ไหว้พระอนุ่ ใจ อ ุทัยธานี 1 วัน
เดินทาง ต ุลาคม 2563
วัดจันทาราม(วัดท่าซ ุง) l ปราสาททองคา (กาญจนาภิเษก) l วัดสังกัสรัตนคีรี l บ้านจงรัก l
ถนนคนเดินตรอกโรงยา

เริ่มต้นเพียง

999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
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Day
1
กร ุงเทพฯ
อ ุทัยธานี
วันที่ 1
06.00 น.

07.00 น
09.00 น.

กร ุงเทพฯ-วัดจันทาราม(วัดท่าซ ุง)-ปราสาททองคา (กาญจนาภิเษก)– วัดสังกัสรัต
นคีร-ี บ้านจงรัก-ถนนคนเดินตรอกโรงยา- กร ุงเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
และเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึน้ รถ
บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
ออกเดินทางสู่ จังหวัดอ ุทัยธานี โดยรถบัสปรับอากาศ
บริการอาหารว่างระหว่างการเดินทาง (มื้อที่1)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง เป็ นวัดเก่าแก่ ที่สร้างตัง้ แต่สมัยโดย หลวงพ่อใหญ่
องค์แรก เป็ นผูส้ ร้างวัดแต่วัดเริ่ม พัฒนาและเป็ นที่รจู้ ักเมื่อพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิง
ดา) พระเถระที่มีชื่อเสียง ได้สร้างอาคารต่าง ๆ มากมาย

นาท่านเข้าชม ปราสาททองคา (กาญจนาภิเษก) ปราสาทที่สร้างขึน้ แล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2539 เป็ นปี ที่
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงขึน้ ครองราชย์ ครบ 50 ปี ทางเจ้าอาวาสวัดจึงได้นา
ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 และทางพระราชวังได้ให้ชื่อ
ปราสาทองคาใหม่โดยมีคาว่า กาญจนาภิเษก ต่อท้ายชื่อ โดยมีชื่อเต็มว่า “ปราสาททองคากาญจนา
ภิเษก” โดย ปราสาททองคา (กาญจนาภิเษก)
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เที่ยง

16.30 น.
20.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่2)
นาท่านเข้าชม วัดสังกัสรัตนคีรี วัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องประเพณีตกั บาตรเทโว ซึ่งจัดขึน้ ในวันแรม 1 คา่
เดือน 11 ของทุกปี ถือเป็ นประเพณีสาคัญของจังหวัดอุทัยธานี ในวันดังกล่าวจะมีพระสงฆ์กว่า 500
รูป เดินลงมาตามบันได 449 ขัน้ จากมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังสู่ลานวัดสังกัสรัตนคีรีเบื้องล่าง เพื่อ
มารับบิณฑบาต สอดคล้องกับพุทธประวัติกล่าวว่าในวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจาก
สวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์ภายหลังประทับจาพรรษาเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาครั้งถึงวันออกพรรษาได้เสด็จ
ลงจากเทวโลก ณ เมืองสังกัสนคร ภายในวัดสังกัสรัตนคีรี ยังประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมือ ง
"พระพุท ธมงคลศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ " พระพุท ธรูป ส าริ ด ปางมารวิ ชั ย ศิ ล ปะสุโ ขทั ย ที่ มี พ ุท ธลัก ษณะงดงาม
สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ในสมัยพญาลิไท มีอายุประมาณ 600 -700 ปี ที่ได้อัญเชิญมาจากสุโขทัย เดิมที
ประดิษ ฐานอยู่เ บื้อ งหน้า พระประธานในวิ ห ารวัด ขวิ ด ริม แม่น ้า สะแกกรัง ฝั ่งตะวั นตก ครั้นเมื่อ เจ้า
ประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ) เดินทางมาตรวจเยี่ยมวั ดและเห็ นพระพุทธรูป จึงโปรดให้
อัญเชิญหลวงพ่อ พุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ มาประดิษ ฐานที่วัดสังกัสรัตนคีรี และได้มีการบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุภายในพระเศียรของหลวงพ่อ ในปั จจุบันพุทธศาสนิกชนจังหวัดอุทัยธานี จะร่วมกันจัดงาน
ไหว้พระพุทธมงคลศักดิส์ ิทธิ์เป็ นประจาทุกปี ระหว่างวันขึน้ 3-4 คา่ เดือน 4 ใกล้กบ
ั มณฑปบนยอดเขา
สะแกกรัง ยังเป็ นที่ตงั้ ของพระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ แห่งรัชกาลที่ 1 และใน
วันที่ 6 เดือนเมษายนของทุกปี ได้จดั ให้มีพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์
นาท่านชม บ้านจงรัก (ไม่รวมค่าเครื่องดืม
่ ) เป็ นร้านกาแฟกึง่ พิพิธภัณฑ์ ตัง้ อยู่ในอาเภอเมือง จังหวัด
อุทยั ธานี ร้านอยู่ริมถนน ตรงข้ามโรงเรียนอุทยั วิทยาลัย เป็ นบ้านไม้ที่ตอ่ เติมเป็ นร้านกาแฟ สไตล์การ
ตกแต่งร้านแบบโบราณโดยนาของสะสมตัง้ แต่บรรพบุรษุ รุ่นปู่ ย่าตายาย ในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึ ง
ปั จจุบันมาใช้ตกแต่งทาให้ดมู ีสไตล์ เป็ นเอกลักษณ์ ร้านจาหน่ายเครื่องดื่ม ชา กาแฟ นา้ สมุนโพรโฮม
เมดสูตรโบราณ และยังมีโปสการ์ด ของที่ระลึกจังหวัดอุทัยธานีจาหน่ายด้ว ย สาหรับใครที่หลงรัก
บรรยากาศและข้าวของเครื่องใช้ในอดีต ไม่ควรพลาดแวะมาจิบเครื่องดืม
่ ชมของเก่าที่หาชมได้ยาก
นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินตรอกโรงยา เป็ นอีกหนึง่ สถานที่อีกแห่งหนึง่ ที่สามารถสะท้อนเรื่องราว
และบรรยากาศของความเป็ นเมืองอุทยั ได้เป็ นอย่างดี ใครจะรูว้ ่าถนนคนเดินเล็กๆ แห่งนีแ้ ต่กอ่ นนัน้ เคย
เป็ นชุม ชนที่อ ยู่อ าศัย ของชาวจีน อาศัยจานวนมาก อี กทั้ง เป็ นแหล่งสูบฝิ่ นซึ่ งเปิ ดอย่า งถูก ต้อ งตาม
กฎหมาย บรรยากาศของที่นจี่ ึงคลาคลา่ ไปด้วยผูค้ นที่มาซื้อขายและสูบฝิ่ นกันอย่างเสรี ทาให้ชาวบ้านใน
ละแวกใกล้เคียงเรียกตรอกนีจ้ นติดปากว่า “ตรอกโรงยา” ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2500 เมื่อรัฐบาลประกาศให้
ฝิ่ นเป็ นสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย ตรอกโรงยาจึงซบเซาลงไปโดยปริยาย จนกระทัง่ ได้ถกู ปลุกให้ฟื้นคืน
ชีวิ ตขึ้นมาใหม่อี ก ครั้ง ให้กลายเป็ นถนนคนเดินกลางเมื อ งอุทัยธานี ที่ ยังคงทิ้งร่ อ งรอยของความ
เจริญรุ่งเรืองในอดีตผ่านบ้านไม้เก่าแก่ที่ได้ถกู ปรับปรุงกลายเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึง
ร้านขายของที่ระลึก จนทาให้ตรอกโรงยากลับมาคึกคักอีกครัง้ (อิสระมื้ออาหารตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

******************************************
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
13 , 17, 24 , 31 ตุลาคม 2563
7 , 14 , 21 , 28 พฤศจิกายน 2563

ราคาท่านละ
999 บาท
999 บาท

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยว
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และ
สภาพภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่
กาหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นรี้ วม
1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง
วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกิน
ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์นไี้ ม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม
่ ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยาน
แห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
เท่านัน้ ) (กรณีตอ้ งการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
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การจองทัวร์และสารองที่นงั ่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับ
เงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการ
โอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการ
เดินทาง 7 วัน เพือ่ ใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงือ่ นไขและข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุก
กรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถ
งดใช้หอ้ งนา้ บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อ
ท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดืม
่ /นา้ เปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
6. ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
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ไหว้พระอุ่นใจ อุทยั ธานี 1 วัน
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ไหว้พระอุ่นใจ อุทยั ธานี 1 วัน
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ไหว้พระอุ่นใจ อุทยั ธานี 1 วัน
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ไหว้พระอุ่นใจ อุทยั ธานี 1 วัน

WTAUT-BS001

