กอดบุญอุ่นใจ ไหว้ พระ อุทยั ธานี 1 วัน
วัดจันทาราม(วัดท่ าซุง) l ปราสาททองคา (กาญจนาภิเษก) l คาเฟต์ อาณาจักรบ้ อง l
วัดสังกัสรัตนคีรี l บ้ านชายเขา (สวิตเซอร์ แลนด์ เมืองไทย)

เริ่มต้นเพียง

999.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
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Day
1
กรุ งเทพฯ
อุทยั ธานี
วันที่ 1
06.00 น.

07.00 น
09.00 น.

กรุงเทพฯ-วัดจันทาราม(วัดท่ าซุง)-ปราสาททองคา (กาญจนาภิเษก)– คาเฟต์ อาณาจักรบ้ อง-วัดสังกัสรัตนคีรี- บ้ าน
ชายเขา (สวิตเซอร์ แลนด์ เมืองไทย)- กรุงเทพฯ
คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็ นไปตาม
มาตรฐาน SHA เจ้ าหน้ าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมขิ องลูกค้ าเพื่อคัดกรองก่อนขึ ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้ างมือ
ให้ บริการ
ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุทัยธานี โดยรถบัสปรับอากาศ
บริการอาหารว่างระหว่างการเดินทาง (มือ้ ที่1)
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ วัดจันทาราม หรื อ วัดท่าซุง เป็ นวัดเก่าแก่ ที่สร้ างตังแต่
้ สมัยโดย หลวงพ่อใหญ่องค์แรก เป็ นผู้สร้ างวัดแต่
วัดเริ่ม พัฒนาและเป็ นที่ร้ ูจกั เมื่อพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษี ลงิ ดา) พระเถระที่มีชื่อเสียง ได้ สร้ างอาคารต่าง ๆ
มากมาย

นาท่านเข้ าชม ปราสาททองคา (กาญจนาภิเษก) ปราสาทที่สร้ างขึ ้นแล้ วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2539 เป็ นปี ที่ พระบามสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ทรงขึ ้นครองราชย์ ครบ 50 ปี ทางเจ้ าอาวาสวัดจึงได้ นาถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หวั ในรัชกาลที่ 9 และทางพระราชวังได้ ให้ ชื่อ ปราสาทองคาใหม่โดยมีคาว่า กาญจนาภิเษก ต่อท้ ายชื่อ โดยมีชื่อเต็มว่า
“ปราสาททองคากาญจนาภิเษก” โดย ปราสาททองคา (กาญจนาภิเษก)
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เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ คาเฟต์ อาณาจักรบ้ อง

นาท่านเข้ าชม วัดสังกัสรัตนคีรี วัดที่มีชื่อเสียงในเรื่ องประเพณีตกั บาตรเทโว ซึ่งจัดขึ ้นในวันแรม 1 ค่า เดือน 11 ของทุกปี ถือ
เป็ นประเพณีสาคัญของจังหวัดอุทยั ธานี ในวันดังกล่าวจะมีพระสงฆ์กว่า 500 รูป เดินลงมาตามบันได 449 ขัน้ จากมณฑป
บนยอดเขาสะแกกรังสู่ลานวัดสังกัสรัตนคีรีเบื ้องล่าง เพื่อมารับบิณฑบาต สอดคล้ องกับพุทธประวัติกล่าวว่าในวัน ที่สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ภายหลังประทับจาพรรษาเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาครัง้ ถึงวันออก
พรรษาได้ เสด็จลงจากเทวโลก ณ เมืองสังกัสนคร ภายในวัดสังกัสรัตนคีรี ยังประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง "พระพุทธ
มงคลศักดิส์ ทิ ธิ์" พระพุทธรูปสาริ ดปางมารวิชยั ศิลปะสุโขทัยที่มีพทุ ธลักษณะงดงาม สันนิษฐานว่าสร้ างขึ ้นในสมัยพญาลิไท มี
อายุประมาณ 600 -700 ปี ที่ได้ อญ
ั เชิญมาจากสุโขทัย เดิมทีประดิษฐานอยู่เบื ้องหน้ า พระประธานในวิหารวัดขวิด ริ มแม่นา้
สะแกกรังฝั่งตะวันตก ครัน้ เมื่อเจ้ าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ) เดินทางมาตรวจเยี่ยมวัดและเห็นพระพุทธรูป จึง
โปรดให้ อญ
ั เชิญหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิส์ ทิ ธิ์ มาประดิษฐานที่วดั สังกัสรัตนคีรี และได้ มีการบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุภายใน
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พระเศียรของหลวงพ่อ ในปัจจุบนั พุทธศาสนิกชนจังหวัดอุทยั ธานี จะร่วมกันจัดงานไหว้ พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์เป็ นประจาทุก
ปี ระหว่างวันขึ ้น 3-4 ค่า เดือน 4 ใกล้ กบั มณฑปบนยอดเขาสะแกกรัง ยังเป็ นที่ตงของพระราชานุ
ั้
สาวรี ย์สมเด็จพระปฐมบรม
มหาชนกนาถ แห่งรัชกาลที่ 1 และในวันที่ 6 เดือนเมษายนของทุกปี ได้ จดั ให้ มีพธิ ีถวายสักการะพระราชานุสาวรี ย์

นาท่านสัมผัสความงามของธรรมชาติ ณ บ้ านชายเขา อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สวยงามของอุทัยธานี มีวิวทิวทัศน์โดยรอบราย
ล้ อมไปด้ วยหุบเขาหินปูนสูงสลับซับซ้ อนเขียวชะอุ่ม บรรยากาศคล้ ายกับสวิตเซอร์ แลนด์ จนได้ รับขนานนามว่า เป็ น สวิต
แลนด์

16.30 น.
20.00 น.

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมกับภาพความประทับใจ

******************************************
อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
26 ธันวาคม 2563
27 ธันวาคม 2563
16 มกราคม 2564
30 มกราคม 2564
13 กุมภาพันธ์ 2564
27 กุมภาพันธ์ 2564
13 มีนาคม 2564
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ราคาท่านละ
999 บาท
999 บาท
999 บาท
999 บาท
999 บาท
999 บาท

27 มีนาคม 2564
4 เมษายน 2564
24 เมษายน 2564

999 บาท
999 บาท
999 บาท

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มี
ผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศ
ในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด

อัตราค่าบริการทัวร์น้ รี วม
1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ไี ม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ ) (กรณี
ต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่นงั ่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทาง
ธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่ างการเดินทาง
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การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงือ่ นไขและ
ข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุกกรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้
บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ว
กรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดืม่ /นา้ เปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
6. ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
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