เที่ยวเมืองสโลว์ไลฟ์ ...อุทยั ธานี
สัมผัสเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่หน์ ่าค้นหา
ทริปท่องเที่ยวอุทยั ธานี 1 วัน
เดินทางโดยรถตูป้ รับอากาศ
ราคาท่านละ 3,890 บาท (กรุป๊ ละ 6 ท่าน)
กาหนดการเดินทาง 3,10, 17. 24 เม.ย. // 8, 15, 22, 29 พ.ค. //
5, 12, 19, 26 มิ.ย.2564

*** พิเศษสุดสําหรั บลูกค้ า Compax ***
 นมัสการและเยี่ยมชมหนึง่ ในวัดที่สวยที่สดุ ในประเทศไทย “วัดจันทาราม หรื อ วัดท่าซุง”
 สักการะพระพุทธมงคลลือเลื่อง ชมเมืองบนยอดเขาสะแกกรัง “วัดเขาสะแกกรัง”
 “ถนนคนเดินตรอกโรงยา” สัมผัสและชมเสน่ห์ของบ้ านเรื อนไม้ เก่าๆ บนถนนสายเล็กๆ
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06:00 น.

พร้ อมกันที่จดุ นัดพบ “ปั ม้ ปตท วิภาวดี ฝั่ งขาออก (ถึงก่อนกองทัพบก)” เจ้ าหน้ าที่ คอมแพ็คเวิลด์ให้
การต้ อนรับ ตรวจวัดอุณหภูมิและอานวยความสะดวก
**เสริ ฟอาหารเช้ า ข้ าวเหนียวหมูปิง้ ต้ นตารับคุณยาย หมูปิง้ เตาถ่าน หมักคลุกเคร้ าเครื่ องเทศอย่างลงตัว
เสริ ฟพร้ อมข้ าวเหนียวอัญชัญสีสวย นุ่มลิ ้น**

ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุทยั ธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ ให้ ท่านได้ สมั ผัสความสะดวกสบายตลอดการ
เดินทาง (บริการอาหารเช้ า พร้ อมเครื่ องดื่ม)

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ “วัดจันทาราม หรื อ วัดท่าซุง” วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของเมืองอุทยั ธานี วัดที่สร้ างขึ ้น
ในสมัยอยุธยาและเป็ นหนึง่ ในวัดที่สวยที่สดุ ในประเทศไทย นาท่านชมความสวยงามของวิหารแก้ วที่
ประดับด้ วยโมเสกแก้ วกว่า 100 เมตร ทาให้ วิหารระยิบระยับอย่างสวยงามและเป็ นวิหารที่หลวงพ่อ
ฤๅษี ลิ งดาสร้ างไว้ ก่อนมรณภาพ ภายในประดิษฐาน พระพุทธชินราชจ าลอง และโลงแก้ วบรรจุ
สั ง ขารของหลวงพ่ อ ฤาษี ลิ ง ด าที่ ไ ม่ เ น่ า เปื่ อย ซึ่ ง ชาวอุ ทั ย ธานี เ คารพนั บ ถื อ กั น มาช้ านาน
นอกจากนี ้ ยังมีจุดน่าที่สนใจภายในวัดอีกหลายแห่ง ทัง้ “ปราสาททองคา” ที่ ตกแต่งด้ วยทองคา
สร้ างขึน้ เพื่ อ ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ใ นหลวงรั ช กาลที่ 9 ในวาระที่ ท รงเสวยราชย์ เป็ นปี ที่ 50
ยอดปราสาททาเป็ นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรู ปปางลีลาสูง 8 ศอกและหลวงพ่อเงินไหลมาเทมา
พิเศษ บริการท่านชมรอบบริเวณวัดด้ วยรถนาเที่ยวท้ องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ “วัดเขาสะแกกรัง หรื อ วัดสังกัสรัตนคีรี ” วัดคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของชาวอุทยั ธานี ตังอยู
้ ่ที่
เชิงเขาสะแกกรัง ตาบลน ้าซึม อาเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี เป็ นวัดเก่าแก่สร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2443
ยอดเขาสะแกกรังเป็ นดินแดนที่ชาวอุทยั ยกให้ เป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ นิยมเดินทางมากราบไหว้ ทาบุญ
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ขึ ้นบันได 449 ขัน้ สู่ยอดเขาสะแกกรัง ภายในวัดเป็ นที่ป ระดิษฐานของ “พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ”
เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ซึง่ เป็ นพระคูบ่ ้ านคูเ่ มือง ชาวอุทยั ธานีให้ ความเคารพนับถือและนิยมมา
กราบสักการะบูชา เพื่อขอโชคลาภ และความสาเร็จในการประกอบอาชีพ อีกทังยั
้ งเป็ นที่ประดิษฐาน
พระพุทธบาทจาลอง และเป็ นจุดมวิวสวยๆ ของอุทยั ธานีอีกด้ วย

จากนันน
้ าท่านชม “ตลาดเก่าบ้ านสะแกกรัง” (ถนนคนเดินตรอกโรงยา หรื อ เซ็กเกี๋ยกัง)้ ** เปิ ดทุก
วันเสาร์ เท่ านัน้ **

ไปสัมผัสผู้คนในชุมชนที่ยงั คงผูกพันกับวีถีชีวิตในอดีต เสน่ห์ของที่นี่ก็คือ

บ้ านเรื อนไม้ เก่าๆ บนถนนสายเล็กๆแห่งนี ้ จะมีนกั ท่องเที่ยวต่างพากันมาเดินเที่ยว กินอาหารอร่อยๆ
ขึ ้นชื่อของเมืองอุทยั ฯ ผู้คนในชุมชนจะเปิ ดบ้ านชาวจีนในสมัยก่อนหลายหลัง รวมถึงมีการเล่าถึง
ประวัตขิ องตรอกโรงยาในสมัยก่อน ให้ นกั ท่องเที่ยวรุ่นใหม่ได้ ทราบกัน นอกจากจะอิ่มความรู้กนั แล้ ว
แถมยังได้ ช้อปของฝากเล็กๆ น้ อยๆ กลับมาฝากคนที่บ้านอีกด้ วย
กรณี ที่เดินทางท่องเที่ยวไม่ตรงกับวันเสาร์ จะต้ องเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวจาก “ตลาดเก่าบ้ านสะแก
กรัง” เป็ น “ล่องเรื อแม่น ้าสะแกกรัง” แทน
17:00 น.
20:30 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างการเดินทางให้ ทา่ นได้ แวะ รับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้ อมภาพความประทับใจ

เงื่อนไขการเดินทาง
อัตรานี้ รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
ค่าเข้ าชมสถานที่ ค่าอาหาร (2 มื ้อ) ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และค่าวิทยากร ตามรายการที่กาหนด
ทิปมัคคุเทศก์ ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และพนักงานขับรถ หากบริการดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้ เป็ นกาลัง
ใจในการทางานได้
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ประกันภัยอุบตั เิ หตุสาหรับการเดินทางภายในประเทศ Bangkok Insurance ความคุ้มครองตามระบุใน
กรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
บริการน ้าดื่มตลอดเส้ นทางบนรถตู้ปรับอากาศ

อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชาระค่าทัวร์ ผา่ นบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชาระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตร
เครดิตที่ออกให้ โดยธนาคารต่างประเทศ

การชาระเงิน
ชาระเงินเต็มจานวน สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

สาคัญ (เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง สิทธิประโยชน์ทุกท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)








บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ตามข้ อจากัดด้ าน
ภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริ ง โดยจะคานึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สงู สุดของท่านลูกค้ าโดยส่วนใหญ่เป็ น
หลัก
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
กบั ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้
ทังหมด
้
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 6 ท่ าน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน แปลงราคา หาก
คณะทัวร์ มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 6 ท่ าน หรื อเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 21 วันก่อนวันเดินทาง
หากท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะตามกาหนดนัดหมายหรื อออกเดินทางไปกับคณะแล้ วงดใช้ บริ การใดก็ตาม
ระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การใด ๆ คืน ไม่ว่าด้ วยจากสาเหตุใดก็ตาม

ข้อแนะนาสาหรับการเดินทางในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการการให้ บริ การบนรถตู้
1. สมาชิกต้ องใส่หน้ ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ ้น-ลงรถทุกครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้ างมือด้ วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ ห้องน ้าบนรถ
ตลอดการเดินทาง
3. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริน้ แบบฟอร์ มนี ้ให้ ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ ว
กรุณานาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
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