไหว้พระ เสริ มสิริมงคล ภายนอกจะเห็นเป็ นเรื อนไม้ขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยเขาหินปูนเหมือนเป็ น
รี สอร์ทสวยงามที่ วัดถา้ เขาวง ตัววัดเป็ นสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบไทย 4 ชั้น ใต้ถุน เป็ นลานเอนกประสงค์ รวมทั้ง
ร้านขายของต่างๆ ชั้นที่ 2 เป็ นวิหาร และมีรอยพระพุทธบาทจาลองให้เราไว้สักการะ สาหรับชั้นที่ 3 จะเป็ นหอ
อริ ยบูชาไว้สาหรับการปฏิบตั ิธรรม ส่ วนอุ โบสถจะอยูใ่ นชั้นที่ 4นอกจากจะได้มาทาบุญ สักการะรอยพระพุทธ
บาทจาลองกันแล้ว เมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนสุดซึ่งเป็ นอุโบสถ ก็สามารถเห็นวิวสวยๆและรับลมหนาวได้อย่างเต็มปอด
อีกด้วย
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19.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคา

4,500.3,600.800.-

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคานึ งถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุเกิน 70 ปี ข้ ึนไป ค่า
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชาระเงิน :
1. สาหรับการจองกรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 1,000 บาท
2. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่ งที่ควรนาไปด้ วยยาประจาตัว,กล้องถ่ายรู ป,อุปกรณ์กนั แดด,ร่ มพับ,ชุดว่ายน้ า,ชุดเล่นน้ า กางเกงขาสั้น รองเท้าที่สวมใส่ สบาย

(EV)

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. กรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือ ค่าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า ท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณี ภยั ธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
---------------------------------------------------------------------

