
 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัจนัทาราม(วดัทา่ซงุ) l ปราสาททองค า (กาญจนาภเิษก) l คาเฟต ์

อาณาจกัรบ้อง l 

วดัสงักัสรตันครี ีl บา้นชายเขา (สวิตเซอร์แลนดเ์มืองไทย) 

 

 

 

 

กอดบุญอุ่นใจ ไหว้พระ 

อุทัยธานี 1 วัน 

เริม่ตน้เพยีง 999.- 

 

 



 
 

 
 

เส้นทางการ

เดินทาง 

 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ-วัดจันทาราม(วัดท่าซุง)-ปราสาททองค า (กาญจนา

ภิเษก)– คาเฟต์ อาณาจักรบ้อง-วัดสังกัสรตันคีร-ี บ้านชายเขา 

(สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย)- กรุงเทพฯ 

 

Day 

1 
 

 
กรงุเทพฯ 

- 
อุทยัธาน ี

  

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ-วดัจนัทาราม(วดัทา่ซงุ)-ปราสาททองค า (กาญจนาภเิษก)– คาเฟต ์

อาณาจกัรบอ้ง-วดัสงักสัรตันครี-ี บา้นชายเขา (สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย)- กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหนา้ที่คอยให้การต้อนรบั เพ่ือความปลอดภัย

ในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภูมิ

ของลกูค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลลา้งมอืให้บริการ 

 07.00 น 

 

ออกเดินทางสู่ จงัหวดัอทุยัธาน ี โดยรถบัสปรับอากาศ  

  บริการอาหารว่างระหว่างการเดินทาง (มือ้ที1่) 

09.00 น. น าท่านเดินทางเข้าสู่ วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง เป็นวัดเก่าแก ่ทีส่ร้างตั้งแต่สมยั

โดย หลวงพ่อใหญ่องค์แรก เป็นผู้สร้างวัดแต่วัดเริม่ พฒันาและเป็นที่รู้จักเมื่อพระ

ราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิงด า) พระเถระที่มชีื่อเสียง ได้สร้างอาคารต่าง 

ๆ มากมาย  



 
 

 
 

 

  

น าท่านเข้าชม ปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก) ปราสาทที่สร้างขึน้แล้วเสร็จใน ป ี

พ.ศ. 2539 เป็นปีที่ พระบามสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงขึ้นครองราชย์ 

ครบ 50 ป ีทางเจ้าอาวาสวัดจึงได้น าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวในรัชกาลที ่9 และทางพระราชวังได้ให้ชื่อ ปราสาทองค าใหม่โดยมีค าว่า 

กาญจนาภิเษก ต่อท้ายชื่อ โดยมีชื่อเต็มว่า “ปราสาททองค ากาญจนาภิเษก” โดย 

ปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

เทีย่ง 

 

รบัประทานอาหารเท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ณ คาเฟต์ อาณาจกัรบ้อง  

 

 

 น าท่านเข้าชม วัดสังกัสรัตนคีรี วัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งจัด

ขึ้นในวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี ถือเป็นประเพณีส าคัญของจังหวัดอุทัยธานี 

ในวันดังกล่าวจะมีพระสงฆ์กว่า 500 รูป เดินลงมาตามบันได 449 ขั้น จากมณฑปบน

ยอดเขาสะแกกรังสู่ลานวัดสังกัสรัตนคีรีเบื้องล่าง เพื่อมารับบิณฑบาต สอดคล้องกับ

พุทธประวัติกล่าวว่าในวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์ภายหลังประทับจ าพรรษาเพ่ือเทศนาโปรดพระมารดาครั้งถึงวันออกพรรษา

ได้เสด็จลงจากเทวโลก ณ เมืองสังกัสนคร ภายในวัดสังกัสรัตนคีรี ยังประดิษฐาน

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง "พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์" พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย

ศิลปะสุโขทัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพญาลิไท มีอายุ

ประมาณ 600 -700 ปี ที่ได้อัญเชิญมาจากสุโขทัย เดิมทีประดิษฐานอยู่เบื้องหน้า 

พระประธานในวิหารวัดขวิด ริมแม่น้ าสะแกกรังฝั่งตะวันตก ครั้นเมื่อเจ้าประคุณ

สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เดินทางมาตรวจเยี่ยมวัดและเห็นพระพุทธรูป จึง

โปรดให้อัญเชิญหลวงพ่อพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ มาประดิษฐานที่วัดสังกัสรัตนคีรี และ

ได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเศียรของหลวงพ่อ ในปัจจุบัน

พุทธศาสนิกชนจังหวัดอุทัยธานี จะร่วมกันจัดงานไหว้พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์เป็น

ประจ าทุกปี ระหว่างวันขึ้น 3-4 ค่ า เดือน 4 ใกล้กับมณฑปบนยอดเขาสะแกกรัง ยัง

เป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ แห่งรัชกาลที่ 1 

และในวันที่ 6 เดือนเมษายนของทุกปี ได้จัดให้มีพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ 



 
 

 
 

 
  

น าท่านสัมผัสความงามของธรรมชาติ ณ บ้านชายเขา อีกหนึ่งจุดท่องเท่ียวที่สวยงาม

ของอุทัยธานี  มีวิวทิวทัศน์โดยรอบรายล้อมไปด้วยหุบเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน

เขียวชะอุ่ม บรรยากาศคล้ายกับสวิตเซอร์แลนด์ จนได้รับขนานนามว่า เป็น สวิต

แลนด ์

 

 

16.30 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

20.00 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกับภาพความประทบัใจ 

 

  

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

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

26 ธันวาคม 2563 999 บาท 

27 ธันวาคม 2563  999 บาท 

16 มกราคม 2564 999 บาท 

30 มกราคม 2564  999 บาท  

13 กุมภาพันธ์ 2564 999 บาท 

27 กุมภาพันธ์ 2564 999 บาท 

13 มีนาคม 2564  

27 มีนาคม 2564  999 บาท 

4 เมษายน 2564  999 บาท 

24 เมษายน 2564 999 บาท 

 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรุณาปฏิบัตรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

(มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพ่ือความปลอดภัยในการ

ท่องเท่ียว 

3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือ

ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้

เดินทางทราบล่วงหน้า 

5. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพ

การจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ีก าหนด 



 
 

 
 

 

อัตราค่าบรกิารทวัรน์ีร้วม 

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 

3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 

4. มัคคุเทศก์ ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองใน

ระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลใน

กรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไข

กรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้เดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีต้องช าระเพ่ิม อาทิ 

ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ านวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการ

ใบก ากับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนท าการช าระเงิน) 

 

การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส าหรับออกใบ

แจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน  

2. ช าระค่าทัวร์ เพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารองที่นั่งเสร็จ

สมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 

3. กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทาง

บริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพ่ือใช้ส าหรับการท าเอกสารประกันอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง 



 
 

 
 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เม่ือท่านตกลงช าระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบ

และยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงท้ังหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ไม่คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด ในทุกกรณี 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  

2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจล

แอลกอฮอลบ์นรถงดใช้ห้องน้ าบนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 

4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้

ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น้ าดื่ม/น้ าเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด    

6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


