
 

 

 

 

 
4 วนั 3 คืน นครสวรรค์ – อุทัยธานี – อ่างทอง - สุพรรณบุรี 
 

 

 
เดินทางด้วยรถตู้ VIP 8 ท่าน 

เริ�มต้น 9,500 รวมทิปแล้ว อาหาร 7 มื�อ  

ราคาทัวร์ 9,500 บาท :   26-29 มี.ค. / 23-26 เม.ย. / 7-10 พ.ค. / 14-17 พ.ค./ 11-14 มิ.ย. /25-28 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญาตปร ะกอบธุรก ิจนาํ เท ี�ยว  เลขที� ��/���� 



 

 

 

หมายเหตุ 

ทัวร์ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ

จํานวนสูงสุด ที�กรุ๊ปละ 8 ท่าน  

 

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี�ยนได้ในกรณ ี

 

โรงแรมที�พกั มีการปรับราคาขึ�น หรือ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่สามารถ

รองรับคณะได้  

 

โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบราคาและเงื�อนไข ก่อนที�จะมีการเรียกเก็บชําระ

มัดจํา 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 วนั 3 คืน นครสวรรค์ อุทัยธานี อ่างทอง สุพรรณบุรี 
(นครสวรรค์) – ตลาดเก่าร้อยปีชุมแสง – วัดศรีอุทุมพร – วัดคีรีวงค์ – อุทยานสวรรค์ – ศาลเจ้าเทพารักษ์  

พาสาน – (อุทัยธานี) – วัดถํ�าเขาวง – ต้นไม้ยักษ์ – หุบป่าตาด – บ้านชายเขา - ยอดเขาสะแกกรัง  

ถนนคนเดินตรอกโรงยา – วัดท่าซุง – (อ่างทอง) – วัดขุนอนิทประมูล – วัดม่วง – มะขามคาเฟ่  

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง – (สุพรรณบุรี) – อุทยานมังกรสวรรค์ – วัดเขาดีสลกั  

พระพุทธรูปแกะสลักผาหิน - วัดเขาพระศรีสรรเพชร – ตลาดนํ�าสะพานโค้ง 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – นครสวรรค์  

06.30 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศก์ไดที้�จุดนดัหมาย  

07.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดเก่าร้อยปีชุมแสง จงัหวดันครสวรรค์ (ระยะทาง 270 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3.30 ชม.) เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่นํ� าน่าน และอยู่ใกลส้ถานีรถไฟชุมแสง เสน่ห์ของที�นี�คืออาคารบา้นเรือน

แบบโบราณอายุกว่า 100 ปี บรรยากาศอบอวลดว้ยความคลาสสิก ชาวบา้นใชชี้วิตกินอยู่อย่างเรียบง่าย ง่าย 

ตลาดแห่งนี� แสดงถึงวิถีชีวิตชาวบา้นที�ยงัคงดาํเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่ยงัคงแฝงไวด้ว้ยกลิ�นอายความเก่า

เอาไวอ้ยา่งลงตวั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วดัศรีอุทุมพร (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง) หรือ วดัวงัเดื�อ หรือ 

วดัหลวงพ่อจอ้ย เป็นวดัที�ชาวนครสวรรคใ์ห้ความเคารพศรัทธาเพราะเป็นวดัที�หลวงพ่อจอ้ย เกจิชื�อดงัแห่ง

เมืองปากนํ� าโพเคยเป็นเจา้อาวาสจนละสังขาร  ท่านเป็นพระนักพฒันาผูไ้ด้สมญานามว่า “เทพเจา้แห่งเมือง

ปากนํ� าโพ” ชมความสวยงามที�เป็นเอกลกัษณ์ ดว้ยงานปูนเปลือยผสมเครื�องเบญจรงคแ์ละกระเบื�อง มีความ

งดงามอ่อนช้อย สีสันสวยงาม ทั�ง มณฑป อุโบสถลอยฟ้า เสาร้อยตน้ ศาลาทรงไทย เป็นตน้ ได้เวลาอัน

สมควร นาํท่านเดินทางสู่ วดัคีรีวงศ ์(ระยะทาง �� กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาํท่านไหวข้อพร 

องคม์หาเจดียพ์ระจุฬามณีเจดีย ์ซึ� งเป็นเจดียข์นาดใหญ่ตั�งอยูบ่นยอดเขา มี � ชั�น โดยบริเวณฐานขององคม์หา

เจดียจ์ะสามารถมองเห็นภูมิทศัน์ที�สวยงามของเมืองนครสวรรค์ไดแ้บบไกลสุดลูกหูลูกตา ภายในพระจุฬา

มณีเจดีย ์ประกอบไปดว้ยรูปหล่อเหมือนขนาดเท่าองค์จริงของพระชื�อดงัหลายองค ์อาทิ รอยพระพุทธบาท

จาํลอง �� ราศี, พระพุฒาจารย์โต วดัระฆัง, หลวงปู่ ทวด วดัช้างไห้, หลวงพ่อสด วดัปากนํ� า เป็นต้น 

นอกจากนี� ยงัมีพระพุทธรูปจาํลองที�สําคญัของเมืองไทย อาทิ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้ว

มรกต) พระพุทธชินราชจาํลอง พระพุทธโสธรจาํลอง ฯ  



 

 

 

          
นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ หรือเรียกอีกชื�อว่า หนองสมบุญ ชมความ

งดงามของรูปปั� นมงักรและกราบไหวข้อพรเจา้แม่กวนอิม นาํท่านกราบไหว ้ขอพรบารมี โชคลาภที� ศาลเจา้

เทพารักษ-์เจา้แม่ทบัทิม หรือ ศาลเจา้พ่อแควใหญ่ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที�มีอายุมากกว่า 130 ปีแลว้ จากนั�นนํา

ท่านเดินทางสู่ พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่นํ� าเจ้าพระยา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของปากนํ� าโพ ตั� งอยู่

บริเวณแหลมเกาะยม จุดบรรจบแม่นํ� าปิงและแม่นํ� าน่าน ตน้กาํเนิดแม่นํ� าเจา้พระยา ชื�อ “พาสาน” มีที�มาจาก

คาํว่า “ผสาน” คือ การรวมกนั แต่ “พาสาน” คือ การพาคนเขา้ไปสานให้เกิดการผสมผสานกนัระหว่าง คน 

สถานที� และสภาพแวดลอ้ม ตวัอาคารสร้างบนเนื�อที�ประมาณ � ไร่ ออกแบบให้มีความโคง้แลว้มาบรรจบ

กันที�ปลาย เหมือนการรวมตวักนัของแม่นํ� าหลกัจาก � สาย มาประสานกนัเป็นสองสายและรวมเป็นหนึ� ง

เดียว ซึ� งในช่วงฤดูนํ� าหลากส่วนของอาคารที�ยกโคง้จะโผล่พน้นํ� า นักท่องเที�ยวสามารถพายเรือลอดอาคาร

ชมความงามของสถาปัตยกรรมได ้นอกจาก พาสาน จะเป็นจุดชมวิวและสถานที�พกัผ่อนหย่อนใจแลว้ ยงัมี

สํานักงาน ห้องจดันิทรรศการประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี การท่องเที�ยว ลานประดิษฐานองคเ์จา้แม่

กวนอิม รวมไปถึงกิจกรรมแสง สี เสียงแสดงถึงวิถีชีวิตผูค้นกบัสายนํ�า ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอีกดว้ย  

    
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั 42C THE CHIC HOTEL /OR THE PARADISO JK HOTEL หรือเทียบเท่า (คืนที� 1) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 
 
 



 

 

 

วันที�สอง  นครสวรรค์ – อุทัยธานี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  นําท่านเดินทางสู่ วดัถํ� าเขาวง (ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง) เป็นวดัสวยสุด         

อนัซีนแห่งอุทยัธานี เป็นวดัที�มีเรือนไทยแบบประยุกต์สวยงาม สร้างดว้ยไมท้ั�งหลงั ตวัวดัตั�งอยู่ติดริมเขา 

ท่ามกลางแมกไมเ้ขียวขจี ทิวทศัน์บริเวณรอบๆ ดา้นหลงัเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่  นอกจากนี�หนา้วดัยงัมี

สระนํ� าขนาดใหญ่ และมีสะพานขา้ม มีจุดนั�งและยืนชมวิวที�สามารถมองเห็นตวัวดัไดจ้ากสะพานกลายเป็น

ภาพที�งดงาม พื�นที�โดยรอบเขียวขจีตน้ไมแ้ละสวนสวยงามอยูท่ั�วบริเวณ จากนั�น นาํท่านชม ตน้ไมย้กัษ ์บา้น

สะนํา (ระยะทาง 8 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 นาที) หรือต้นเซียงยกัษ์ที�มีอายุหลายร้อยปี ตั� งอยู่

ท่ามกลางป่าหมากเขียวขจีกว่าร้อยตน้ ที�โอบลอ้มตน้ไมย้กัษ์ไวอ้ย่างสวยงาม เป็นสิ�งมหัศจรรยท์ี�นับว่ามี

คุณค่าต่อชุมชน เพื�อให้คนรุ่นหลงัได้มาสัมผสัถึงความอลงัการของตน้ไมต้น้นี�   และยงัถือเป็น UNSEEN 

ของอาํเภอบา้นไร่อีกดว้ย 
 

       
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ หุบป่าตาด ชมความสวยงามแปลกตาของธรรมชาติ (ระยะทาง 56 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 55 นาที )หุบป่าตาดไดถู้กประกาศจากกรมอุทยานแห่งชาติ ให้เป็นพื�นที�อนุรักษ ์เนื�องจากมีสภาพ

ทางภูมิศาสตร์ที�แปลกตาดว้ยพนัธุ์ไม ้หายากมากมายหลายชนิด เช่น เต่าร้าง เปลา้ คดัคา้วเล็ก ขนุนดิน เป็น

ตน้   โดยหุบป่าตาดมีลกัษณะเป็นโถงถํ� าขนาดใหญ่ที�ภายในคือผืนป่าที�เต็มไปด้วยตน้ตาดและพืชพนัธุ์

โบราณแปลกตา ถํ� าหุบป่าตาดนั�นคน้พบโดยพระครูสันติธรรมโกศล (หลวงพ่อทองหยด) เจา้อาวาสวดัถํ�า

ทอง นาํท่านสู่ บา้นชายเขา (สวิตเซอร์แลนดเ์มืองไทย) เป็นอีกหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวของอุทยัธานี ที�สวยงาม

และอนัซีนสุดๆมีวิวทิวทศัน์โดยรอบรายลอ้มไปดว้ยหุบเขาหินปูนสูงสลบัซับซ้อนเขียวชอุ่ม ที�ทอดตวัเป็น

แนวยาวบรรยากาศคลา้ยกบัสวิตเซอร์แลนด์ มีการจดัทาํระเบียงชมวิวยกสูง สําหรับให้ขึ�นไปชมวิวทิวทศัน์

โดยรอบ  



 

 

 

      
 

 นาํท่านเดินทางสู่ เขาสะแกกรัง (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง) มีจุดชมวิวที�สามารถ

มองเห็นตวัเมืองของอุทยัธานีไดโ้ดยรอบและอีกทั�งยงัเป็นที�ตั�งของวดัสังกสัรัตนคีรี วดัเก่าแก่สร้างขึ�นเมื�อปี 

พ.ศ.����   ภายในวดัเป็นที�ประดิษฐานของพระพุทธมงคลศกัดิ� สิทธิ�  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ซึ� งเป็น

พระคู่บา้นคู่เมืองของเมืองอุทยัมาตั�งแต่สมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ที�ชาวเมืองต่างให้ความเคารพศรัทธา

เป็นจาํนวนมาก 

      
 

ค ํ�า         รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 

หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านสู่ ถนนคนเดินตรอกโรงยา หรือถนนสั�นตาํนานยาว ตั�งอยู่ใจกลางเมืองอุทยั 

จะเปิดทุกวนัเสาร์ เวลา 15.00-20.00 น. เป็นอีกหนึ� งสถานที�ของจงัหวดัอุทยัธานีที�สามารถสะทอ้นเรื�องราว

และบรรยากาศของความเป็นเมืองอุทยัธานีไดเ้ป็นอย่างดี ถนนคนเดินเล็กๆแห่งนี�  แต่ก่อนนั�นเคยเป็นชุมชน

ที�อยู่อาศยัของชาวจีนจาํนวนมาก อีกทั�งเป็นแหล่งสูบฝิ� นที�เปิดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย มีผูค้นมาซื�อขาย

และสูบฝิ� นกนัอยา่งเสรี ทาํใหช้าวบา้นในละแวกใกลเ้คียงเรียกตรอกนี�จนติดปากวา่ “ตรอกโรงยา” 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั TARAHILL UTHAITHANI หรือเทียบเท่า (คืนที� 2) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 

 
 



 

 

 

 
 

วันที�สาม อุทัยธานี – อ่างทอง – สุพรรณบุรี 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 

นําท่านเดินทางสู่ วดัจันทาราม (วดัท่าซุง) เป็นวดัที�มีชื�อเสียงและความงดงามของเมืองอุทัยธานี ด้วย

เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของ “วิหารแกว้ 100 เมตร” ที�ตกแต่งดว้ยโมเสกแกว้เล็กๆทั�งวิหาร ทาํให้ดูแวววบัจบั

ตา วิจิตรงดงามยิ�งนกั ภายในวิหารแกว้นี�  มีโลงบรรจุองคห์ลวงพ่อฤๅษีลิงดาํซึ�งชาวอุทยัธานีเคารพนบัถือกนั

มานาน จากนั�นนาํท่านชม ปราสาททองคาํ (กาญจนาภิเษก)  ที�มาของคาํวา่ ปราสาททองคาํ (กาญจนาภิเษก) 

เนื�องจาก ปี พ.ศ. 2539 เป็นปีที� พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที� 9 ขึ�นครองราชยค์รบ 50 ปี ท่านเจา้

อาวาสจึงนาํการสร้าง "ปราสาททองคาํ" ขึ�นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในวาระ

ที�ทรงเสวยราชย์เป็นปีที�  50 และทางสํานักพระราชวงัได้ให้ชื�อปราสาททองคาํใหม่ว่า “ปราสาททอง

กาญจนาภิเษก” ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน ประดับลวดลายไทยปิดทองคาํเปลวติดกระจก ใช้เป็น

สถานที�ประดิษฐานพระพุทธรูปที�ญาติโยมถวาย รอบนอกปราสาท ใช้ทองคาํเปลวปิดรอบปราสาทภายใน

ปราสาทเป็นที�ประดิษฐานสิ�งของสาํคญัต่างๆ  

        
 

จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่ วดัขุนอินทประมูล จงัหวดัอ่างทอง (ระยะทาง 104 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.20 ชั�วโมง) เป็นวดัที�ประดิษฐานพระนอนองคใ์หญ่แห่งทุ่งโพธิ� ทอง วดันี� เป็นวดัโบราณสร้างขึ�นในสมยั 

กรุงสุโขทยั พิจารณาจากซากอิฐแนวเขต เดิมคะเนว่าเป็นวดัขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 50 เมตร  (25 วา) ซึ� ง

นบัเป็นพระนอน หรือพระพทุธไสยาสน์ที�ยาวเป็นอนัดบัที�สอง รองจากพระนอนที�ยาวที�สุดในประเทศไทย 

คือ พระนอนที�วดับางพลีใหญ่กลาง จ.สมุทรปราการ 
 



 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ร้านอาหาร 
   

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ วดัม่วง เพื�อสักการะ “หลวงพ่อใหญ่” หรือ “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชยั

ชาญ” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที�สุดในโลก ซึ� งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั พระนามนี�หลวงพ่อเกษมตั�งใจ

สร้างองคพ์ระเพื�อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที� � คณะลูกศิษยห์ลวงพ่อเกษม ไดพ้ร้อมใจ

รวมพลงั ช่วยกนัสร้างร่วมกบั ประชาชนผูมี้จิตศรัทธาดว้ย จนการก่อสร้างองค์พระเสร็จสมบูรณ์ เมื�อวนัที� 

�� กุมภาพนัธ์ ���� มีระยะเวลาการก่อสร้างรวมประมาณ �� ปี และวดัหน้าตกัองค์พระได้ ��.�� เมตร 

ความสูงจากฐานองค์พระถึงยอดเกศา วดัได ้�� เมตร จากนั�นนาํท่านสู่ ร้านมะขามคาเฟ่ คาเฟ่เลก็ๆ ริมทุ่งนา

เมืองอ่างทอง และเป็นร้านแรกในอ่างทองที�มีสะพานไมท้อดยาวลงไปกลางทุ่งนา ที�สีสันผนัเปลี�ยนไปตาม

ฤดูกาลการทาํนา ดา้นหลงัวิวทุ่งนาก็จะเป็น “หลวงพ่อใหญ่” พระพุทธรูปกลางแจง้องค์ใหญ่สีทองอร่าม ที�

ประดิษฐานอยู่ภายในวดัม่วง นาํท่านสู่ ตลาดวิเศษชยัชาญ หรือ ตลาดศาลเจา้โรงทอง เป็นชุมชนเก่าแก่อีก

แห่งหนึ� งของจงัหวดัอ่างทอง เติบโตตามลาํแม่นํ� านอ้ย ถูกจบัจองทาํการคา้ โดยชุมชนชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ 

ปลูกสร้างอาคารเรือนแถวปลูกชิดติดกัน ยงัมีการอนุรักษ์โรงแรมเก่า โรงสีข้าว ร้านขายของชําไวด้้วย 

นอกจากนี�ยงัมีอาหารคาวหวานอร่อยๆ หา้มพลาด เช่น ปลามา้ทอดนํ�าปลา ขา้วตม้ห่อ ขนมดอกลาํดวน ขนม

กลว้ยรังผึ�ง ขนมเกษรลาํเจียก เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่จงัหวดัสุพรรณบุรี (ระยะทาง 38 

กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 

    

ค ํ�า         รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั K2GREEN HOTEL / OR COUNTRY LAKEVIEW RESORT หรือเทียบเท่า (คืนที� 3) 

หมายเหตุ : หากห้องพกัเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่าให้กบัคณะ 
 

วันที�สี�    สุพรรณบุรี – กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานมงักรสวรรค์ ตั�งอยู่ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลกัเมืองสุพรรณบุรี ก่อตั�งขึ�นเพื�อ

เฉลิมฉลอง เนื�องในโอกาสที�ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพนัธ์ทางการทูตครบ �� ปี 

เมื�อปี พ.ศ. ���� ภายในประกอบดว้ยพิพิธภณัฑลู์กหลานพนัธุ์มงักร ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง  และหมู่บา้นมงักร



 

 

 

สวรรค์ มหัศจรรย์งานสร้าง ด้วยแรงเงิน และแรงศรัทธา สถานที�รวบรวมเรื� องราวที�มากคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ จากนั�นนาํท่านสู่ วดัเขาดีสลกั (ระยะทาง 38 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นวดัที�

งามตั�งอยู่บนยอดเขาในเขตอาํเภออู่ทอง เป็นวดัที�รายลอ้มไปด้วยธรรมชาติ ดา้นบนเป็นที�ประดิษฐานรอย

พระพุทธบาทมงคล ��� ประการ อายุนบัพนัปี สร้างดว้ยหินทรายแดง โดยกรมศิลปากรไดข้ึ�นทะเบียนเป็น

โบราณวตัถุและสร้างมณฑปทรงไทยสวยวิจิตรครอบไว ้  

       
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ร้านอาหาร 
 

บ่าย นาํท่านสู่ พระพุทธรูปแกะสลกัหนา้ผาหิน มีชื�อว่า พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือ หลวงพ่ออู่ทอง  เป็น

พระพุทธรูปที�แกะสลกับนหนา้ผาหินที�ใหญ่ที�สุดในโลก ตั�งอยูใ่น พุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง วดัเขา

ทาํเทียม จงัหวดัสุพรรณบุรี  องคห์ลวงพ่ออู่ทอง มีความสูง  ��� เมตร ฐานกวา้ง  �� เมตร หน้าตกักวา้ง  �� 

เมตร อยู่ในพื� น ที� ราว ��� ไร่  อีกทั� งบ ริเวณ รอบ ๆห น้าผายังมีการแกะส ลักเรื� องราวต่างๆ  ของ

พระพุทธศาสนา จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่ วดัเขาพระศรีสรรเพชญาราม (ระยะทาง 15 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 20 นาที) ชื�อเดิม คือ วดัเขาพระ เป็นวดัเก่าแก่ที�สันนิษฐานว่ามีมาตั�งแต่สมยัทวารวดี เพราะพบ

โบราณวตัถุหลายชิ�น เช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ซึ� งสลกัจากเนื�อหิน เป็นที�เคารพนบัถือ

ของชาวอู่ทอง ภายในวดัมีสิ�งน่าสนใจมากมาย เช่น "เทวรูปจกัรนารายณ์เนื�อหิน" เป็นเทวรูปที�สลกัอยู่บน

เนื�อหิน ลกัษณะเป็นแผ่นหินสลกันูนสูง เป็นรูปทิพยบุคคลมี 4 กร พระหัตถซ์้ายขวาทั�งบนและล่าง ลว้นถือ

สิ�งต่าง ๆ อยู่ เช่น จกัร คทา เป็นตน้ ส่วน "ซากเจดียอ์ยุธยา" ตั�งอยู่บนยอดเขาเป็นเจดียฐ์านสี� เหลี�ยมจตัุรัส 

กวา้งยาวดา้นละ 8 เมตร ส่วนบนเป็นองคร์ะฆงัสมยัทวารวดี เจดียนี์� คาดว่าสร้างขึ�นในสมยัอยุธยา โดยสร้าง

ซ้อนทบับนโบราณสถานสมยัทวารวดี ถดัไปคือ "รอยพระพุทธบาทจาํลอง" ซึ� งแกะสลกัมาจากหินทรายสี

เขียว ตั�งอยู่บนยอดเขา สลกัลวดลายมงคล 108 ประการ ในกรอบวงกลม คาดวา่เป็นศิลปะสมยัทวารวดีตอน

ปลายที� ไดรั้บอิทธิพลศิลปะขอม อายุน่าจะอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที� 16- 17 นาํท่านชม ตลาดนํ� า

สะพานโค้ง (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  ชมสุ่มปลายกัษ์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่

สุพรรณบุรี สัมผสับรรยากาศแบบธรรมชาติ พร้อมมุมถ่ายรูปสวยหลากหลายมุม ทั�งสุ่มปลายกัษ์ สะพาน

ทางเดินไมไ้ผ่ที�โคง้ไปมาท่ามกลางทุ่งดอกบวัที�บานสะพรั�ง โดยรอบมีร้านขายอาหารของชาวบา้นที�ขายอยู่



 

 

 

ในตลาดราคาย่อมเยาให้ท่านได้เลือกซื�อ อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นถ่ายรูปหรือเลือกซื�อสินคา้ก่อนนําท่าน

เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 

 
 

16.00 น.  นาํท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

17.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิ�ภาพ (BON VOYAGE) 

 



 

 

 

4 วนั 3 คืน นครสวรรค์ อุทัยธานี อ่างทอง สุพรรณบุรี 
ราคาทัวร์ 9,500 บาท :   26-29 มี.ค. / 23-26 เม.ย. / 7-10 พ.ค. / 14-17 พ.ค./ 11-14 มิ.ย. /25-28 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

อตัราค่าบริการ   ราคาทวัร์/ท่าน (บาท) 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง  9,500 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 2,500 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 บริการคณะดว้ยรถตู ้เพื�อความคล่องตวั 8  ท่าน / คนั 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 500,000 บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 นํ�าดื�มบริการบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน/วนั 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ/ไกด์ 

 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื�องดื�มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 
 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื�องบิน,  

วีซ่าและค่าดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  

(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 



 

 

 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้ เดินทาง ตํ�ากว่า 8 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะคาํนึงและ

รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 
 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึ�งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 กระเป๋าและของมีค่าทุกชนิด เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั�นท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอร์มการสํารองที�นั�ง  

4 วนั 3 คืน นครสวรรค์ อุทัยธานี อ่างทอง สุพรรณบุรี 
 

ราคาทัวร์ 9,500 บาท :    26-29 มี.ค. /  23-26 เม.ย. /  7-10 พ.ค. /  

 14-17 พ.ค./  11-14 มิ.ย. / 25-28 มิ.ย. 

หรือช่วงวันเดินทางอื�นๆตามที�คณะส่วนตัวต้องการ (โปรดสอบถาม) 

  

ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 

โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 

 


