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เที่ยวเมืองสโลวไ์ลฟ์...อุทยัธานี 

สมัผสัเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่หน่์าคน้หา 

ทริปทอ่งเที่ยวอุทยัธานี 1 วนั 

เดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 

ราคาท่านละ 3,890 บาท (กรุป๊ละ 6 ท่าน) 

ก าหนดการเดินทาง 3,10, 17. 24 เม.ย. // 8, 15, 22, 29 พ.ค. //  

5, 12, 19, 26 มิ.ย.2564 
 
 

 
 

*** พเิศษสุดสาํหรับลูกค้า Compax *** 
 นมสัการและเย่ียมชมหนึง่ในวดัท่ีสวยท่ีสดุในประเทศไทย “วดัจนัทาราม หรือ วดัทา่ซุง” 

 สกัการะพระพทุธมงคลลือเล่ือง ชมเมืองบนยอดเขาสะแกกรัง “วดัเขาสะแกกรัง” 

 “ถนนคนเดนิตรอกโรงยา” สมัผสัและชมเสนห์่ของบ้านเรือนไม้เก่าๆ บนถนนสายเล็กๆ  
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06:00 น. พร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ “ปัม้ ปตท วิภาวดี ฝ่ังขาออก (ถึงก่อนกองทพับก)” เจ้าหน้าท่ี คอมแพ็คเวิลด์ให้

การต้อนรับ ตรวจวดัอณุหภมูิและอ านวยความสะดวก 

**เสริฟอาหารเช้า ข้าวเหนียวหมปิูง้ต้นต ารับคณุยาย หมปิูง้เตาถ่าน หมกัคลกุเคร้าเคร่ืองเทศอย่างลงตวั 

เสริฟพร้อมข้าวเหนียวอญัชญัสีสวย นุ่มลิน้** 

  ออกเดินทางสู่ จงัหวดัอทุยัธานี  โดยรถตู้ปรับอากาศ ให้ท่านได้สมัผสัความสะดวกสบายตลอดการ

เดนิทาง  (บริการอาหารเช้า พร้อมเคร่ืองดื่ม)  

   
 น าทา่นเดนิทางสู ่“วดัจนัทาราม หรือ วดัทา่ซุง” วดัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอทุยัธานี วดัท่ีสร้างขึน้

ในสมยัอยธุยาและเป็นหนึง่ในวดัท่ีสวยท่ีสดุในประเทศไทย น าท่านชมความสวยงามของวิหารแก้วท่ี
ประดบัด้วยโมเสกแก้วกว่า 100 เมตร ท าให้วิหารระยิบระยบัอย่างสวยงามและเป็นวิหารท่ีหลวงพ่อ
ฤๅษีลิงด าสร้างไว้ก่อนมรณภาพ ภายในประดิษฐาน พระพุทธชินราชจ าลอง และโลงแก้วบรรจุ
สังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงด า ท่ีไม่ เน่าเ ป่ื อย ซึ่ งชาวอุทัยธานีเคารพนับถือกันมาช้านาน          
นอกจากนี ้ยังมีจุดน่าท่ีสนใจภายในวัดอีกหลายแห่ง ทัง้  “ปราสาททองค า” ท่ีตกแต่งด้วยทองค า 
สร้างขึน้เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในวาระท่ีทรงเสวยราชย์เป็นปีท่ี 50      
ยอดปราสาทท าเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสูง 8 ศอกและหลวงพ่อเงินไหลมาเทมา            
พิเศษ บริการทา่นชมรอบบริเวณวดัด้วยรถน าเท่ียวท้องถ่ิน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ “วดัเขาสะแกกรัง หรือ วดัสงักสัรัตนคีรี” วดัคูบ้่านคูเ่มืองของชาวอทุยัธานี ตัง้อยู่ท่ี

เชิงเขาสะแกกรัง ต าบลน า้ซึม อ าเภอเมือง จงัหวดัอทุยัธานี เป็นวดัเก่าแก่สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2443  

ยอดเขาสะแกกรังเป็นดนิแดนท่ีชาวอทุยัยกให้เป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ นิยมเดนิทางมากราบไหว้ ท าบญุ 
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ขึน้บนัได 449 ขัน้ สู่ยอดเขาสะแกกรัง ภายในวดัเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระพทุธมงคลศกัดิ์สิทธ์ิ” 

เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั ซึง่เป็นพระคูบ้่านคูเ่มือง ชาวอทุยัธานีให้ความเคารพนบัถือและนิยมมา

กราบสกัการะบชูา เพ่ือขอโชคลาภ และความส าเร็จในการประกอบอาชีพ อีกทัง้ยงัเป็นท่ีประดิษฐาน

พระพทุธบาทจ าลอง และเป็นจดุมวิวสวยๆ ของอทุยัธานีอีกด้วย 

   
 จากนัน้น าทา่นชม “ตลาดเก่าบ้านสะแกกรัง” (ถนนคนเดินตรอกโรงยา หรือ เซ็กเก๋ียกัง้) ** เปิดทุก

วันเสาร์เท่านัน้** ไปสมัผสัผู้คนในชมุชนท่ียงัคงผกูพนักบัวีถีชีวิตในอดีต เสนห์่ของท่ีน่ีก็คือ 

บ้านเรือนไม้เก่าๆ บนถนนสายเล็กๆแหง่นี ้จะมีนกัทอ่งเท่ียวตา่งพากนัมาเดนิเท่ียว กินอาหารอร่อยๆ 

ขึน้ช่ือของเมืองอทุยัฯ ผู้คนในชมุชนจะเปิดบ้านชาวจีนในสมยัก่อนหลายหลงั รวมถึงมีการเลา่ถึง

ประวตัขิองตรอกโรงยาในสมยัก่อน ให้นกัทอ่งเท่ียวรุ่นใหม่ได้ทราบกนั นอกจากจะอิ่มความรู้กนัแล้ว 

แถมยงัได้ช้อปของฝากเล็กๆ น้อยๆ กลบัมาฝากคนท่ีบ้านอีกด้วย  

 กรณี ท่ีเดนิทางทอ่งเท่ียวไมต่รงกบัวนัเสาร์ จะต้องเปล่ียนสถานท่ีท่องเท่ียวจาก “ตลาดเก่าบ้านสะแก

กรัง” เป็น “ล่องเรือแมน่ า้สะแกกรัง” แทน 

17:00 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างการเดนิทางให้ทา่นได้แวะ รับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
20:30 น. เดนิทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพพร้อมภาพความประทบัใจ 

 
 

 
 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

อตัราน้ีรวม 

 คา่รถตู้ปรับอากาศ VIP 
 คา่เข้าชมสถานท่ี คา่อาหาร (2 มือ้) คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และคา่วิทยากร ตามรายการท่ีก าหนด 
 ทิปมคัคเุทศก์ คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และพนกังานขบัรถ หากบริการดีน่ารักประทบัใจ สามารถเพิ่มให้เป็นก าลงั 
ใจในการท างานได้ 
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 ประกนัภยัอบุตัเิหตสุ าหรับการเดนิทางภายในประเทศ Bangkok Insurance ความคุ้มครองตามระบใุน
กรมธรรม์ วงเงินสงูสดุ 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม) 

 บริการน า้ด่ืมตลอดเส้นทางบนรถตู้ปรับอากาศ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียม +3% กรณีช าระคา่ทวัร์ผา่นบตัรเครดติ บริษัทฯ ไมรั่บช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถึงบตัร
เครดิตท่ีออกให้โดยธนาคารตา่งประเทศ 
 

การช าระเงิน 

 ช าระเงินเตม็จ านวน สงวนสิทธ์ิการคืนเงนิทุกกรณี 
 

ส าคญั (เง่ือนไขและรายละเอียดของการเดินทาง สิทธิประโยชนทุ์กท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดทุกขอ้) 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ตามข้อจ ากดัด้าน
ภมูิอากาศ ณ วนัเดนิทางจริง โดยจะค านงึถึงความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยสว่นใหญ่เป็น
หลกั  

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขการเดินทางท่ีระบไุว้
ทัง้หมด 

 การเดนิทางในแตล่ะคณะจะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน  6 ท่าน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียน แปลงราคา หาก
คณะทวัร์มีผู้ เดนิทางต ่ากว่า 6 ท่าน หรือเล่ือน/ยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 21 วันก่อนวนัเดนิทาง  

 หากทา่นไมเ่ดนิทางพร้อมคณะตามก าหนดนดัหมายหรือออกเดินทางไปกบัคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตาม
ระหวา่งทวัร์ ถือว่าทา่นสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการใด ๆ คืน ไมว่่าด้วยจากสาเหตใุดก็ตาม 

 

ขอ้แนะน าส  าหรบัการเดินทางในช่วงสถานการณไ์วรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มาตรการการให้บริการบนรถตู้  
1.  สมาชิกต้องใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง 
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วดัไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน า้บนรถ
ตลอดการเดนิทาง 
3.  กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริน้แบบฟอร์มนีใ้ห้ทกุทา่น เม่ือทา่นกรอกแล้ว 
กรุณาน าสง่คืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ) 
 


