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วัดจันทาราม(วัดท่าซงุ) l ปราสาททองค า (กาญจนาภเิษก) l คาเฟต์ อาณาจักรบ้อง l 
 วัดสังกัสรัตนคีรี l บ้านชายเขา (สวติเซอร์แลนด์เมืองไทย)  

 
 

 
 

เส้นทางการเดินทาง  

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ-วดัจนัทาราม(วดัท่าซุง)-ปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก)– คาเฟต์ อาณาจกัรบ้อง-
วดัสงักสัรัตนคีรี- บ้านชายเขา (สวติเซอร์แลนด์เมืองไทย)- กรุงเทพฯ 

 

 

กอดบุญอุ่นใจ ไหว้พระ อุทยัธานี 1 วัน 

เริ่มตน้เพียง 999.- 
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Day 
1 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

อุทยัธานี 
  

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ-วัดจันทาราม(วัดท่าซุง)-ปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก)– คาเฟต์ อาณาจักรบ้อง-วัดสังกัสรัตนคีรี- บ้าน
ชายเขา (สวติเซอร์แลนด์เมืองไทย)- กรุงเทพฯ 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ เพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและเป็นไปตาม
มาตรฐาน SHA เจ้าหน้าท่ีจะท าการตรวจวดัอณุหภมูขิองลกูค้าเพ่ือคดักรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
ให้บริการ 
 07.00 น 

 
ออกเดนิทางสู ่จังหวัดอุทัยธานี  โดยรถบสัปรับอากาศ  
  บริการอาหารวา่งระหวา่งการเดนิทาง (มือ้ที่1) 

09.00 น. น าท่านเดนิทางเข้าสู ่วดัจนัทาราม หรือ วดัท่าซุง เป็นวดัเก่าแก่ ท่ีสร้างตัง้แตส่มยัโดย หลวงพอ่ใหญ่องค์แรก เป็นผู้สร้างวดัแต่
วดัเร่ิม พฒันาและเป็นท่ีรู้จกัเม่ือพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพอ่ฤาษีลงิด า) พระเถระท่ีมีช่ือเสียง ได้สร้างอาคารตา่ง ๆ 
มากมาย  

 
 น าท่านเข้าชม ปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก) ปราสาทท่ีสร้างขึน้แล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2539 เป็นปีท่ี พระบามสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 9 ทรงขึน้ครองราชย์ ครบ 50 ปี ทางเจ้าอาวาสวดัจึงได้น าถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หวัในรัชกาลท่ี 9 และทางพระราชวงัได้ให้ช่ือ ปราสาทองค าใหมโ่ดยมีค าวา่ กาญจนาภิเษก ตอ่ท้ายช่ือ โดยมีช่ือเตม็วา่ 
“ปราสาททองค ากาญจนาภิเษก” โดย ปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก)  
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เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ณ คาเฟต์ อาณาจกัรบ้อง  

 

 
 น าท่านเข้าชม วัดสังกัสรัตนคีรี วดัท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองประเพณีตกับาตรเทโว ซึ่งจดัขึน้ในวนัแรม 1 ค ่า เดือน 11 ของทุกปี ถือ

เป็นประเพณีส าคญัของจงัหวดัอทุยัธานี ในวนัดงักล่าวจะมีพระสงฆ์กว่า 500 รูป เดินลงมาตามบนัได 449 ขัน้ จากมณฑป
บนยอดเขาสะแกกรังสู่ลานวดัสงักัสรัตนคีรีเบือ้งล่าง เพ่ือมารับบิณฑบาต สอดคล้องกับพทุธประวตัิกล่าวว่าในวนั ท่ีสมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสดจ็ลงมาจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ภายหลงัประทับจ าพรรษาเพ่ือเทศนาโปรดพระมารดาครัง้ถึงวนัออก
พรรษาได้เสดจ็ลงจากเทวโลก ณ เมืองสงักัสนคร ภายในวดัสงักัสรัตนคีรี ยังประดิษฐานพระพทุธรูปคู่บ้านคู่เมือง "พระพทุธ
มงคลศกัดิส์ทิธ์ิ" พระพทุธรูปส าริดปางมารวชิยัศลิปะสโุขทยัท่ีมีพทุธลกัษณะงดงาม สนันิษฐานว่าสร้างขึน้ในสมยัพญาลิไท มี
อายปุระมาณ 600 -700 ปี ท่ีได้อญัเชิญมาจากสโุขทยั เดมิทีประดิษฐานอยู่เบือ้งหน้า พระประธานในวิหารวดัขวิด ริมแม่น า้
สะแกกรังฝ่ังตะวนัตก ครัน้เม่ือเจ้าประคณุสมเด็จพระวนัรัต (เฮง เขมจารี) เดินทางมาตรวจเย่ียมวดัและเห็นพระพทุธรูป จึง
โปรดให้อญัเชิญหลวงพอ่พทุธมงคลศกัดิส์ทิธ์ิ มาประดษิฐานท่ีวดัสงักัสรัตนคีรี และได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตภุายใน



 
 
 
 

4 WTAUT-BS002  กอดบุญอุ่นใจ ไหวพ้ระ อุทยัธานี 1 วนั 

 

พระเศียรของหลวงพอ่ ในปัจจบุนัพทุธศาสนิกชนจงัหวดัอทุยัธานี จะร่วมกนัจดังานไหว้พระพทุธมงคลศกัดิ์สิทธ์ิเป็นประจ าทุก
ปี ระหวา่งวนัขึน้ 3-4 ค ่า เดือน 4 ใกล้กบัมณฑปบนยอดเขาสะแกกรัง ยังเป็นท่ีตัง้ของพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรม
มหาชนกนาถ แห่งรัชกาลท่ี 1 และในวนัท่ี 6 เดือนเมษายนของทกุปี ได้จดัให้มีพธีิถวายสกัการะพระราชานสุาวรีย์ 

 
 น าท่านสมัผสัความงามของธรรมชาต ิณ บ้านชายเขา อีกหนึ่งจดุท่องเท่ียวท่ีสวยงามของอุทัยธานี  มีวิวทิวทัศน์โดยรอบราย

ล้อมไปด้วยหุบเขาหินปนูสูงสลับซับซ้อนเขียวชะอุ่ม บรรยากาศคล้ายกับสวิตเซอร์แลนด์ จนได้รับขนานนามว่า เป็น สวิต
แลนด์ 

 
16.30 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
20.00 น. เดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมกบัภาพความประทบัใจ 

   

****************************************** 
 

อัตราคา่บริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

26 ธันวาคม 2563 999 บาท 

27 ธันวาคม 2563  999 บาท 

16 มกราคม 2564 999 บาท 

30 มกราคม 2564  999 บาท  

13 กมุภาพันธ ์2564 999 บาท 

27 กมุภาพันธ ์2564 999 บาท 

13 มีนาคม 2564  
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27 มีนาคม 2564  999 บาท 

4 เมษายน 2564  999 บาท 

24 เมษายน 2564 999 บาท 

 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดนิทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมี

ผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศ

ในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถบสัปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร์ 
3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ท่ีเกดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้ทาง

ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 
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การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดืม่/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   
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