การเดินทาง เป็นการได้บอกเล่าเรื่องราวของความสุขความทรงจำ กับครอบครัว กับเพื่อน กับคนรู้ใจ ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
และครั้งนี้ “อุทัยธานี” จังหวัดที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ บริสุทธิ์งดงาม ชุมชุนที่สงบ เรียบง่าย วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิม ที่ยังคงไว้จากวันนั้นถึงวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการบอกเล่าเรื่องราวความสุขของคุณ อีกครั้ง .......

Road Trip @ Uthai Thani..... สไตล์ลึกซึง้
.. ดีต่อใจ พลาดได้ไง อุทย
ั ธานี ..

คิด....แล้วไปให้ถึงนะ...อุทัยธานี

วันแรก
วัดผาทั่ง - ผ้าทอบ้านไร่ - ต้นเชียงยักษ์ - วัดถ้ำเขาวง - ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท
07.00 น.
10.00 น.

ออกเดินทางจากจุดนัดพบ เซนทรัลเวสเกต บางบัวทอง นนทบุรี มุ่งหน้าสู่ อุทัยธานี บริการอาหารเช้าบนรถ (1)
เดินทางถึง วัดผาทั่ง ทางขึ้นสองฟากฝั่งชมศิลปะล้านนาตัวมกร (มะกะระ) ที่กำลังกลืนกินพญานาค กราบ
นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางประทานพรที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุทัยธานี เข้าเที่ยวชม
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านผ้าฝ้ายทอมือของชาวลาวเวียงจันทร์กลุ่มชุมชนท้องถิ่นที่สืบสานสืบทอดกันมา
จากบรรพบุรุษครั้งสมัยที่ถูกกวาดต้อนและมาตั้งถิ่นฐานสมัยรัชกาลที่ 3 ณ ศูนย์ผ้าฝ้ายทอมือลายโบราณบ้าน
ผาทั่ง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (5) โตกลาว สำรับคาวหวานตามฤดูกาลรสชาติฉบับบ้านไร่ ณ บ้านชาวบ้านที่ชุมชน
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บ่าย

นำท่านสัมผัสวิถชี ุมชนลาวบ้านสะนำแหล่งปลูกหมากที่ใหญ่และคุณภาพที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่า “ป่า
หมากล้านต้น” ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ จึงเป็นแหล่งต้นน้ำของเขื่อนกระเสียว ในจังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งนอกจากป่าหมากอันอุดมสมบูรณ์แล้วท่านสามารถชมความยิ่งใหญ่ของ ต้นเซียงยักษ์ ทีไ่ ด้รับการ
ประกาศเป็นรุกขมรดกของแผ่นดินไทย ด้วยเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่า มีขนาดใหญ่ และมีความสำคัญด้าน
สุนทรียศาสตร์ พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา รวมทั้งประวัติศาสตร์ มีอายุเกือบ 400 ปี มีขนาดเส้นรอบวงติดพื้นดิน
ประมาณ 40 เมตร
นำท่านเข้าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของบ้านไร่
อีกแห่งที่ไม่ควรพลาดชม วัดถ้ำเขาวง ความงดงามของ
สถาปัตยกรรมไทย และงานศิลปะปูนปั้นเลียนแบบ
ธรรมชาติ กราบสักการะรอยพระพุทธบาท ณ วิหารชั้น 2
และชมความงดงามของโบสถไม้สัก ไม้มะค่า ได้ที่ชั้น 4
ในสวนธรรมจัดภูมิทัศน์ไม้ดอกไม้ประดับสดชื่นสบายตา
ด้านหลังมีถ้ำหินงอกหินย้อย 8 ถ้ำ สามารถเดินเที่ยวชมได้
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( เปิดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ )
ตลาดซาวไฮ่ แหล่งรวมของดีเด่นดังชุมชนบ้านไร่
ชิมอาหารคาวหวานพื้นบ้านอร่อยๆ กาแฟสดดอย
กระเหรี่ยง ผ้ามัดย้อมผ้า ผ้าฝ้ายทอมือ พืชผักผลไม้สด
และอีกหลากหลายรายการ
16.30 น.

18.00 น.

เดินทางเข้าที่พัก ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท อ.บ้านไร่ ท่านจะได้พักผ่อน ในสวนป่าที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ
รับอากาศที่บริสุทธิ์ อาหารเมนู
พื้นบ้านที่สด สะอาด ปลอดภัย
รับประทานอาหารเย็น (3)
ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่สอง
หุบป่าตาด – ชมวิถีชีวิตเมืองอุทัยธานี - วัดท่าซุง - วังมัจฉา – ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ำ
06.00 น.

07.00 น.
08.00 น.

Morning call จากนกป่านานาพันธุ์ ออกมาเดินเล่นยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมกระรอก กระเล็นวิ่งไล่เล่นกัน
ตามต้นไม้ได้อย่างเพลิดเพลิน ชมสวนเกษตรอินทรีย์ห้วยขาแข้งคันทรีโฮม ทุเรียน ส้มโอขาวแตงกวา ส้มทองดี
ส้มโชกุน มัลเบอรี่ ฯลฯ และการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์จากพาราโบราโดม
รับประทานอาหารเช้า (4)
Check out ออกเดินทางไปเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน (ค่าเข้าชม คนไทย 20 ชาวต่างชาติ 200 บาท)
ระหว่างทาง ชมสวนมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดส่งออกใหญ่ อีกแหล่งหนึ่งของประเทศ สวนมะยงชิด เข้าชม
หุบป่าตาด หุบเขาที่ล้อมรอบด้วยเขาหินปูนในเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์หายาก เช่น เต่าเหลือง
กิ้งกือมังกรสีชมพูที่ถูกค้นพบเป็นสัตว์ชนิดใหม่อ้นดับ3ของโลก เมื่อเดินทะลุอุโมงค์เข้าสู่ถ้ำท่านจะได้พบกับป่า
ตาด และพืชพันธุ์โบราณที่แปลกตา ให้บรรยากาศเหมือนกับหลุดไปอยู่ในโลกดึกดำบรรพ์ ณ ช่วงเวลาของยุค
จุลาสสิค เก็บภาพที่ประทับใจ ชมถ้ำขนาดมหึมา ที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ได้เวลาออกเดินทางไปเมืองอุทัย
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12.00 น.
บ่าย

เที่ยวชมเมืองอุทัยธานี เมืองนี้สีม่วง วิถีชีวิตชาวแพสะแกกรังที่สงบ เรียบง่าย เลือกซื้อของฝาก เช่น ยาหอม
ขนมปังสังขยา ซาลาเปาไส้ปลาแรด ข้าวตังกุ้งกรอบ ฯลฯ ผ่านชมบ้านอุทัยธานี 905 ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์ ที่สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ในการฝึกอาชีพให้กับผู้สนใจภายในมีห้องเรียนประกอบอาหาร ห้องนิทรรศการ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้อง
จำหน่ายสินค้าของศูนย์ เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
เข้าชมโบสถ์ และวิหารเก่าดั้งเดิมของวัดท่าซุง ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่มีความงดงามเป็นอย่างมาก เป็นที่
ประดิษฐานของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ทักทายฝูงปลามหึมาที่ วังมัจฉา และล่องเรือชมชีวิตชุมชนแห่งสายน้ำ
ที่ สงบ เรียบง่าย เที่ยวชมหมู่บ้านกลางน้ำเกาะคุ้งสำเภา ขึน้ รถสกายแลป เข้าชมความงดงามวิจิตรตระการตา
มหาปราสาททองคำที่สวยงามและยิ่งใหญ่ กราบสักการะพระสรีระศพหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระพุทธชินราช
ภายในวิหารแก้ว 100 เมตร (เปิด-ปิดเวลา 9.00-11.45 น และ 14.00-16.00 น) พระสมเด็จองค์ปฐม หลวงพ่อ
เงินไหลมาเทมา

18.00 น.

เดินทางกลับถึง เซนทรัลเวสเกต โดยสวัสดิภาพ
αααααααααααααααα

บริการที่จัดไว้บริการท่าน ดังนี้
#1. ห้องพัก ปรับอากาศ (ห้องละ 2-3 ท่าน) จำนวน 1 คืน
#2. อาหาร และเครื่องดื่ม 5 มื้อ ตามโปรแกรม
#3. น้ำดื่ม น้ำแข็ง กาแฟ อาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
#4. ค่ายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ และเรือเมลล์
#5. ประกันชีวิตจากอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท
#6. มัคคุเทศก์
#7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการท่านละ (บาท)
จำนวนผู้เดินทาง
2-3 ท่าน
4-7 ท่าน
8-10 ท่าน
16-20 ท่าน
24-30 ท่าน
16-20 ท่าน
24-30 ท่าน
24-30 ท่าน
31 - 45 คน

บริการยานพาหนะ
รถตู้ 1 คัน
รถตู้ 1 คัน
รถตู้ 1 คัน
รถตู้ 2 คัน
รถตู้ 3 คัน
รถมินิบัส 1 คัน
รถมินิบัส1+รถตู้1คัน
รถบัส 1 คัน
รถบัส 1 คัน

อัตราค่าบริการ / ท่าน
หมายเหตุ
6,900 บาท
4,700 บาท
เด็ก 4-10 ปี
3,300 บาท
พักรวมผู้ปกครอง
3,300 บาท
ชำระค่าบริการ 70%
3,300 บาท
3,400 บาท
พักเดี่ยว
3,400 บาท
เพิ่มท่านละ 500บาท
3,600 บาท
3,200 บาท
ชาวต่างชาติชำระค่าเข้าหุบป่าตาด เพิ่ม 200 บาท
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม…
ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท ได้รับการรับรองมาตราฐาน SHA
Line.0934646355
www.countryhomeresort.com
คันทรีทัวร์ ดีไลท์ ได้รับการรับรองมาตราฐาน SHA
licence no. 11/09329
โทร.093-464-6355, 080-193-5697
hkk.cthrs@gmail.com
SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนามาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวก
กับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ย วว่าทุกคนจะได้รบั ประสบการณ์ที่ดี มี
ความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย
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