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โปรแกรมทอ่งเทีย่ว จ.อทุยัธาน ี
เดนิทางวนัที ่18-19 กรกฎาคม 2563 

(เดนิทางโดยรถตูป้รับอากาศแบบ VIP ) 

ทวัรด์ ีรับประกนัโดยสมาคมสง่เสรมิธรุกจิทอ่งเทีย่วไทย (สธทท.)  

สนับสนุนโดย ททท. ภมูภิาคภาคกลาง 

  

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก 18 ก.ค.63       สวนมาลยับวัวคิทอเรยี – วดัทา่ซุง - ลอ่งเรอืชมแมน่ า้สะแกกรงั 

                  วดัโบสถ ์– ตรอกโรงยา - น า้พรุอ้นสมอทอง   

 

06.30 น.  รับคณะ ที ่โรงแรมเดอะ บาซาร ์สวนลมุไนทบ์าซาร ์รัชดาภเิษก (MRTลาดพรา้ว  

ออกประต ู1 ) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับพรอ้มตดิป้ายชือ่กระเป๋าแนะน าการเดนิทาง 

07.00 น.  น าคณะ ออกเดนิทางสู ่จ.อทุย้ธาน ี(อสิระอาหารเชา้)  

  แวะเทีย่วชมธรรมชาตแิละอสิระอาหารเชา้กันที ่สวนมาลยับวัวคิทอเรยี อ.บางบัวทอง 

จ.นนทบรุ ีสวนจ าหน่ายบัวพันธุว์คิทอเรยี หรอืทีเ่รยีกวา่บัวกระดง้ยักษ์ทีเ่ปิดมานานจน

เป็นตน้ต ารับของบัวกระดง้หลายแหง่ซึง่น าพันธุจ์ากสวนไปขยายพันธุต์่อจนมชีือ่เสยีง

แลว้ ยังเปิดเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร เป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศ

ร่มรืน่คอยตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วทีส่นใจเขา้มาชมสวนบัว ทีน่ี่ยังมกีจิกรรมทีน่่าตืน่เตน้ให ้

ทา่นไดท้ดลองความกลา้อยา่งเบาๆ คอื การลงไปบนบวักระดง้ ลองยนื น่ัง ถา่ยรปูบนใบ

บวัไดอ้ยา่งสนุกสนาน ... ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นออกเดนิทางตอ่ 

ถ ำ้พหุวำย 

ลล 
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11.00 น.  เดนิทางถงึ วดัจนัทาราม ชาวบา้นนยิมเรยีกวา่ วดัทา่ซุง ในอดตีบรเิวณนี้เป็นจุดแวะ

พักแพซุงต่างๆ ที่ล่องสัญจรมาตามล าน ้ า วัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว

อทุยัธาน ีดว้ยทัง้ความสวยงาม และความศักดส์ทิธิข์องหลวงพอ่ฤาษีลงิด า พระเถระทีม่ี

ช ือ่เสยีงทีช่าวบา้นเคารพบชูา อกีทัง้ยังเป็นทีก่ลา่วขานกนัวา่ผูม้คีวามตดิขัดเรือ่งการเงนิ 

มาขอพรทีน่ีแ่ลว้จะสมหวัง  อาคารส าคญัในวัดไดแ้ก ่วหิารแกว้ 100 เมตร เป็นวหิารที่

หลวงพ่อฤๅษีลงิด าสรา้งไวก้่อนมรณภาพ ภายในประดษิฐาน พระพุทธชนิราชจ าลอง  

และโลงแกว้บรรจุสังขารของหลวงพ่อฤาษีลงิด าทีไ่มเ่น่าเป่ือยบรรจ ุโดยรอบของวหิาร

ประดับประดาดว้ยโมเสกสขีาว และกระจก ทีส่ะทอ้นกันไปมา ดวูบิวับทั่วไปทัง้วหิาร น า

ชม ปราสาททองกาญจนาภเิษก ตกแตง่ดว้ยทองค าตระการตา สรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็น

พระราชกศุลแดใ่นหลวงรัชกาลที ่9 ในวาระทีท่รงเสวยราชยเ์ป็นปีที ่50  ยอดปราสาท

ท าเป็นซุม้ประดษิฐานพระพทุธรปูปางลลีาสงู 8 ศอก 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั อาหารถิน่พรอ้มเสรฟิ เมนูปลาแรดทอดกระเทยีม 

13.00 น. น าคณะ ลอ่งเรอืชมแมน่ า้สะแกกรงั ท่องเทีย่วกนิลมชมเรอืนแพรมิแม่น ้าสะแกกรัง 

นับเป็นสวรรคบ์นผืนน ้าอันอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่แลว้ เกอืบทุกแพจะมีการเลีย้งปลา

กระชัง โดยเฉพาะปลาแรด ซึง่เป็นอาชีพที่สรา้งรายไดแ้ละชื่อเสียงใหก้ับจังหวัด

อทุัยธานีเป็นอย่างมาก เนื่องจากเนื้อปลาทีน่ี่ไม่มกีลิน่ดนิโคลน เนื้อแน่นนุ่มและหวาน 

อาจเป็นเพราะน ้าทีน่ีม่กีารไหลเวยีนดแีละอาจมแีรธ่าตบุางอยา่งอยู ่ 

จากนัน้น าชม วดัอุโปสถาราม หรอืทีเ่รยีกกันสัน้ๆ วา่ “วดัโบสถ”์ เดมิทมีชี ือ่วา่ 

“วัดโบสถ์มโนรมย์ ” ตั ้งอยู่ร ิมแม่น ้ าสะแกกรัง จัดเป็น ศาสนสถานเก่าแก่ที่อยู่

คู่บา้นคู่เมอืงอุทัยธานีมาตัง้แต่สมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ บรรยากาศของวัดเงยีบสงบ 

เราเริม่ตน้จาก “พระอโุบสถ” ซึง่ภายในประดษิฐานพระพทุธรปูประทับน่ังปางมารวชิยั 5 

องค ์ผนังทัง้ 4 ดา้นในพระอโุบสถงดงามไปดว้ยจติรกรรมฝาผนัง สรรคส์รา้งโดยจติรกร

สมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ บอกเล่าเรือ่งราวพุทธประวัต ิแมบ้างสว่นของงานจติรกรรม

เหล่านี้จะหลุดลอกบา้งตามกาลเวลา แต่ลวดลายอันอ่อนชอ้ยเหล่านี้ยังคงทรงเสน่ห์

เหมอืนเดมิไม่เปลีย่นแปลง ถัดจากพระอโุบสถไปคอื “พระวหิาร” พระประธานภายใน

พระวหิารเป็นพระพทุธรปูยนืปางหา้มญาต ิขนาบซา้ยขวาดว้ยพระพทุธรปูฝ่ังละหนึง่องค ์

ฝาผนังยังคงมงีานจติรกรรมทัง้ 4 ดา้นคลา้ยกับภายในพระอโุบสถ แตจ่ะเป็นเรือ่งของ

พระมาลัย พระอสตีมิหาสาวก และอสภุกรรมฐาน 10 ลวดลายมคีวามวจิติรงดงามน่าชม

ไมแ่พก้ัน หลังจากทีเ่พลดิเพลนิไปกับการชมจติรกรรมฝาผนังเรยีบรอ้ยแลว้ เราก็ไมล่มื

เดนิชมความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของ “เจดยีส์ามสมยั” ตัง้อยู่บรเิวณ

ดา้นหลังพระวหิาร ซึง่เจดยีท์ัง้สามองค ์มรีูปแบบทีแ่ตกตา่งกัน เริม่จากเจดยีท์รงระฆัง

เป็นศลิปะแบบอยุธยา  เจดยีย์่อมุมไมส้บิสองศลิปะแบบรัตนโกสนิทร ์และเจดยี์ทรง

ระฆังเหลี่ยมศลิปะแบบผสมระหว่างอยุธยาและรัตนโกสนิทร์ ตัง้เรียงรายอยู่ในแนว

ระนาบเดยีวกัน ถงึแมว้า่เจดยีส์ามองคน์ี้จะมีชือ่เรยีกวา่เจดยีส์ามสมัยก็ตาม แตจ่ากการ

สนันษิฐานนัน้พบวา่ เจดยีท์ัง้สามองคน์ีถ้กูสรา้งขึน้พรอ้มกนัในสมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ 
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15.00 น. ใหท้่านไดเ้ดนิเล่น ถนนคนเดนิตรอกโรงยา อยู่ใจกลางเมืองอุทัยธานี ซึง่จะมีจัด

เฉพาะวันเสาร ์สบืสานเรือ่งราวของ "ซเิกีย๋กัง้" ชมุชนคา้ขายของชาวจนีมาแตโ่บราณ 

นับเป็นสีสันอันน่ารักที่ปลุกเมืองอุทัยธานีใหม้ีชีว ิตชีวาขึ้นมาอีกครั ้ง ... ไดเ้วลา

พอสมควรน าทา่นเดนิทางตอ่ 

17.00 น. เดนิทางกันมาทัง้วัน แวะใหท้า่นไดแ้ชเ่ทา้ทีบ่อ่น ้าพุรอ้นสมอทอง พรอ้มชมววิอา่งเก็บ

น ้ายามเย็น (คา่บรกิารยอ่มเยามาก ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

18.00 น.  รับประทานอาหารค า่  

19.00 น. พักผอ่น ณ โรงแรมทีพั่ก หว้ยขาแขง้คนัทรโีฮมรสีอรต์ หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง 19 ก.ค. 63      หบุป่าตาด – ผา้ทอโบราณบา้นผาท ัง่ - ตลาดชาวไฮ ่ 

                                           ถ า้พหุวาย วงันาค ี- ตน้ไมย้กัษ ์- ถ า้เขาวง - กรงุเทพฯ 

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ รสีอรต์ทีพั่ก และพักผอ่นสบายๆ  

08.30 น. ออกเดินทางไป หุบป่าตาด ป่าดกึด าบรรพ ์หนึ่งใน Unseen Thailand  ชม

บรรยากาศภายในหุบเขาที่รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่อายุหลายรอ้ยปี และ

สัตวเ์ลือ้ยคลานชนดิแปลกๆ ทีพ่บไดท้ีน่ี่เทา่นัน้ ใหค้วามรูส้กึเหมอืนเดนิทางยอ้นเวลาสู่

ยคุดกึด าบรรพ ์(โปรแกรมนี้มกีารเดนิส ารวจธรรมชาตแินะน าใหใ้สร่องเทา้ผา้ใบ ไมค่วรใสร่องเทา้ที่

จะไมท่ าใหท้า่นเดนิล าบาก) 

 ... ไดเ้วลาพอสมควร ออกจากหุบป่าตาด แวะบา้นผาทั่ง ชมผา้ทอโบราณ ทีไ่ดรั้บ

สมญาวา่ “จากเวยีงจันทน์ สู ่ยูเนสโก”้ เป็นผา้ทอลายโบราณทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่ว

โลก จน UNESCO ยกยอ่งให ้เป็นที ่1 ของโลก ผา้ทอโบราณบา้นผาทั่งเป็นงานศลิป์ที่

สบืทอดกนัมานับรอ้ยปีของชาวลาวคร่ัง และลาวเวยีงทีอ่พยพมาจากฝ่ังลาว  

12.00 น. ใหท้า่นอสิระอาหารกลางวนั ทีต่ลาดชุมชนชาวไฮ ่บา้นไฮบ่า้นเฮา เป็นพืน้ทีร่วมตัวกัน

ของชาวอ าเภอบา้นไร ่ ตกแตง่แผงขายของดว้ยใบไมใ้บหญา้ไดก้ลิน่ไอแบบวถิเีดมิๆ

ของไทยเรา ชาวบา้นน าเอาสนิคา้พืน้ถิน่มาขาย พชืผลเกษตรตามฤดกูาล งานศลิป์ ผา้

ทอผา้มัดยอ้มฝีมอืชาวบา้นแตไ่มธ่รรมดา อาหารสด อาหารแหง้ และการละเลน่แบบ

พืน้บา้น ใหเ้ลอืกชมิเลอืกชมกนัอยา่งเป็นกนัเอง และทีต่อ้งลองคอื การแฟสดดรปิ 

รสชาตหิรหูราแตร่าคาชาวไร ่(ทา่นสามารถซือ้ของฝากของดปีระจ าจังหวัดอทุยัธานไีด ้

ทีน่ี)่ 

13.00 น. ออกเดนิทางไปถ า้พหุวาย ภายในเขตวนอทุยานถ ้าเขาวง อ าเภอบา้นไร ่ทีม่หีนิงอกหนิ

ยอ้ยรปูรา่งสวยงามแปลกตา ยิง่ใหญอ่ลังการ และถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าละครเร ือ่ง

นาค ีใชเ้วลาอยูท่ีน่ีร่าว 1 ชม. 

จากนั้นไปต่อที่ วดัถ า้เขาวง อีกหนึ่ง Unseen Thailand วัดสวยท่ามกลาง

ขนุเขา ดเูผนิๆ ภายนอกจะเห็นเป็นเรอืนไมข้นาดใหญ่โอบลอ้มดว้ยเขาหนิปนู เหมอืน
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เป็นรสีอรท์ ท่ามกลางป่าเขา แต่ทีจ่รงิแลว้ ทีน่ี่คอื “วัดถ ้าเขาวง” วัดทรง

ศาลพระภูม ิผูรู้ข้องเราบอกว่าถา้มองดีๆ  ก็จะเหมอืนกับศาลพระภูมขินาด

ยักษ์ตัง้อยู ่ 

ปิดทา้ยรายการที ่ตน้ไมย้กัษ ์อายกุวา่ 300 ปี แหลง่ทอ่งเทีย่วทาง

ธรรมชาตทิีม่คีวามมหัศจรรย ์ตน้ไมต้น้นี้มชี ือ่เรยีกว่า ตน้ผึง้ หรอื ตน้เชยีง 

ถูกรายลอ้มดว้ยตน้หมากที่สูงใหญ่ ท าใหม้องดูแปลกตาและเพิม่ความ

ใหญ่โตใหก้ับทัง้กลุ่มกอ้นอย่างน่าอัศจรรย์ … ไดเ้วลาสมควรน าคณะ

เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 

19.30 น. ถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ และประทบัใจ 
                   

 

“ขอบพระคณุทีเ่ลอืกเดนิทางกบั หนอ่โพธิ ์แทรเวล ทวัรแ์สวงบุญ ศลิปวฒันธรรม” 

 

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

หมายเหต ุ:   โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัสถานการณ์และความจ าเป็น 

โดยจะค านงึถงึประโยชนโ์ดยรวมของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิาร  คณะพเิศษเจาะลกึ จ.อทุยัธาน ี 

ราคา พกัเดีย่วเพิม่ 

ส าหรับคณะ 6 ทา่น/ 1 รถตู ้ 2,990  ลดเหลอื 2,490 บาท 500 บาท 

 

ราคาดงักลา่วรวม 

- คา่รถตูป้รับอากาศแบบ วไีอพ ี

- คา่ทีพั่ก ระดบัมาตรฐาน 1 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

- คา่อาหารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ + น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด 

- คา่ธรรมเนยีมสถานทีต่า่งๆ 

- คา่มัคคเุทศกน์ าเทีย่วและคอยดแูลตลอดการเดนิทาง 

- คา่ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิประกัน ทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  

  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับเงือ่นไขและขอ้ตกลงของบรษัิทประกนัชวีติ 
 

ราคาดงักลา่วไมร่วม 

- คา่ทปิไกด ์พนักงานขับรถ และเจา้หนา้ทีบ่รกิารตา่งๆ เก็บเพิม่ทา่นละ 200 บาท ตลอดการเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้สถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหรอืภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีขอใบเสร็จหรอืใบก ากบัภาษี) 
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เง ือ่นไขการจองและส ารองทีน่ ัง่ 

1. วางเงนิมัดจ า ทา่นละ 1,000 บาท  

2. ช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั มเิชน่นัน้ถอึวา่สละสทิธิ ์และไมส่ามารถเรยีก

เงนิมัดจ าคนืได ้
 

มาตรการบรกิารบนรถโดยสารและตลอดการเดนิทางเพือ่สขุอนามยั 
• ผูร้ว่มเดนิทางทัง้หมดตอ้งสวมหนา้กากผา้ตลอดการเดนิทาง 
• หมั่นลา้งมอืดว้ยสบูห่รอืเจลแอลกอฮอล ์ซึง่มบีรกิารบนรถ 

• ปฏบิัตติามมาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคม อยา่งนอ้ย 1 เมตร 
• ส าหรับการเดนิทางขา้มจังหวดั ตอ้งใหค้วามรว่มมอืกรณีมกีารตรวจวดัอณุหภมูริา่งกายตามดา่นตรวจ 
• ไมม่กีารแจกขนมขบเคีย้วบนรถโดยสาร 

 

 


