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1) วนัแรกของการเดนิทาง                            กรงุเทพฯ  ชยันาท อทุยัธาน ี

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์ 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสขุภณัฑ์ สูอ่ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
บริการอาหารเช้า เคร่ืองดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 

 ชม วดัสรรพยาวฒันาราม สกัการะหลวงปู่ เฟ่ือง สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิทีช่าวบ้านเคารพนบัถือของชมุชน ขอพรหลวงพ่อพทุธส าเร็จ 
พระพทุธรูปองค์ใหญ่ด้านหน้าวดั สว่นภายในวดัยงัมีโบราณสถานส าคญัอย่างอโุบสถหลงัเก่า พระวิหาร และกลุม่เจดีย์
ศิลปะสมยัอยธุยาอายกุว่า 100 ปี ช้อปป้ิงผลิตภณัฑ์ท าจากผกัตบชวา และไปถ่ายภาพสวยๆที่ โรงพกัเก่า ร.ศ. 120 เป็น
อาคารทรงปัน้หยาสีขาวครีมตกแต่งบริเวณโดยรอบสไตล์วินเทจเก๋ไก๋ม๊าก มาก   จากนัน้เดินทางสูจ่งัหวดัอทุยัธานี 

 อาหารกลางวนัที่ ...... 
 น าชม วดัจนัทาราม (วดัท่าซุง) ชมความสวยงามของวิหารแก้วซึง่ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงด้วยการประดบักระจก 

บนผนงัตลอดจนเสาโคมไฟระย้าดรูะยิบราวกบัประกายเพชร  เบือ้งหลงัซุ้มปราสาทท าด้วยกระจกใสภายในบรรจสุงัขาร
ของ หลวงพ่อฤาษีลิงด า (พระราชมหาวีระ ถาวาโร) ที่ร่างกายไม่เน่าเป่ือย 
17.00 น.  เดินเที่ยวชม ถนนคนเดินตรอกโรงยา ชิมและช้อปตามอธัยาศยั  

  ที่พกั โรงแรมธาราฮิลล ์อทุยัธานี ( พกั 2 คืน) 
อาหารค ่า ..........  

  
 
 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

                          เสารท่ี์ 21 – จนัทรท่ี์ 23 ธนัวาคม 2562 

                            เสารท่ี์ 11 - จนัทรท่ี์ 13 มกราคม 2563 

 

   

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

@ แก่น มะ กรดู 

บริษัท ชัยทัวร  จ ากัด 
 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 
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 2)  วนัทีส่องของการเดนิทาง                       แกน่มะกรดู - บา้นไร ่
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสูอ่ าเภอบ้านไร่เปลี่ยนพาหนะเป็นรถท้องถิ่น (รถสองแถว) น าท่านขึน้ชม สวนพฤกษศาสตร์แก่นมะกรูด  เป็นศนูย์
พฒันาเกษตรที่สงูของจงัหวดัอทุยัธานี ตัง้อยู่ในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง ทกุปีในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - 
มกราคม พืน้ที่บริเวณนีจ้ะปรับเปลี่ยนเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว เพื่อรองรับนกัท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และมาสมัผสัสายลมหนาวอีกด้วย ดอกไม้ที่ปลกูสว่นใหญ่จะเป็น ต้นคริสต์มาส ดอกดาวกระจาย ไวท์คริสต์มาสและไม้
ดอกอื่นๆประดบัตกแต่งไว้อย่างสวยงาม นอกจากนีช้าวกระเหร่ียงซึง่ท าการเกษครที่สงูก็จะน าสินค้าการเกษตร ผลิตภณัฑ์
ผ้าทอมาวางจ าหน่ายอดุหนนุกนัได้ตามอธัยาศยั ก่อนเดินทางกลบัลงสูด้่านล่างแวะถ่ายรูปกบัรูปหลอ่ คณุสืบ นาคะเสถียร 
และรูปปัน้สตัว์ป่าหายากที่เหลอืน้อยเต็มทีไว้เป็นที่ระลกึกนัด้วยนะคะ 
อาหารกลางวนัที่ ...... 
น าชม ตน้ไม้ยกัษ์  ซึง่มีอายรุาว 300 ปี เป็นพืน้ที่ป่าชมุชนที่มต้ีนไม้ขนาดใหญ่อยู่หลายต้น และมีตลาดชมุชนน าของท้องถิ่น
มาวางจ าหน่ายให้ท่านได้เลือกซือ้กนัพอสมควร ท่านจะได้สมัผสัถึงอธัยาศยัไมตรีของผู้คนในท้องถิ่น น าท่านชม พิพิธภณัฑ์
ผา้ไท – ลาวโบราณ ฝีมือศิลปินผ้าทอ ปา้จ าปี ธรรมศิริ  เป็นผ้าทอแบบลาวคร่ังที่มีลวดลายสีสดสวยงาม ฟังปา้จ าปีเลา่
เร่ืองราวผ่านผ้าทอแต่ละผืนถกูใจสัง่ซือ้ได้นะค่ะ!! ก่อนเดินทางกลบัสูอ่ าเภอเมืองอทุยัธานีแวะชม ศูนย์ผา้ทอโบราณบ้านทัง่ 
เป็นการรวมตวัของชมุชนซึง่เป็นชาวลาวคร่ังอพยพมาอาศยัในบริเวณนีเ้ม่ือหลายร้อยปีมาแล้ว ชม วดัสงักตัรัตนคีรี ตัง้อยู่
บนยอดเขาสะแกกรังชาวอทุยัธานีถือเป็นสถานที่ศกัด์ิสทิธ์ิ มีรูปหลอ่พระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ พระชนก
ในพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช สกัการะขอพรและท าบญุตามอธัยาศยั 
อาหารค ่าที่ ... 
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3) วันที่สามของการเดินทาง            อุทัยธานี - อ่างทอง - กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งของแม่น ้าสะแกกรัง น าชม ศูนย์วงเดือน อาคมสรุทณัฑ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เป็นศนูย์ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฏร เพิ่มพนู
ทกัษะความรู้เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ ภายในศนูย์นอกจากมีการอบรมอาชีพแล้วยงัมีร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์บริการ
ส าหรับท่านที่มาเยี่ยมชมอีกด้วย ซึง่ก็เป็นสินค้าจากชาวบ้านในพืน้ทีน่ั่นเอง จากนัน้เลือกซือ้ของฝากเมืองอทุยัธานี อาทิ
ขนมปังสงัขยา ยาหอมซามิน้ต์ ฯลฯ 
อาหารกลางวนัที่ …………… 
เดินทางสูจ่งัหวดัอ่างทองน าชม บ้านหุ่นเหล็ก  เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่น าอะไหลเ่ก่าๆ เหลือใช้จากเคร่ืองยนต์มาเชื่อม
ประกอบกนัท าเป็นหุ่นยนต์รูปแบบต่างๆ ทัง้หุ่นยนต์ที่โด่งดงัจากภาพยนตร์ระดบัโลก เชน่ TRANSFORMERS ,  ALIEN 
STARWARS ฯลฯ  รับรองถกูใจวยัเก๋าแน่นอน สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
18.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ    
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  8,300.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  6,300.- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม  1,200.- บาท 

 

อัตรานี้รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ รถท้องถิน่ และเรือ ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตุท่านละ  500,000  บาท  

   6.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์ 
   7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี้ไม่รวม 
 

    1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
   2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลงัวนัที่ 5 ธนัวาคม 2562 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วนั หกัค่าบริการ 100 % 

 

ชำระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
บริษัท ชยัทวัร์ จ ากดั  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
 

         เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาที่ 0 2211 0119 
 
 

ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย  / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119 

Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119 

                                                                                                                                                                            จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

 
www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

