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4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ – อุทัยธานี – อ่างทอง - สุ พรรณบุรี

เดินทางด้ วยรถตู้ VIP 8 ท่ าน

เริมต้ น 9,500 รวมทิปแล้ว อาหาร 7 มือ
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.
หรื อช่ วงวันเดินทางอืนๆตามทีคณะส่ วนตัวต้ องการ (โปรดสอบถาม)

หมายเหตุ
ทัวร์ ภายในประเทศ ทุกโปรแกรม ทางบริษัท จะคอนเฟิ ร์ มกรุ๊ปออกเดินทางและรับ
จํานวนสู งสุ ด ทีกรุ๊ปละ 8 ท่ าน

หากกรุ๊ปคอนเฟิ ร์ มราคาทัวร์ อาจมีการปรับเปลียนได้ในกรณี
โรงแรมทีพัก มีการปรับราคาขึน หรื อ หาโรงแรมทดแทน กรณีโรงแรมเดิมไม่ สามารถ
รองรับคณะได้
โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทุกท่ านรับทราบราคาและเงือนไข ก่อนทีจะมีการเรียกเก็บชําระ
มัดจํา

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ อุทัยธานี อ่ างทอง สุ พรรณบุรี
(นครสวรรค์) – ตลาดเก่าร้ อยปี ชุมแสง – วัดศรีอุทุมพร – วัดคีรีวงค์ – อุทยานสวรรค์ – ศาลเจ้าเทพารักษ์
พาสาน – (อุทัยธานี) – วัดถําเขาวง – ต้ นไม้ ยักษ์ – หุบป่ าตาด – บ้ านชายเขา - ยอดเขาสะแกกรัง
ถนนคนเดินตรอกโรงยา – วัดท่ าซุง – (อ่างทอง) – วัดขุนอินทประมูล – วัดม่ วง – มะขามคาเฟ่
ตลาดศาลเจ้าโรงทอง – (สุพรรณบุรี) – อุทยานมังกรสวรรค์ – วัดเขาดีสลัก
พระพุทธรูปแกะสลักผาหิน - วัดเขาพระศรีสรรเพชร – ตลาดนําสะพานโค้ง
วันแรก
06.30 น.
07.00 น.

กรุงเทพฯ – นครสวรรค์
คณะพบเจ้าหน้าทีและมัคคุเทศก์ได้ทีจุดนัดหมาย
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเก่าร้อยปี ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ระยะทาง 270 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3.30 ชม.) เป็ นชุมชนเก่าแก่ริมแม่นาน่
ํ าน และอยู่ใกล้สถานี รถไฟชุมแสง เสน่ ห์ของทีนี คืออาคารบ้านเรื อน
แบบโบราณอายุกว่า 100 ปี บรรยากาศอบอวลด้วยความคลาสสิ ก ชาวบ้านใช้ชีวิตกินอยู่อย่างเรี ยบง่าย ง่าย
ตลาดแห่ งนี แสดงถึงวิถีชีวิตชาวบ้านทียังคงดําเนิ นชีวิตอย่างเรี ยบง่าย แต่ยงั คงแฝงไว้ดว้ ยกลินอายความเก่า
เอาไว้อย่างลงตัว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ วัดศรี อุทุมพร (ระยะทาง 62 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง) หรื อ วัดวังเดือ หรื อ
วัดหลวงพ่อจ้อย เป็ นวัดทีชาวนครสวรรค์ให้ความเคารพศรัทธาเพราะเป็ นวัดทีหลวงพ่อจ้อย เกจิชือดังแห่ ง
เมืองปากนําโพเคยเป็ นเจ้าอาวาสจนละสังขาร ท่านเป็ นพระนักพัฒนาผูไ้ ด้สมญานามว่า “เทพเจ้าแห่ งเมือง
ปากนําโพ” ชมความสวยงามทีเป็ นเอกลักษณ์ ด้วยงานปูนเปลือยผสมเครื องเบญจรงค์และกระเบือง มีความ
งดงามอ่อนช้อย สี สั นสวยงาม ทัง มณฑป อุโบสถลอยฟ้ า เสาร้ อยต้น ศาลาทรงไทย เป็ นต้น ได้เวลาอัน
สมควร นําท่านเดินทางสู่ วัดคีรีวงศ์ (ระยะทาง กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นําท่านไหว้ขอพร
องค์มหาเจดียพ์ ระจุฬามณี เจดีย ์ ซึ งเป็ นเจดียข์ นาดใหญ่ตงอยู
ั บ่ นยอดเขา มี ชัน โดยบริ เวณฐานขององค์มหา
เจดียจ์ ะสามารถมองเห็นภูมิทศั น์ทีสวยงามของเมืองนครสวรรค์ได้แบบไกลสุ ดลูกหู ลูกตา ภายในพระจุฬา
มณี เจดีย ์ ประกอบไปด้วยรู ปหล่อเหมือนขนาดเท่าองค์จริ งของพระชือดังหลายองค์ อาทิ รอยพระพุทธบาท
จําลอง ราศี , พระพุ ฒ าจารย์โต วัด ระฆัง, หลวงปู่ ทวด วัด ช้ างไห้ , หลวงพ่ อ สด วัด ปากนํ า เป็ นต้น
นอกจากนี ยังมี พ ระพุ ทธรู ปจําลองทีสําคัญของเมื องไทย อาทิ พระพุท ธมหามณี รัตนปฏิมากร (พระแก้ว
มรกต) พระพุทธชินราชจําลอง พระพุทธโสธรจําลอง ฯ

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ หรื อเรี ยกอีกชื อว่า หนองสมบุญ ชมความ
งดงามของรู ปปั นมังกรและกราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นําท่านกราบไหว้ ขอพรบารมี โชคลาภที ศาลเจ้า
เทพารักษ์-เจ้าแม่ทบั ทิม หรื อ ศาลเจ้าพ่อแควใหญ่ เป็ นศาลเจ้าเก่าแก่ทีมีอายุมากกว่า 130 ปี แล้ว จากนันนํา
ท่านเดิ น ทางสู่ พาสาน อาคารสัญ ลักษณ์ ต้น แม่ นําเจ้าพระยา แลนด์มาร์ คแห่ งใหม่ ข องปากนําโพ ตังอยู่
บริ เวณแหลมเกาะยม จุดบรรจบแม่นาปิ
ํ งและแม่นาน่
ํ าน ต้นกําเนิ ดแม่นาเจ้
ํ าพระยา ชือ “พาสาน” มีทีมาจาก
คําว่า “ผสาน” คือ การรวมกัน แต่ “พาสาน” คือ การพาคนเข้าไปสานให้เกิดการผสมผสานกันระหว่าง คน
สถานที และสภาพแวดล้อม ตัวอาคารสร้างบนเนื อทีประมาณ ไร่ ออกแบบให้มีความโค้งแล้วมาบรรจบ
กันที ปลาย เหมือนการรวมตัวกันของแม่นาหลั
ํ กจาก สาย มาประสานกันเป็ นสองสายและรวมเป็ นหนึ ง
เดียว ซึ งในช่วงฤดูนาหลากส่
ํ
วนของอาคารทียกโค้งจะโผล่พน้ นํา นักท่องเทียวสามารถพายเรื อลอดอาคาร
ชมความงามของสถาปั ตยกรรมได้ นอกจาก พาสาน จะเป็ นจุดชมวิวและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังมี
สํานักงาน ห้องจัดนิ ทรรศการประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเทียว ลานประดิษฐานองค์เจ้าแม่
กวนอิม รวมไปถึงกิจกรรมแสง สี เสี ยงแสดงถึงวิถีชีวิตผูค้ นกับสายนํา ตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อีกด้วย

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ร้านอาหาร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพัก 42C THE CHIC HOTEL /OR THE PARADISO JK HOTEL หรื อเทียบเท่ า (คืนที 1)
หมายเหตุ : หากห้ องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่ าให้ กบั คณะ

วันทีสอง

นครสวรรค์ – อุทัยธานี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นํา ท่ านเดิ น ทางสู่ วัด ถําเขาวง (ระยะทาง 127 กม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 2 ชัวโมง) เป็ นวัด สวยสุ ด
อันซี นแห่ งอุทยั ธานี เป็ นวัดที มีเรื อนไทยแบบประยุกต์สวยงาม สร้างด้วยไม้ทงหลั
ั ง ตัววัดตังอยู่ติดริ มเขา
ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี ทิวทัศน์บริ เวณรอบๆ ด้านหลังเป็ นภูเขาหิ นปูนขนาดใหญ่ นอกจากนี หน้าวัดยังมี
สระนําขนาดใหญ่ และมีสะพานข้าม มีจุดนังและยืนชมวิวทีสามารถมองเห็นตัววัดได้จากสะพานกลายเป็ น
ภาพทีงดงาม พืนทีโดยรอบเขียวขจีตน้ ไม้และสวนสวยงามอยูท่ วบริ
ั เวณ จากนัน นําท่านชม ต้นไม้ยกั ษ์ บ้าน
สะนํา (ระยะทาง 8 กม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 14 นาที ) หรื อ ต้น เซี ย งยักษ์ที มี อายุห ลายร้ อยปี ตังอยู่
ท่ามกลางป่ าหมากเขียวขจีกว่าร้ อยต้น ที โอบล้อมต้นไม้ยกั ษ์ไว้อย่างสวยงาม เป็ นสิ งมหัศจรรย์ทีนับว่ามี
คุณค่าต่อชุมชน เพือให้คนรุ่ นหลังได้มาสัมผัสถึงความอลังการของต้นไม้ตน้ นี และยังถือเป็ น UNSEEN
ของอําเภอบ้านไร่ อีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านเดิ นทางสู่ หุ บป่ าตาด ชมความสวยงามแปลกตาของธรรมชาติ (ระยะทาง 56 กม. ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 55 นาที )หุ บป่ าตาดได้ถูกประกาศจากกรมอุทยานแห่งชาติ ให้เป็ นพืนทีอนุรักษ์ เนื องจากมีสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ทีแปลกตาด้วยพันธุ์ไม้ หายากมากมายหลายชนิ ด เช่น เต่าร้าง เปล้า คัดค้าวเล็ก ขนุนดิน เป็ น
ต้น โดยหุ บป่ าตาดมี ลกั ษณะเป็ นโถงถําขนาดใหญ่ทีภายในคื อผืนป่ าที เต็มไปด้วยต้นตาดและพืช พันธุ์
โบราณแปลกตา ถําหุ บป่ าตาดนันค้นพบโดยพระครู สันติธรรมโกศล (หลวงพ่อทองหยด) เจ้าอาวาสวัดถํา
ทอง นําท่านสู่ บ้านชายเขา (สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย) เป็ นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวของอุทยั ธานี ทีสวยงาม
และอันซี นสุ ดๆมีวิวทิวทัศน์โดยรอบรายล้อมไปด้วยหุ บเขาหิ นปูนสู งสลับซับซ้อนเขียวชอุ่ม ทีทอดตัวเป็ น
แนวยาวบรรยากาศคล้ายกับสวิตเซอร์ แลนด์ มีการจัดทําระเบียงชมวิวยกสู ง สําหรับให้ขึนไปชมวิวทิวทัศน์
โดยรอบ

นําท่านเดินทางสู่ เขาสะแกกรัง (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง) มีจุดชมวิวทีสามารถ
มองเห็นตัวเมืองของอุทยั ธานี ได้โดยรอบและอีกทังยังเป็ นทีตังของวัดสังกัสรัตนคีรี วัดเก่าแก่สร้างขึนเมือปี
พ.ศ.
ภายในวัดเป็ นทีประดิษฐานของพระพุทธมงคลศักดิสิ ทธิ เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ซึ งเป็ น
พระคู่บา้ นคู่เมืองของเมืองอุทยั มาตังแต่สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น ทีชาวเมืองต่างให้ความเคารพศรัทธา
เป็ นจํานวนมาก

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ร้านอาหาร
หลังรับประทานอาหาร นําท่านสู่ ถนนคนเดินตรอกโรงยา หรื อถนนสันตํานานยาว ตังอยู่ใจกลางเมืองอุทยั
จะเปิ ดทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-20.00 น. เป็ นอีกหนึ งสถานทีของจังหวัดอุทยั ธานี ทีสามารถสะท้อนเรื องราว
และบรรยากาศของความเป็ นเมืองอุทยั ธานี ได้เป็ นอย่างดี ถนนคนเดินเล็กๆแห่ งนี แต่ก่อนนันเคยเป็ นชุมชน
ทีอยู่อาศัยของชาวจีนจํานวนมาก อีกทังเป็ นแหล่งสู บฝิ นทีเปิ ดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีผูค้ นมาซื อขาย
และสู บฝิ นกันอย่างเสรี ทําให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเรี ยกตรอกนีจนติดปากว่า “ตรอกโรงยา”
นําท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพัก TARAHILL UTHAITHANI หรื อเทียบเท่ า (คืนที 2)
หมายเหตุ : หากห้ องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่ าให้ กบั คณะ

วันทีสาม

อุทัยธานี – อ่ างทอง – สุ พรรณบุรี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่ านเดิ น ทางสู่ วัด จัน ทาราม (วัด ท่ า ซุ ง) เป็ นวัด ที มี ชื อเสี ย งและความงดงามของเมื องอุท ัย ธานี ด้ว ย
เอกลักษณ์อนั โดดเด่นของ “วิหารแก้ว 100 เมตร” ทีตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆทังวิหาร ทําให้ดูแวววับจับ
ตา วิจิตรงดงามยิงนัก ภายในวิหารแก้วนี มีโลงบรรจุองค์หลวงพ่อฤๅษีลิงดําซึงชาวอุทยั ธานี เคารพนับถือกัน
มานาน จากนันนําท่านชม ปราสาททองคํา (กาญจนาภิเษก) ทีมาของคําว่า ปราสาททองคํา (กาญจนาภิเษก)
เนื องจาก ปี พ.ศ. 2539 เป็ นปี ที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 9 ขึนครองราชย์ครบ 50 ปี ท่านเจ้า
อาวาสจึงนําการสร้าง "ปราสาททองคํา" ขึนถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระ
ที ทรงเสวยราชย์เป็ นปี ที 50 และทางสํ านั ก พระราชวังได้ให้ ชื อปราสาททองคําใหม่ ว่า “ปราสาททอง
กาญจนาภิ เษก” ก่ อสร้ างด้วยการก่ ออิ ฐฉาบปู น ประดับ ลวดลายไทยปิ ดทองคําเปลวติ ด กระจก ใช้เป็ น
สถานทีประดิษฐานพระพุทธรู ปทีญาติโยมถวาย รอบนอกปราสาท ใช้ทองคําเปลวปิ ดรอบปราสาทภายใน
ปราสาทเป็ นทีประดิษฐานสิ งของสําคัญต่างๆ

จากนัน นําท่านเดินทางสู่ วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง (ระยะทาง 104 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.20 ชัวโมง) เป็ นวัดทีประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่ งทุ่งโพธิ ทอง วัดนี เป็ นวัดโบราณสร้างขึนในสมัย
กรุ งสุ โขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขต เดิมคะเนว่าเป็ นวัดขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 50 เมตร (25 วา) ซึ ง
นับเป็ นพระนอน หรื อพระพุทธไสยาสน์ทียาวเป็ นอันดับทีสอง รองจากพระนอนทียาวทีสุ ดในประเทศไทย
คือ พระนอนทีวัดบางพลีใหญ่กลาง จ.สมุทรปราการ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ วัดม่วง เพือสักการะ “หลวงพ่อใหญ่” หรื อ “พระพุทธมหานวมินทร์ ศากยมุนีศรี วิเศษชัย
ชาญ” พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ทีสุ ดในโลก ซึ งเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั พระนามนี หลวงพ่อเกษมตังใจ
สร้างองค์พระเพือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที คณะลูกศิษย์หลวงพ่อเกษม ได้พร้อมใจ
รวมพลัง ช่วยกันสร้างร่ วมกับ ประชาชนผูม้ ีจิตศรัทธาด้วย จนการก่อสร้างองค์พระเสร็ จสมบูรณ์ เมือวันที
กุม ภาพันธ์
มีระยะเวลาการก่ อสร้างรวมประมาณ ปี และวัดหน้าตักองค์พระได้ . เมตร
ความสูงจากฐานองค์พระถึงยอดเกศา วัดได้ เมตร จากนันนําท่านสู่ ร้านมะขามคาเฟ่ คาเฟ่ เล็กๆ ริ มทุ่งนา
เมืองอ่างทอง และเป็ นร้านแรกในอ่างทองทีมีสะพานไม้ทอดยาวลงไปกลางทุ่งนา ทีสี สันผันเปลียนไปตาม
ฤดูกาลการทํานา ด้านหลังวิวทุ่งนาก็จะเป็ น “หลวงพ่อใหญ่” พระพุทธรู ปกลางแจ้งองค์ใหญ่สีทองอร่ าม ที
ประดิษฐานอยู่ภายในวัดม่วง นําท่านสู่ ตลาดวิเศษชัยชาญ หรื อ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง เป็ นชุมชนเก่าแก่อีก
แห่ งหนึ งของจังหวัดอ่างทอง เติบโตตามลําแม่นาน้
ํ อย ถูกจับจองทําการค้า โดยชุมชนชาวจีนเป็ นส่ วนใหญ่
ปลู กสร้างอาคารเรื อนแถวปลู ก ชิ ด ติ ด กัน ยังมี การอนุ รักษ์โรงแรมเก่ า โรงสี ข ้าว ร้ านขายของชําไว้ด้วย
นอกจากนียังมีอาหารคาวหวานอร่ อยๆ ห้ามพลาด เช่น ปลาม้าทอดนําปลา ข้าวต้มห่ อ ขนมดอกลําดวน ขนม
กล้วยรังผึง ขนมเกษรลําเจียก เป็ นต้น ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ จงั หวัดสุ พรรณบุรี (ระยะทาง 38
กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ร้านอาหาร
นําท่ านเข้าสู่ โรงแรมทีพัก K2GREEN HOTEL / OR COUNTRY LAKEVIEW RESORT หรื อเทียบเท่า (คืนที 3)
หมายเหตุ : หากห้ องพักเต็มจะหาโรงแรมเทียบเท่ าให้ กบั คณะ

วันทีสี
เช้า

สุ พรรณบุรี – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ อุทยานมังกรสวรรค์ ตังอยู่ภายในบริ เวณศาลเจ้าพ่อหลักเมื องสุ พรรณบุรี ก่ อตังขึนเพื อ
เฉลิมฉลอง เนืองในโอกาสทีประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ ปี
เมือปี พ.ศ.
ภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มงั กร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และหมู่บา้ นมังกร

สวรรค์ มหั ศ จรรย์งานสร้ าง ด้ว ยแรงเงิ น และแรงศรั ท ธา สถานที รวบรวมเรื องราวที มากคุ ณ ค่ าทาง
ประวัติศาสตร์ จากนันนําท่านสู่ วัดเขาดีสลัก (ระยะทาง 38 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็ นวัดที
งามตังอยู่บนยอดเขาในเขตอําเภออู่ทอง เป็ นวัดทีรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ด้านบนเป็ นทีประดิษฐานรอย
พระพุทธบาทมงคล ประการ อายุนบั พันปี สร้างด้วยหิ นทรายแดง โดยกรมศิลปากรได้ขึนทะเบียนเป็ น
โบราณวัตถุและสร้างมณฑปทรงไทยสวยวิจิตรครอบไว้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านสู่ พระพุทธรู ปแกะสลักหน้าผาหิ น มีชือว่า พระพุทธปุษยคีรีศรี สุวรรณภูมิ หรื อ หลวงพ่ออู่ทอง เป็ น
พระพุทธรู ปทีแกะสลักบนหน้าผาหิ นทีใหญ่ทีสุ ดในโลก ตังอยูใ่ น พุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง วัดเขา
ทําเทียม จังหวัดสุ พรรณบุรี องค์หลวงพ่ออู่ทอง มีความสู ง
เมตร ฐานกว้าง เมตร หน้าตักกว้าง
เมตร อยู่ ใ นพื นที ราว
ไร่ อี ก ทั งบริ เวณรอบๆหน้ า ผายัง มี ก ารแกะสลั ก เรื องราวต่ า งๆ ของ
พระพุทธศาสนา จากนัน นําท่านเดินทางสู่ วัดเขาพระศรี สรรเพชญาราม (ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที ) ชื อเดิม คือ วัดเขาพระ เป็ นวัดเก่าแก่ ทีสันนิ ษฐานว่ามีมาตังแต่สมัยทวารวดี เพราะพบ
โบราณวัตถุหลายชิน เช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรู ปปางต่าง ๆ ซึ งสลักจากเนื อหิ น เป็ นทีเคารพนับถือ
ของชาวอู่ทอง ภายในวัดมีสิงน่าสนใจมากมาย เช่น "เทวรู ปจักรนารายณ์ เนื อหิ น" เป็ นเทวรู ปทีสลักอยู่บน
เนื อหิ น ลักษณะเป็ นแผ่นหิ นสลักนูนสู ง เป็ นรู ปทิพยบุคคลมี 4 กร พระหัตถ์ซ้ายขวาทังบนและล่าง ล้วนถือ
สิ งต่าง ๆ อยู่ เช่น จักร คทา เป็ นต้น ส่ วน "ซากเจดียอ์ ยุธยา" ตังอยู่บนยอดเขาเป็ นเจดียฐ์ านสี เหลี ยมจัตุรัส
กว้างยาวด้านละ 8 เมตร ส่ วนบนเป็ นองค์ระฆังสมัยทวารวดี เจดียน์ ี คาดว่าสร้างขึนในสมัยอยุธยา โดยสร้าง
ซ้อนทับบนโบราณสถานสมัยทวารวดี ถัดไปคือ "รอยพระพุทธบาทจําลอง" ซึ งแกะสลักมาจากหิ นทรายสี
เขียว ตังอยู่บนยอดเขา สลักลวดลายมงคล 108 ประการ ในกรอบวงกลม คาดว่าเป็ นศิลปะสมัยทวารวดีตอน
ปลายที ได้รับอิทธิ พลศิลปะขอม อายุน่าจะอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที 16- 17 นําท่านชม ตลาดนํา
สะพานโค้ง (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 50 นาที ) ชมสุ่ มปลายักษ์ แลนด์มาร์ คแห่ งใหม่
สุ พรรณบุรี สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ พร้อมมุมถ่ายรู ปสวยหลากหลายมุม ทังสุ่ มปลายักษ์ สะพาน
ทางเดินไม้ไผ่ทีโค้งไปมาท่ามกลางทุ่งดอกบัวทีบานสะพรัง โดยรอบมีร้านขายอาหารของชาวบ้านทีขายอยู่

ในตลาดราคาย่อมเยาให้ท่านได้เลื อกซื อ อิ สระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรู ปหรื อเลื อกซื อสิ นค้าก่อนนําท่าน
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ

16.00 น.
17.30 น.

นําท่านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
เดินทางถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ อุทัยธานี อ่ างทอง สุ พรรณบุรี
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.
หรื อช่ วงวันเดินทางอืนๆตามทีคณะส่ วนตัวต้ องการ (โปรดสอบถาม)
อัตราค่าบริ การ
ราคาทัวร์/ท่าน (บาท)
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง
9,500
พักเดียวเพิมท่านละ
2,500
ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าเพือตรวจสอบกับทางโรงแรม
โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบุไว้ในรายการ) อัตรานี รวมถึง
 บริ การคณะด้วยรถตู้ เพือความคล่องตัว 8 ท่าน / คัน
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000 บาท
 ค่าทีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเทียว, ค่าเข้าชมสถานที
 นําดืมบริ การบนรถวันละ 2 ขวด/ท่าน/วัน
 เจ้าหน้าที (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ/ไกด์
อัตรานีไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื องดืมมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีไม่ได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
การชําระเงิน

งวดที 1 : สํ ารองทีนังจ่ าย 5,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที 2 : ชําระส่ วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ ง เช่นมัดจําตัวเครื องบิน,
วีซ่าและค่าดําเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัวรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มดั จําล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางทีไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื องจากการยืนเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีทีมีผ้ ูเดินทาง ตํากว่ า 8 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี จะคํานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากทีสุ ด
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM) ขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึงอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามทีต้องการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องทีพักแบบ 3 เตียงได้
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 กระเป๋ าและของมีค่าทุกชนิด เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนันท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

แบบฟอร์ มการสํ ารองทีนัง
4 วัน 3 คืน นครสวรรค์ อุทัยธานี อ่ างทอง สุ พรรณบุรี
ราคาทัวร์ 9,500 บาท :

26-29 มี.ค. /
23-26 เม.ย. /
14-17 พ.ค./
11-14 มิ.ย. /
หรื อช่ วงวันเดินทางอืนๆตามทีคณะส่ วนตัวต้ องการ (โปรดสอบถาม)

7-10 พ.ค. /
25-28 มิ.ย.

ลําดับที

เลขที
สะสมไมล์

ชือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

ชื อผู้สํารองทีนัง........................................................................................ เอเย่นต์...........................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล......................................................
โทรศัพท์ มือถือ..............................................

