
                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) l ปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก) l คาเฟต์ อาณาจักรบ้อง l 
วัดสังกสัรัตนคีรี l บ้านชายเขา (สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย) 

 
 
 
 
 

เริ่มตน้เพียง 999.- 
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เส้นทางการเดินทาง  

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ-วดัจนัทาราม(วดัท่าซุง)-ปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก)– คาเฟต ์อาณาจกัรบอ้ง-วดัสังกสัรัตนคีรี- บา้น
ชายเขา (สวิตเซอร์แลนดเ์มืองไทย)- กรุงเทพฯ 

 

Day 
1 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

อุทัยธานี 
  

       วันที่ 1 
กรุงเทพฯ-วดัจันทาราม(วัดท่าซุง)-ปราสาททองค า (กาญจนาภเิษก)– คาเฟต ์อาณาจักรบอ้ง-วัดสังกัสรัตนคีร-ี บ้าชายเขา

(สวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงไทย)- กรุงเทพฯ 

         06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะ 
ท าการตรวจวดัอุณหภูมิของลูกคา้เพ่ือคดักรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ 

         07.00 น 
 

ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุทัยธานี  โดยรถตูป้รับอากาศ 
  บริการอาหารว่างระหว่างการเดินทาง (ม้ือท่ี1) 
 
 
 
 
 

0       09.00 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ วัดจันทาราม หรือ วัดท่าซุง เป็นวดัเก่าแก่ ท่ีสร้างตั้งแต่สมยัโดย หลวงพ่อใหญ่องคแ์รก เป็นผูส้ร้างวดัแต่วดัเร่ิม พฒันาและ
เป็นท่ีรู้จกัเม่ือพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิงด า) พระเถระท่ีมีช่ือเสียง ไดส้ร้างอาคารต่าง ๆ มากมาย 

 
 น าท่านเขา้ชม ปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก) ปราสาทท่ีสร้างขึ้นแลว้เสร็จใน ปี พ.ศ. 2539 เป็นปีท่ี พระบามสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 ทรง

ขึ้นครองราชย ์ครบ 50 ปี ทางเจา้อาวาสวดัจึงไดน้ าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัในรัชกาลท่ี 9 และทางพระราชวงัไดใ้ห้
ช่ือ ปราสาทองค าใหม่โดยมีค าว่า กาญจนาภิเษก ต่อทา้ยช่ือ โดยมีช่ือเตม็ว่า “ปราสาททองค ากาญจนาภิเษก” โดย ปราสาททองค า (กาญจนาภิเษก)  
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เที่ยง เที่ยง  รับประทานอาหารเท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ณ คาเฟต ์อาณาจกัรบอ้ง  
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น าท่านเขา้ชม วัดสังกัสรัตนคีรี วดัท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองประเพณีตกับาตรเทโว ซ่ึงจดัขึ้นในวนัแรม 1 ค ่า เดือน 11 ของทุกปี ถือเป็นประเพณีส าคญั
ของจงัหวดัอุทยัธานี ในวนัดงักล่าวจะมีพระสงฆก์ว่า 500 รูป เดินลงมาตามบนัได 449 ขั้น จากมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังสู่ลานวดัสังกสัรัตนคีรี
เบ้ืองล่าง เพ่ือมารับบิณฑบาต สอดคลอ้งกบัพุทธประวติักล่าวว่าในวนัท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เสด็จลงมาจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ภายหลงั
ประทับจ าพรรษาเพ่ือเทศนาโปรดพระมารดาคร้ังถึงวนัออกพรรษาได้เสด็จลงจากเทวโลก ณ เมืองสังกัสนคร ภายในวดัสังกัสรัตนคีรี ยงั
ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมือง "พระพุทธมงคลศกัด์ิสิทธ์ิ" พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชยัศิลปะสุโขทยัท่ีมีพุทธลกัษณะงดงาม สันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นในสมยัพญาลิไท มีอายุประมาณ 600 -700 ปี ท่ีไดอ้ญัเชิญมาจากสุโขทยั เดิมทีประดิษฐานอยู่เบ้ืองหน้า พระประธานในวิหารวดัขวิด ริม
แม่น ้ าสะแกกรังฝ่ังตะวนัตก คร้ันเม่ือเจา้ประคุณสมเด็จพระวนัรัต (เฮง เขมจารี) เดินทางมาตรวจเย่ียมวดัและเห็นพระพุทธรูป จึงโปรดให้อญัเชิญ
หลวงพ่อพุทธมงคลศกัด์ิสิทธ์ิ มาประดิษฐานท่ีวดัสังกสัรัตนคีรี และไดมี้การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเศียรของหลวงพ่อ ในปัจจุบนั
พุทธศาสนิกชนจงัหวดัอุทยัธานี จะร่วมกนัจดังานไหวพ้ระพุทธมงคลศกัด์ิสิทธ์ิเป็นประจ าทุกปี ระหว่างวนัขึ้น 3-4 ค ่า เดือน 4 ใกลก้บัมณฑปบน
ยอดเขาสะแกกรัง ยงัเป็นท่ีตั้งของพระราชานุสาวรียส์มเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ แห่งรัชกาลท่ี 1 และในวนัท่ี 6 เดือนเมษายนของทุกปี ไดจ้ดั
ให้มีพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย ์

 
 

น าท่านสัมผสัความงามของธรรมชาติ ณ บ้านชายเขา อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีสวยงามของอุทยัธานี  มีวิวทิวทศัน์โดยรอบรายลอ้มไปดว้ยหุบเขา
หินปูนสูงสลบัซบัซอ้นเขียวชะอุ่ม บรรยากาศคลา้ยกบัสวิตเซอร์แลนด ์จนไดรั้บขนานนามว่า เป็น สวิตแลนด์ 

16.30 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
20.00 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพความประทบัใจ 
 

****************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

16 มกราคม 2564 999 บาท 

30 มกราคม 2564  999 บาท  

13 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

27 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

13 มีนาคม 2564 999 บาท 

27 มีนาคม 2564  999 บาท 

4 เมษายน 2564  999 บาท 

24 เมษายน 2564 999 บาท 

  
  

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยว

ปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และ

สภาพภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่

ก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถตูป้รับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 
4. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง 
วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กิน

ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตัว) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยาน
แห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี

เท่านัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองที่นัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับ

เงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการ

โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการ

เดินทาง 7 วัน เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   
เงือ่นไขและขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ในทกุ

กรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรับการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อ

ท่านกรอกแลว้กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   

 
 


