
วันที่พิมพ์ : 10-09-2020 20:26:50

DE097 : โปรแกรมทัวร์อุทัยธานี อ่างทอง 2 วัน 1 คืน (Van)

เดือน กำหนดการ

กันยายน 2563 19-20 ก.ย. 63 , 26-27 ก.ย. 63

ตุลาคม 2563 03-04 ต.ค. 63 , 10-11 ต.ค. 63 , 17-18 ต.ค. 63 , 23-24 ต.ค. 63 , 24-25 ต.ค.
63 , 31 ต.ค.-01 พ.ย. 63

พฤศจิกายน 2563 07-08 พ.ย. 63 , 14-15 พ.ย. 63 , 21-22 พ.ย. 63 , 28-29 พ.ย. 63

ธันวาคม 2563 05-06 ธ.ค. 63 , 12-13 ธ.ค. 63 , 19-20 ธ.ค. 63 , 26-27 ธ.ค. 63 , 31 ธ.ค. 63-
01 ม.ค. 64

มกราคม 2564 02-03 ม.ค. 64
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อุทัยธานี - วัดถ้ำเขาวง - วัดผาทั่ง - ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง - หุบป่าตาด - เขาสะแกกรัง -

วัดสังกัสรัตนคีรี - แม่น้ำสะแกกรัง - ถนนคนเดินตรอกโรงยา

05.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่มุ่งหน้าสู่

อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

เช้า แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร

09.00 น. เดินทางถึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

เช้า นำท่านเดินทางสู่ ธรรมสถานถ้ำเขาวง หรือ วัดถ้ำเขาวงซึ่งมีรูปทรงแบบเรือนไทยเป็นอาคารอเนกประสงค์

มีทุกสิ่งครบถ้วนอยู่ในเรือนไทยหลังนี้ ทั้งวิหาร กุฏิและโบสถ์

สร้างด้วยไม้สักหากมองโดยผิวเผินแล้วจะแยกแทบไม่ออกเลยว่านี่คือวัดถ้าไม่เข้ามาชมด้านใน

นำท่านเดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อโต ณ วัดผาทั่ง ซึ่งสร้างด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าของศิษย์ หลวงพ่อโต

พรหมรังสี องค์พระสูง 52 ม. และมีขนาดหน้าตักกว้าง 23 ม.

แวะชมและเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือ ณ ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง

ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง มีลายผ้าทอที่มีลวดลายสวยงามสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษ

มีทั้งผ้าไหมและฝ้ายที่ได้มาจากธรรมชาติ

นำมาร้อยเรียงเป็นเส้นสายถักทอด้วยความประณีตจนเกิดมาเป็นลวดลายที่สวยงามคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้ว

ศิลปะที่ละเอียดและงดงามบนผืนผ้าที่ได้รับรางวัลจาก UNESCO ของชาวลาวครั่ง

ลาวเวียงที่อพยพมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช มาเป็นชนพื้นเมืองบ้านไร่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำคณะเดินทางไป ลอดอุโมงค์ ย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทย

ท่านจะได้พบกับความสวยงามแปลกตาที่ธรรมชาติสร้างขึ้น และเราจะได้พบเห็นเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพู ที่ หุบป่าตาด ONE IN

UNSEEN THAILAND (ควรเตรียมไฟฉายส่วนตัว)

16.00 น. เดินทางเข้าที่ พักระดับมาตรฐาน หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน ในตัวเมือง จ.อุทัยธานี

17.00 น. นำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เขาสะแกกรัง มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองของจังหวัดอุทัยธานีได้โดยรอบ

สามารถนำรถยนต์ขึ้นมาได้ โดยไม่ต้องออกแรงมากก็ได้เห็นภาพวิวของเมืองอุทัยฯ ที่สวยงามแล้วอีกทั้งเป็นที่ตั้งของ

วัดสังกัสรัตนคีรี อีกด้วย

จากนั้นนำชม แม่น้ำสะแกกรัง ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำสะแกกรัง

ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยการใช้เรือนแพเป็นที่อยู่อาศัยและดำรงชีพอยู่คู่กับสายน้ำแห่งนี้

ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่บางคนอาจจะต้องแอบอิจฉาในความชิลล์สบายๆ ของคนที่นี่

18.30 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม ถนนคนเดินตรอกโรงยา อยู่ใจกลางเมืองอุทัยธานี ซึ่งจะมีจัดกันในวันเสาร์ - อาทิตย์

สืบสานเรื่องราวของ "ซิเกี๋ยกั้ง" ชุมชนค้าขายของชาวจีนมาแต่โบราณ

นับเป็นสีสันอันน่ารักที่ปลุกเมืองอุทัยธานีให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง

สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับเข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
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วันที่ 2 วัดท่าซุง - วัดขุนอินทประมูล - วัดม่วง - วัดป่าโมกวรวิหาร - กรุงเทพฯ

06.00 น. ตื่นเช้ารับอรุณ เดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. นำคณะเดินทางสู่ วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) วัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในจังหวัดอุทัยธานี

วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) เนื่องด้วยมีทั้ง มหาวิหารแก้ว ที่ยาวกว่า 100 เมตร และปราสาททองอันสวยงาม

อีกทั้งยังเคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

หากมาเที่ยวอุทัยธานีแล้วไม่ได้มาวัดนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงจังหวัดอุทัยธานีเลยทีเดียว นำคณะเข้าชมวิหารแก้ว 100 เมตร

(จำลองเมืองสวรรค์ในเมืองมนุษย์) บูชาสรีระรังคารพระสุธรรมเถระ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ด้วยพานเงิน-ทอง

กราบพระพุทธชินราช (นั่งรถในเขตเสียค่าบริการท่านละ 5 บาท) กราบพระองค์ปฐม พระสูง 30 ศอก

มหาเจดีย์ทองคำที่สวยงามและยิ่งใหญ่

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.อ่างทอง นำท่าน ไหว้พระ ณ วัดขุนอินทประมูล 

วัดขุนอินทประมูล เป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธิ์ทอง

ซึ่งนับเป็นพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สองรองจากพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ

พระนอนที่วัดบางพลีใหญ่กลาง จ. สมุทรปราการ 

นำท่านเดินทางไปยัง วัดม่วง เพื่อสักการะขอพรหลวงพ่อใหญ่ หรือ "พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ”

หลวงพ่อใหญ่ หรือ "พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” พระนามนี้หลวงพ่อเกษมตั้งใจสร้างองค์พระนี้

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 คณะลูกศิษย์หลวงพ่อเกษม

ได้พร้อมใจรวมพลังช่วยกันสร้างร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจนการก่อสร้างองค์พระได้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16

กุมภาพันธ์ 2550 มีระยะเวลาการก่อสร้างรวมประมาณ 16 ปี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าโมกวรวิหาร อีกหนึ่งวัดขึ้นชื่อของ จังหวัดอ่างทอง 

วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่งดงามมากองค์หนึ่งของประเทศไทย

สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย มีประวัติความเป็นมาน่าอัศจรรย์

เล่าขานมาว่าได้ลอยน้ำมาจมอยู่หน้าวัดราษฎรบวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ

นอกจากนี้ยังมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับองค์พระพุทธไสยาสน์ว่าเป็นพระพุทธรูปพูดได้โดยมีการจารึก โดยผู้บันทึกก็คือ

พระครูปาโมกข์มุนี เจ้าอาวาสวัดป่าโมก พระพุทธไสยาสน์องค์นี้มีความเก่าแก่คู่กันมากับวัด มีขนาดใหญ่โตและงดงามมาก

เย็น นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้ท่านได้ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ร้านขายของฝากระหว่างเดินทาง

20.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ

เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง) ท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

02 - 03 มกราคม 2564 3,900 3,600 1,000

19 - 20 กันยายน 2563 3,600 3,300 800

26 - 27 กันยายน 2563 3,600 3,300 800

03 - 04 ตุลาคม 2563 3,900 3,600 1,000

10 - 11 ตุลาคม 2563 3,600 3,300 800

17 - 18 ตุลาคม 2563 3,600 3,300 800

23 - 24 ตุลาคม 2563 3,900 3,600 1,000

24 - 25 ตุลาคม 2563 3,900 3,600 1,000

31 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2563 3,600 3,300 800

07 - 08 พฤศจิกายน 2563 3,600 3,300 800

14 - 15 พฤศจิกายน 2563 3,600 3,300 800

21 - 22 พฤศจิกายน 2563 3,600 3,300 800

28 - 29 พฤศจิกายน 2563 3,600 3,300 800

05 - 06 ธันวาคม 2563 3,900 3,600 1,000

12 - 13 ธันวาคม 2563 3,600 3,300 800

19 - 20 ธันวาคม 2563 3,600 3,300 800

26 - 27 ธันวาคม 2563 3,600 3,300 800

31 ธันวาคม 2563 - 01 มกราคม 2564 3,900 3,600 1,000

www.DoubleEnjoy.com



อัตรานี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ•

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

สิ่งที่ควรนำไป

หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด•

รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น•

ของใช้ส่วนตัว•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไ

ม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่

อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอ

กเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

•

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน
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ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี•

การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้•

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน•

รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน•

รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน•
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