
 
 
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 21612 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

เดนิทาง : กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม 2564 
ทุกวันเสาร–์อาทิตย์ และวันหยดุนกัขัตฤกษ์ 

 

อุทยัธาน.ี..ดตีอ่ใจ (One Day Trip)   
กรงุเทพฯ-อทุยัธาน-ีวดัทา่ซุง-ประสาททองค า-เขาสะแกกรงั-หบุปา่ตาด-วดัถ  าเขาวง-กรงุเทพฯ 

 

04.30 น. บริการรับ-ส่ง ลูกค้าถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เพื่อการเดินทางที่
สะดวกยิ่งขึ น 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่
ท่าน ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ทีน่ั่ง เดนิทางสู่ จ.อุทยัธาน ี

05.30 น. ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
และดูแลท่านตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ 
พร้อมน  าดืม่★★ 

08.00 น. น าท่านเดินทางถึง วัดทา่ซุง หรือ วัดจันทาราม วัดขึ นช่ือเรื่องความงามของ
จังหวัดอุทัยธานี และเป็นหนึ่งในวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย เป็นวัดเก่า แต่ก็ได้มี
การบูรณะเร่ือยมาตั งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน มีรูปหล่อหลวงพ่อปาน และหลวงพ่อ
ใหญ่ขนาด 3 เท่า อยู่มุมก าแพงด้านหน้า มณฑป และพระวิหารแก้วที่ประดิษฐาน 
พระพุทธชินราชจ าลอง และศพของหลวงพ่อฤาษีลิงด าที่ไม่เน่าเปื่อย ไฮไลท์ความ
งามของที่นี่ต้องยกให้ “วิหารแก้ว 100 เมตร” ที่ตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆทั ง
วิหาร ท าให้ดูแวววับจับตา ต่อจากนั นพาท่านเดินชม ประสาททองค า (กาญจนา
ภิเษก) ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน ประดับลวดลายไทยปิดทองค าเปลวติด
กระจก ใชเ้ป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ญาติโยมถวาย รอบนอกปราสาท
ใช้ทองค าเปลวปิดรอบปราสาทอีกด้วย 

09.00 น. น าท่านขึ น เขาสะแกกรัง เดิมที่นี่เคยถูกเรียกว่า เขาแก้ว เป็นที่ตั งของวัดสังกัสรัต
นคีรี วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ นเมื่อ พ.ศ.2443 บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของพระ
พุทธมงคลศักด์ิสิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง นิยม
เดินทางมากราบไหว้ ท าบุญ ขึ นบันได 449 ขั น สู่ยอดเขาสะแกกรัง และเป็นจุดมวิว
สวยๆ  



 
 
 

11.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร (มื อที่ 2)  
12.30 น. น าท่านเดินทางสู่ หุบป่าตาด ขึ นช่ือว่าเป็น ดินแดนจูราสสิคเมืองไทย ชมความ

มหัศจรรย์ของผืนป่าดึกด าบรรพ์ บริเวณโดยรอบของหุบป่าตาดนี เป็นระบบนิเวศ
ค่อนข้างปิดเนื่องจากมีทางเข้าออก ทางเดียว แสงแดดจะส่องถึงเฉพาะช่วงเวลา
เที่ยงวันเท่านั น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักผจญภัยลิสไว้ว่าต้องมาให้ได้ เป็นอีกหนึ่ง
ที่ท่องเที่ยว Unseen ของเมืองไทยอีกด้วย ให้ความรู้สึกเหมือนเราเข้าไปอยู่ในยุค
จูราสิค ไฮไลท์ส าคัญของหุบป่าตาด ได้แก่ “ตน้ตาด” ที่เป็นพืชตระกูลปาล์มดึกด า
บรรพ์ที่พบมากในบริเวณหุบเขาหินปูนนี  และ “กิ งกอืมังกรสชีมพู” สัตว์หายาก
ของโลกที่ในประเทศไทยสามารถพบเห็นได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั น 

14.30 น. น าท่านเดินสู่ วัดถ  าเขาวง วัดสวย แปลกตา โดยวัดแห่งนี เป็นอาคาร 4 ชั น 
ออกแบบลักษณะเรือนไทย ยกใต้ถุน แบ่งสัดส่วนการใช้งานเป็น 4 ส่วน คือ ใต้ถุน
เป็นลานเอนกประสงค์และร้านขายของ , ชั นที่ 2 เป็นวิหาร , ชั นที่ 3 เป็นกุฏิ และ ชั น
ที่ 4 จะเป็นโบสถ์สร้างด้วยไม้สัก และไม้มะค่า บริเวณโดยรอบ วัดถ  าเขาวงมีการจัด
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น มีฉากหลังเป็นเขาหินปูนสูงตระหง่าน บริเวณด้านหน้า
มีสวนไม้ดัด และบ่อน  าซ่ึงมีปลาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ห่างจากตัววัดไปทาง
ด้านหลังจะมีถ  าอยู่ประมาณ 7-8 ถ  า บางถ  าเป็นที่นั่งวิปัสสนาส าหรับพระภิกษุ 
บางถ  าเป็นถ  าค้างคาว และบางถ  าก็มีหินงอกหินย้อยให้ชมกัน ระหว่างทางเดินที่จะ
ขึ นไปชมถ  า จะผ่านน  าตกเทียมที่ดูเข้ากับบรรยากาศ เมื่อมาเยือนวัดแห่งนี  จะรู้สึก
ปลอดโปร่ง ทั งจากใจที่สงบจากการท าบุญ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น าท่าน
เดนิทางกลบัจุดหมายปลายทาง 

19.30 น. น าท่านส่งถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรงุเทพฯ-ปริมณฑล) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั งนี โดยค านงึถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของทา่นเปน็ส าคัญ** 

 
 



 
 
 

เงื่อนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 2,090 บาท  
ภายใน 24 ชั่วโมง หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เมือ่ช าระคา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบเงือ่นไขในการจองทวัรน์ี ทกุประการ *** 
 

Date วันเดนิทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันมาฆบูชา) 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 2,090.- VAN 
วันอาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2564 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 06 มีนาคม 2564 2,090.- VAN 
วันอาทิตย์ 07 มีนาคม 2564 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 2,090.- VAN 
วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 20 มีนาคม 2564 2,090.- VAN 
วันอาทติย์ 21 มีนาคม 2564 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 27 มีนาคม 2564 2,090.- VAN 
วันอาทิตย์ 28 มีนาคม 2564 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 03 เมษายน 2564 2,090.- VAN 
วันอาทิตย์ 04 เมษายน 2564 2,090.- VAN 
วันอังคาร 06 เมษายน 2564 (วันจักรี) 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 10 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 2,090.- VAN 
วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 2,090.- VAN 
วันจันทร์ 12 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 2,090.- VAN 
วันอังคาร 13 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 2,090.- VAN 
วันพุธ 14 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 2,090.- VAN 
วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 2,090.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย์ 18 เมษายน 2564 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 24 เมษายน 2564 2,090.- VAN 
วันอาทิตย์ 25 เมษายน 2564 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 01 พฤษภาคม 2564 (วันแรงงานแห่งชาติ) 2,090.- VAN 
วันอาทิตย์ 02 พฤษภาคม 2564 2,090.- VAN 
วันจันทร์ 03 พฤษภาคม 2564 (วันหยุดชดเชยวันแรงงาน) 2,090.- VAN 
วันอังคาร 04 พฤษภาคม 2564 (วันฉัตรมงคล) 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 08 พฤษภาคม 2564 2,090.- VAN 
วันอาทิตย์ 09 พฤษภาคม 2564 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 15 พฤษภาคม 2564 2,090.- VAN 
วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2564 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 22 พฤษภาคม 2564 2,090.- VAN 
วันอาทิตย์ 23 พฤษภาคม 2564 2,090.- VAN 
วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564 (วันวิสาขบูชา) 2,090.- VAN 
วันเสาร์ 29 พฤษภาคม 2564 2,090.- VAN 
วันอาทิตย์ 30 พฤษภาคม 2564 2,090.- VAN 
 

อัตราข้างตน้ ส าหรับคณะเดนิทาง 9 ทา่น ขึ นไป บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นอัตรา
คา่บริการหรือ 
ยกเลิกหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ในกรณทีีจ่ านวนผู้เดนิทางต่ ากวา่ 9 ท่าน 
 
อัตรานี รวม 
 รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน  ามันและคนขับน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 น  าด่ืม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
 มัคคุเทศก์ ช านาญข้อมูลและประวัติศาสตร์สถานที่ พร้อมให้ข้อมูล และน าเที่ยวตลอด



 
 
 

การเดินทาง 
 ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามเงื่อนไขและข้อตกลง ในกรมธรรม ์

 
อัตรานี ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
× คา่ทิปไกด์ และคนขับรถ (ขึ นอยู่กบัความพงึพอใจ และสนิน  าใจของลกูค้า)  

 
เงื่อนไขการจองและส ารองทีน่ั่ง 

1. กรณุาแจ้งช่ือ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส าหรับออกใบแจ้งหนี และ
ใบรับเงินของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 24 ชม. โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ  
3. กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อน
การเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้ส าหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (ส าหรับทัวร์เครื่องบิน) และการ
ท าเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

4. ก่อนการเดินทาง 5 วัน ลูกค้าต้องท าการส่งโลเคชั่นที่พักอาศัย มาให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ท าการจัดเส้นทางของรถตู้ในการรับ-ส่ง 

5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องช าระเต็มจ านวน 100% 
 

เงื่อนไขการยกเลิกเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินตามที่ได้ช าระมา 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ าในทุกกรณี 
3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั งหมดในทุก
กรณ ี

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงิน
มัดจ าคืนได้ 

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดนิทางมิฉะนั นจะไม่สามารถเลื่อน



 
 
 

การเดินทางได้ * 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอียดทกุข้อ เพื่อสทิธขิองทา่น 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณี
ที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่ก าหนดไว้  

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน  ามันขึ น 
ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน  ามันและภาษีน  ามัน (กรณีเดินทางโดย
เครื่องบิน) 

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทั งนี โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่
สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดการสูญหายส่ิงของที่มีค่า อัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนได้ ไม่
ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือช าระค่าทัวร์ทั งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั งหมดทุกข้อแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


