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อทุยัธานี...ดีต่อใจ (วนัเดย ์ทริป)   

กรงุเทพฯ-อทุัยธาน-ีวดัท่าซงุ-ประสาททองค า-เขาสะแกกรงั-หบุป่าตาด-วดัถ ้าเขาวง-กรงุเทพฯ 

05.30 น. จดุนดัพบ ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ยรถ

ตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ที่นัง่ เดินทางส ู ่จ.อทุยัธานี 

06.00 น. ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ที่จะมาใหข้อ้มลูสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ และดแูลท่านตลอดการ

เดินทาง ★★พิเศษ...บริการอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

08.30 น. น าท่านเดินทางถึง วดัท่าซงุ หรือ วดัจนัทาราม วัดขึน้ชื่อเรื่องความงามของจงัหวัดอทุยัธาน ีและเป็น

หนึง่ในวัดที่สวยที่สดุในประเทศไทย เป็นวัดเก่า แตก็่ไดม้ีการบรูณะเรื่อยมาตัง้แต่อดีตจวบจนปัจจบุัน มี

รปูหล่อหลวงพ่อปาน และหลวงพ่อใหญ่ขนาด 3 เทา่ อยู่มมุก าแพงดา้นหนา้ มณฑป และพระวิหารแกว้

ที่ประดิษฐาน พระพทุธชินราชจ าลอง และศพของหลวงพ่อฤาษีลิงด าที่ไมเ่นา่เป่ือย ไฮไลทค์วามงามของ

ที่นีต่อ้งยกให ้“วิหารแกว้ 100 เมตร” ที่ตกแตง่ดว้ยโมเสกแกว้เล็กๆทัง้วิหาร ท าใหด้แูวววับจบัตา 

ตอ่จากนัน้พาท่านเดินชม ประสาททองค า (กาญจนาภิเษก) ก่อสรา้งดว้ยการก่ออิฐฉาบปูน ประดบั

ลวดลายไทยปิดทองค าเปลวติดกระจก ใชเ้ป็นสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรปูที่ญาติโยมถวาย รอบนอก

ปราสาทใชท้องค าเปลวปิดรอบปราสาทอกีดว้ย 

11.00 น. น าท่านขึน้ เขาสะแกกรงั เดิมที่นีเ่คยถกูเรียกว่า เขาแกว้ เป็นที่ตัง้ของวัดสงักสัรัตนคีรี วัดเก่าแก่ที่

สรา้งขึน้เมื่อ พ.ศ.2443 บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของพระพทุธมงคลศักดิ์สิทธ์ิ เป็นพระพทุธรปูปาง

มารวิชยั ซ่ึงเป็นพระคู่บา้นคู่เมือง นยิมเดินทางมากราบไหว ้ท าบญุ ขึน้บันได 449 ขัน้ สู่ยอดเขาสะแก

กรัง และเป็นจดุมวิวสวยๆ  

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2)  
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ หบุป่าตาด ขึน้ชื่อว่าเป็น ดินแดนจรูาสสิคเมืองไทย ชมความมหัศจรรยข์องผืนป่าดึก

ด าบรรพ ์บรเิวณโดยรอบของหบุป่าตาดนีเ้ป็นระบบนเิวศค่อนขา้งปิดเนือ่งจากมีทางเขา้ออก ทางเดียว 

แสงแดดจะส่องถึงเฉพาะชว่งเวลาเที่ยงวันเท่านัน้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นกัผจญภัยลิสไวว้่าตอ้งมาใหไ้ด ้

เป็นอีกหนึง่ที่ท่องเที่ยว Unseen ของเมืองไทยอีกดว้ย ใหค้วามรูส้ึกเหมือนเราเขา้ไปอยู่ในยคุจรูาสิค 

ไฮไลทส์ าคัญของหบุป่าตาด ไดแ้ก่ “ตน้ตาด” ที่เป็นพืชตระกลูปาลม์ดึกด าบรรพท์ี่พบมากในบริเวณหบุ

เขาหินปูนนี ้และ “กิ้งกือมงักรสีชมพ”ู สตัวห์ายากของโลกที่ในประเทศไทยสามารถพบเห็นไดท้ี่นีท่ี่

เดียวเท่านัน้ 

16.00 น. น าท่านเดินทางถึง วดัถ ้าเขาวง วัดสวย แปลกตา โดยวัดแห่งนีเ้ป็นอาคาร 4 ชัน้ ออกแบบลกัษณะเรือน

ไทย ยกใตถ้นุ แบ่งสดัส่วนการใชง้านเป็น 4 ส่วน คือ ใตถ้นุเป็นลานเอนกประสงคแ์ละรา้นขายของ , ชัน้ที่ 

2 เป็นวิหาร , ชัน้ที่ 3 เป็นกฏุิ และ ชัน้ที่ 4 จะเป็นโบสถส์รา้งดว้ยไมส้ัก และไมม้ะค่า บริเวณโดยรอบ วดั

ถ า้เขาวงมีการจดัภมูิทศันใ์หส้วยงาม ร่มรื่น มีฉากหลังเป็นเขาหินปูนสงูตระหงา่น บริเวณดา้นหนา้มี

สวนไมด้ดั และบ่อน า้ซ่ึงมีปลาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ห่างจากตวัวัดไปทางดา้นหลงัจะมีถ า้อยู่ประมาณ 

7-8 ถ า้ บางถ า้เป็นที่นัง่วปัิสสนาส าหรับพระภิกษ ุบางถ า้เป็นถ า้คา้งคาว และบางถ า้ก็มีหินงอกหินยอ้ย

ใหช้มกนั ระหว่างทางเดินทีจ่ะขึน้ไปชมถ า้ จะผา่นน า้ตกเทียมที่ดเูขา้กบับรรยากาศ เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี ้

จะร ูส้ึกปลอดโปร่ง ทัง้จากใจที่สงบจากการท าบญุ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น าท่านเดินทางกลบั

จดุหมายปลายทาง 

21.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 



 
 
 

 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 2,390 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 
 

Date วนัเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันพธุ 03 มิถนุายน 2563 (วันหยดุ) 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 06 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 07 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 13 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 14 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 20 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 21 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 27 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 28 มิถนุายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 04 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 05 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันจนัทร ์ 06 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 11 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 18 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 25 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 01 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 02 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 08 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 09 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันพธุ 12 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 15 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 22 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 29 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 30 สิงหาคม 2563 2,390.- VAN 



 
 
 

วันเสาร ์ 05 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 12 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 19 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 26 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 กนัยายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 03 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 04 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 10 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอังคาร 13 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 17 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันศกุร ์ 23 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 24 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 31 ตลุาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 07 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 14 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 21 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 28 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 พฤศจิกายน 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันจนัทร ์ 07 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันพฤหัสบดี 10 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ธนัวาคม 2563 2,390.- VAN 

 



 
 
 
อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 6 ท่าน ขึ้นไป บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลีย่นอตัราค่าบริการหรือ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน 

อัตรานี้รวม 

✓ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 

✓ น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

✓ มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัติศาสตรส์ถานที่ พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ประกนัอบุัติเหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ ของชาวตา่งชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ขึ้นอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 10 วนั 

เพื่อใชส้ าหรับการใส่ชื่อตัว๋เครื่องบิน (ส าหรับทวัรเ์ครื่องบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. หากจองก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไมช่ าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดินทางไมถึ่ง

ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าทวัร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ ก่อนการเดินทาง หรือมี
การปรับ ราคาค่าน า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของ

ท่านเป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตสุดุวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบของมัคคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีค่า อันเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 



 
 
 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 


