
 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

วนัแรก          กรุงเทพ-แก่นมะกรูด-ตน้ไมย้กัษ-์ตลาดชาวไฮ่-ถ ้าเขาวง-ปางสวรรค-์บา้นชายเขา-ตรอกโรงยา-อุทยัธานี 

06.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้ม รพ.จุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี   
06.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.บา้นไร่ จ.อุทยัธานี  โดยรถตูป้รับอากาศ  

 
10.00 น. น าท่านชม แก่นมะกรูด(หนาวสุดกลางสยาม) แหล่งท่องเท่ียวมากมาย เช่น สวนดอกไมเ้มืองหนาวนานาพนัธ์ุ น้ี มี

ทั้งดอกทิวลิปหลากสีดอกโต สวยงาม ดอกบลูซนัเวยี หรือจะเป็นดอกลิลล่ี แค่เดินเฉียดห่างๆ ก็ไดก้ล่ินหอมหวาน
ตลบอบอวน แถมยงัมีเบญจมาศสีสวยสดใส เตม็ไปหมด ชม ต้นไม้ยกัษ์ ตน้ไมท่ี้มีความสูงมากและใชค้นนบัสิบคน
โอบ  เดินทางสู่ ตลาดชุมชนชาวไฮ่ เป็นพื้นท่ีรวมตวักนัของชาวอ าเภอบา้นไร่  ตกแต่งแผงขายของดว้ยใบไมใ้บ
หญา้ไดก้ล่ินไอแบบวถีิเดิมๆของไทยเรา ชาวบา้นน าเอาสินคา้พื้นถ่ินมาขาย พืชผลเกษตรตามฤดูกาล งานศิลป์ ผา้
ทอผา้มดัยอ้มฝีมือชาวบา้นแต่ไม่ธรรมดา ใหเ้ลือกชิมเลือกชมกนัอยา่งเป็นกนัเอง และท่ีตอ้งลองคือ การแฟสดดริป 
รสชาติหรูหราแต่ราคาชาวไร่ (ท่านสามารถซ้ือของฝากของดีประจ าจงัหวดัอุทยัธานีไดท่ี้น่ี) รับประทานอาหาร
กลางวนัอิสระ เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียวและใหท้่านไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมือง 

 



 
 

 

 
บ่าย เดินทางชม วดัถ า้เขาวง อีกหน่ึง Unseen Thailand วดัสวยท่ามกลางขนุเขา ดูเผินๆ ภายนอกจะเห็นเป็นเรือนไม้

ขนาดใหญ่โอบลอ้มดว้ยเขาหินปูน เหมือนเป็นรีสอร์ท ท่ามกลางป่าเขา แต่ท่ีจริงแลว้ ท่ีน่ีคือ “วดัถ ้าเขาวง” วดัทรง
ศาลพระภูมิ ผูรู้้ของเราบอกวา่ถา้มองดีๆ ก็จะเหมือนกบัศาลพระภูมิขนาดยกัษต์ั้งอยู ่น าท่านชม ฝายกั้นน า้ปาง
สวรรค์ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของอุทยัธานี ชม จุดชมววิบ้านชายเขา เป็นจุดชมวิวท่ีรายลอ้มดว้ยภูเขาหินปูนและ
ตน้ไมสี้เขียวเรียงรายสวยงามมาก จนไดเ้วลาเดินทางสู่ อ.เมือง    

 

 
 
18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินตรอกโรงยา อยูใ่จกลางเมืองอุทยัธานี ซ่ึงจะมีจดัเฉพาะวนัเสาร์ สืบสานเร่ืองราวของ 

"ซิเก๋ียกั้ง" ชุมชนคา้ขายของชาวจีนมาแต่โบราณ นบัเป็นสีสันอนัน่ารักท่ีปลุกเมืองอุทยัธานีใหมี้ชีวติชีวาข้ึนมาอีก
คร้ัง ... รับประทานอาหารค ่าอิสระ เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว  

20.00 น. น าท่านเขา้ท่ีพกั บา้นเนียร@Uthai หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 

 



 
 

 

วนัทีส่อง อทุยัธานี-เขาสะแกกรัง-วดัท่าซุง-วงัมจัฉา-มุมสะแกกรัง-สะพานม่วง-วดัโบสถ์-กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(1)ที ่ห้องอาอาหารของทีพ่กั 

 
08.00 น. เดินทางสู่ ยอดเขาสะแกกรัง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหน่ึงแห่งในจงัหวดัอุทยัธานี ท่ีทุกคนท่ีไปจงัหวดัอุทยัตอ้งไป

เยอืน เดิมท่ีน่ีเคยถูกเรียกวา่ เขาแก้ว ปัจจุบนัเขาสะแกกรังเป็นท่ีตั้งของ วดัสังกสัรัตนคีรี สถานท่ีท่ีชาวอุทยัธานีนบั
ถือ ยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธบาทจ าลอง และเป็นจุดมววิสวยๆ ของอุทยัธานีค่ะ  เดินทางสู่ วดัจันทาราม 
ชาวบา้นนิยมเรียกวา่ วดัท่าซุง ในอดีตบริเวณน้ีเป็นจุดแวะพกัแพซุงต่างๆ ท่ีล่องสัญจรมาตามล าน ้า วดัแห่งน้ีถือเป็น
ศูนยร์วมจิตใจของชาวอุทยัธานี ดว้ยทั้งความสวยงาม และความศกัด์ิสิทธ์ิของหลวงพอ่ฤาษีลิงด า พระเถระท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีชาวบา้นเคารพบูชา อีกทั้งยงัเป็นท่ีกล่าวขานกนัวา่ผูมี้ความติดขดัเร่ืองการเงิน มาขอพรท่ีน่ีแลว้จะสมหวงั  
อาคารส าคญัในวดัไดแ้ก่ วหิารแก้ว 100 เมตร เป็นวหิารท่ีหลวงพอ่ฤๅษีลิงด าสร้างไวก่้อนมรณภาพ ภายใน
ประดิษฐาน พระพุทธชินราชจ าลอง  และโลงแกว้บรรจุสังขารของหลวงพอ่ฤาษีลิงด าท่ีไม่เน่าเป่ือยบรรจุ โดยรอบ
ของวหิารประดบัประดาดว้ยโมเสกสีขาว และกระจก ท่ีสะทอ้นกนัไปมา ชม ปราสาททองกาญจนาภิเษก ตกแต่ง
ดว้ยทองค าตระการตา สร้างข้ึนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในวาระท่ีทรงเสวยราชยเ์ป็นปีท่ี 
50  ยอดปราสาทท าเป็นซุม้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสูง 8 ศอก และชม วงัมัจฉา 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั(2)ท่ี เรือนไมริ้มน ้า (ล้ิมรสปลาแรด) 

 
บ่าย น าท่านชม ร้านกาแฟมุมสะแกกรัง จุดเช็คอินอีกแห่งหน่ึง อาคารดั้งเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ แบง่เป็น 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นแบบ

โอเพน่แอร์ ชั้นบนแบ่งเป็นโซน คือ ในส่วนของหอ้งแอร์ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเคาน์เตอร์ขายเคร่ืองด่ืม พื้นท่ีดา้นนอก



 
 

 

จดัเป็นท่ีนัง่แบบระเบียงชมวิว นัง่จิบเคร่ืองด่ืมมองผูค้นท่ีขา้มไปมาบริเวณสะพาน เป็นวถีิชีวติท่ีดูอบอุ่นและเรียบ
ง่าย ชม สะพานข้ามแม่น า้สะแกกรัง/สะพานม่วง ซ่ึงเป็นสะพานขา้มไปสู่ วดัโบสถ์ ท่ีมีอายเุก่าแก่ เหมาะสมกบัเวลา  
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

17.00 น. เดินทางถึงท่ีหมายปลายทางพร้อมความประทบัใจ  
หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   โดยค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
 

เดนิทางวนัที่   (2D 1N) 

 19 - 20  พฤศจกิายน 2565     
26 - 27  พฤศจกิายน 2565  
17 - 18   ธันวาคม 2565     
24 - 25  ธันวาคม 2565   
28 - 29  มกราคม 2566  
 04 - 05  กมุภาพนัธ์ุ 2566     
11 - 12  กมุภาพนัธ์ุ 2566 

ค่าบริการผู้ใหญ่ท่านละ 2,499 บาท  , พกัเดีย่วเพิม่ 800 บาท ไม่มีราคาเดก็ 
 
 
 
 



 
 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม  

 รถตูป้รับอากาศตลอดการเดินทาง  
 ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ(เฉพาะคนไทย)   
 มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง 
 อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม(อาหารจัดตามเมนูทวัร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจาก

เมนูที่ทวัร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ) 
 วงเงินประกนัชีวติ 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 

 
อตัรานีไ้ม่รวม  
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
-ค่าทิปไกด ์ผูช่้วยไกด ์พนกังานขบัรถ ท่านละ 300 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน   มัดจ าท่านละ 1,000 บาท  ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนั 
 
 การยกเลกิการเดินทาง  
-แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นในกรณมีีการมัดจ าต่างๆ) 
-ก่อนเดินทาง 20 วนั (ท าการ) ยดึมัดจ า 
-แจ้งภายใน 20 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 
 
 
 
 


