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การเดินทาง เป็นการได้บอกเล่าเร่ืองราวของความสุขความทรงจ า กับครอบครัว กับเพื่อน กับคนรู้ใจ ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง 
และคร้ังนี้ “อุทัยธาน”ี จังหวัดที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ บริสุทธิ์งดงาม ชุมชุนที่สงบ เรียบง่าย วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม
ประเพณีด้ังเดิม ที่ยังคงไว้จากวันนั้นถึงวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งเร่ืองราวของการบอกเล่าเร่ืองราวความสุขของคุณ อีกคร้ัง....... 

Road Trip @ Uthai Thani..... สไตล์ลึกซึง้    

.. ดตีอ่ใจ พลาดไดไ้ง อถุยัธาน ี..       คิด....แล้วไปให้ถึงนะ...อถัุยธานี

 วันแรก 
วัดผาท่ัง - ผ้าทอบ้านไร่ - ต้นเชียงยักษ์ - วัดถ้ าเขาวง - ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท 

 
07.00 น. ออกเดินทางจากจุดนัดพบ เซนทรัลเวสเกต บางบัวทอง นนทบุรี มุ่งหน้าสู่ อุทัยธานี บริการอาหารเช้าบนรถ (1)  
10.00 น.  เดินทางถึง วัดผาทั่ง ทางขึ้นสองฟากฝ่ังชมศิลปะล้านนาตัวมกร (มะกะระ) ท่ีก าลังกลืนกินพญานาค กราบ 

นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางประทานพรท่ีงดงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุดของจังหวัดอุทัยธานี  เข้าเท่ียวชม  
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านผ้าฝ้ายทอมือของชาวลาวเวียงจันทร์กลุ่มชุมชนท้องถิ่นท่ีสืบสานสืบทอดกันมา 
จากบรรพบุรุษครั้งสมัยท่ีถูกกวาดต้อนและมาต้ังถิ่นฐานสมัยรัชกาลท่ี 3  ณ ศูนย์ผ้าฝ้ายทอมือลายโบราณบ้าน
ผาทั่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) โตกลาว ส ารับคาวหวานตามฤดูกาลรสชาติฉบับบ้านไร่ ณ บ้านชาวบ้านท่ีชุมชน 
บ่าย   น าท่านสัมผัสวิถชุีมชนลาวบ้านสะน าแหล่งปลูกหมากท่ีใหญ่และคุณภาพที่ดีท่ีสุดอีกแห่งหนึ่ง จนได้ช่ือว่า “ป่า 

หมากล้านต้น” ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีชุ่มน้ า จึงเป็นแหล่งต้นน้ าของเข่ือนกระเสียว ในจังหวัด 
สุพรรณบุรี ซึ่งนอกจากป่าหมากอันอุดมสมบูรณ์แล้วท่านสามารถชมความยิ่งใหญ่ของ ต้นเซียงยักษ์ ท่ีได้รับการ 
ประกาศเป็นรุกขมรดกของแผ่นดินไทย ด้วยเป็นต้นไม้ท่ีมีคุณค่า มีขนาดใหญ่ และมีความส าคัญด้าน 
สุนทรียศาสตร์ พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา รวมท้ังประวัติศาสตร์ มีอายุเกือบ 400 ปี มีขนาดเส้นรอบวงติดพื้นดิน 
ประมาณ 40 เมตร   
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น าท่านเข้าเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของบ้านไร่ 
อีกแห่งท่ีไม่ควรพลาดชม วัดถ้ าเขาวง ความงดงามของ 
สถาปัตยกรรมไทย และงานศิลปะปูนปั้นเลียนแบบ 
ธรรมชาติ กราบสักการะรอยพระพุทธบาท ณ วิหารชั้น 2  
และชมความงดงามของโบสถไม้สัก ไม้มะค่า ได้ท่ีช้ัน 4 
ในสวนธรรมจัดภูมิทัศน์ไม้ดอกไม้ประดับสดช่ืนสบายตา 
ด้านหลังมีถ้ าหินงอกหินย้อย 8 ถ้ า สามารถเดินเท่ียวชมได้  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
( เปิดวันหยุดเสาร-์อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ) 

 ตลาดซาวไฮ่ แหล่งรวมของดีเด่นดังชุมชนบ้านไร่ 
ชิมอาหารคาวหวานพื้นบ้านอร่อยๆ กาแฟสดดอย 
กระเหรี่ยง ผ้ามัดย้อมผ้า ผ้าฝ้ายทอมือ พืชผักผลไม้สด 
และอีกหลากหลายรายการ  

 

16.30 น. เดินทางเข้าท่ีพัก ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท อ.บ้านไร่  ท่านจะได้พักผ่อน ในสวนป่าท่ีร่มรื่นเป็นธรรมชาติ  
                     รับอากาศท่ีบริสุทธิ์ อาหารเมนู 
                     พื้นบ้านท่ีสด สะอาด ปลอดภัย    
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (3)  
                     ห้องอาหารของรีสอร์ท 
 
 
 
 
 

 วันที่สอง 
หุบป่าตาด – ชมวิถีชีวิตเมืองอุทัยธานี - วัดท่าซุง - วังมัจฉา – ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ า 

 
06.00 น. Morning call จากนกป่านานาพันธุ์ ออกมาเดินเล่นยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมกระรอก กระเล็นวิ่งไล่เล่นกัน

ตามต้นไม้ได้อย่างเพลิดเพลิน  ชมสวนเกษตรอินทรีย์ห้วยขาแข้งคันทรีโฮม ทุเรียน ส้มโอขาวแตงกวา ส้มทองดี 
ส้มโชกุน มัลเบอรี่ ฯลฯ  และการท ากล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์จากพาราโบราโดม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) 
08.00 น. Check out ออกเดินทางไปเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าประทุน  (ค่าเข้าชม คนไทย 20 ชาวต่างชาติ 200 บาท) 

ระหว่างทาง ชมสวนมะม่วงน้ าดอกไม้เกรดส่งออกใหญ่ อีกแหล่งหนึ่งของประเทศ สวนมะยงชิด เข้าชม  
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หุบป่าตาด หุบเขาท่ีล้อมรอบด้วยเขาหินปูนในเนื้อท่ีกว้างใหญ่ เป็นแหล่งท่ีอยู่ของสัตว์หายาก เช่น เต่าเหลือง 
กิ้งกือมังกรสีชมพูท่ีถูกค้นพบเป็นสัตว์ชนิดใหม่อ้นดับ3ของโลก เมื่อเดินทะลุอุโมงค์เข้าสู่ถ้ าท่านจะได้พบกับป่า
ตาด และพืชพันธุ์โบราณท่ีแปลกตา ให้บรรยากาศเหมือนกับหลุดไปอยูใ่นโลกดึกด าบรรพ์ ณ ช่วงเวลาของยุค 
จุลาสสิค เก็บภาพท่ีประทับใจ ชมถ้ าขนาดมหึมา ท่ีงดงามด้วยหินงอกหินย้อย ได้เวลาออกเดินทางไปเมืองอุทัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยวชมเมืองอุทัยธานี เมืองนี้สีม่วง วิถีชีวิตชาวแพสะแกกรังท่ีสงบ เรียบง่าย เลือกซื้อของฝาก เช่น ยาหอม 
ขนมปังสังขยา ซาลาเปาไส้ปลาแรด ข้าวตังกุ้งกรอบ ฯลฯ  ผ่านชมบ้านอุทัยธานี 905 ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์ ท่ีสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
ในการฝึกอาชีพให้กับผู้สนใจภายในมีห้องเรียนประกอบอาหาร ห้องนิทรรศการ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้อง
จ าหน่ายสินค้าของศูนย์ เป็นต้น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร  
บ่าย  เข้าชมโบสถ์ และวิหารเก่าด้ังเดิมของวัดท่าซุง ท่ีได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่มีความงดงามเป็นอย่างมาก เป็นที่ 

ประดิษฐานของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์  ทักทายฝูงปลามหึมาท่ี วังมัจฉา และล่องเรือชมชีวิตชุมชนแห่งสายน้ า  
ท่ี สงบ เรียบง่าย  เท่ียวชมหมู่บ้านกลางน้ าเกาะคุ้งส าเภา  ขึ้นรถสกายแลป เข้าชมความงดงามวิจิตรตระการตา 
มหาปราสาททองค าท่ีสวยงามและยิ่งใหญ่ กราบสักการะพระสรีระศพหลวงพ่อฤาษีลิงด า  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 
              α α α α α α α α α α α α α α α α 
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บริการท่ีจัดไว้บริการท่าน ดังนี้ 
#1. ห้องพัก ปรับอากาศ (ห้องละ 2-3 ท่าน) จ านวน 1 คืน 
#2. อาหาร และเครื่องดื่ม 5 มื้อ  ตามโปรแกรม 
#3. น้ าด่ืม น้ าแข็ง กาแฟ อาหารว่าง ขนมขบเค้ียว ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง 
#4. ค่ายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ  และเรือเมลล์ 
#5. ประกันชีวิตจากอุบัติเหตุการเดินทาง  1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
#6. มัคคุเทศก์  
#7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว 

อัตราค่าบริการท่านละ (บาท) 
จ านวนผู้เดินทาง บริการยานพาหนะ อัตราค่าบริการ / ท่าน หมายเหตุ 

2-3 ท่าน รถตู้ 1 คัน 7590 บาท 
เด็ก 4-10 ปี 

พักรวมผู้ปกครอง 
ช าระค่าบริการ 70% 

 
พักเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 500บาท 

4-7 ท่าน รถตู้ 1 คัน 5390 บาท 

8-10 ท่าน รถตู้ 1 คัน 3990 บาท 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม…  
ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท   Line.0934646355     www.countryhomeresort.com   
คันทรีทัวร์ ดีไลท์  licence no. 11/09329    
โทร.093-464-6355, 080-193-5697  hkk.cthrs@gmail.com  แหม่ม ห้วยขาแข้ง   
   

http://www.countryhomeresort.com/

