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บ้ านไร่ – อุทยั ธานี
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๏ เทีย่ วป่ าดึกดําบรรพ์ หุบป่ าตาด ๏ เทีย่ วบ้ านไร่
๏ ชมเมืองสีม่วงและเมืองปฐมบรมกษัตริ ย์จกั กรี วงศ์
๏ ชมพระพุทธรูปใหญ่ แกละสลักทีห่ น้ าผา เมืองอู่ทอง

วิทยากร : ผศ.อดิศร หมวกพิมาย
กําหนดการเดินทาง: วันเสาร์ ที่ 19 – วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563
Day-1 วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563
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เที่ยง
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กรุงเทพฯ – หุบป่ าตาด – จ. อุทยั ธานี

 พร้อมกันที่ลานจอดรถ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ถนนรัชดาภิเษก ห้ วยขวาง
 ออกเดินทางตามถนนพหลโยธิน(ทางหลวงหมายเลข#1) มุ่งหน้าสู่ หุบป่ าตาด อ.ลานสั ก จ.อุทยั ธานี [260 กม.]
บริ การอาหารเช้าบนรถ
 ถึงหุบป่ าตาด (Hup Pa Tat) เที่ยวชม ป่ าดึกดําบรรย์ แหล่ งท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ ก่อน
จะเข้าหุบป่ าตาดจะถึงบริ เวณทางเข้าปากถํ้าเราต้องเดินตามทางมืดมิดในถํ้าประมาณ
40เมตร โดยมีเพียงแสงไฟนําทางจากกระบอกไฟฉายส่ องไปตามผนังถํ้า จะเห็น
ค้างคาวเกาะเต็มขณะเดินลอดอุโมงถํ้า ให้ความรู ้สึกเหมือนเดินผ่านอุโมงค์ท่อง
กาลเวลาย้อนเวลากลับไปสู่ ยคุ จูลาสสิ ค สักครู่ จะเห็นแสงสว่างที่ปลายถํ้า เราจะออก
จากประตูกาลเวลาเข้าสู่ ป่าดงดิบ(ไม่มีสญ
ั ญาณโทรศัพท์ )
 เดิมที่แห่งนี้เป็ นถํ้าที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เพดานถํ้ายุบตัวลงมา
กลายเป็ นหลุมบ่อ2หลุม พื้นที่ดา้ นล่างถูกโอบล้อมด้วยภูเขาหิ นปูน เต็มไปด้วยต้น
ตาด อันเป็ นที่มาของชื่อหุบป่ าตาด ต้นตาดหรื อต้นต่าวเป็ นพืชในตระกูลปาล์มดึกดํา
บรรพ์ นอกจากนี้เราจะได้พบพันธ์ไม้อีกมากมายหลายชนิด เช่นต้นบ่อหูขา้ ง ซึ่ง
ขึ้นอยูต่ ามซอกหิ นลากชอนไชลงไปถึงข้างล่างกลายเป็ นไม้ใหญ่อยูบ่ นหิ นก้อนใหญ่
ยังมีพนั ธ์ไม้โบราณที่ใช้ทาํ ยา เช่นม้ากระทืบโรง หญ้ารี แพร์ ในถํา้ จะมีแสงสว่ างส่ องลงมาโดนตรง เพียงวันละ3ชม.
เฉพาะระหว่างเวลา 11.30-13.30 น.
 อีกฝั่งของป่ าดงดิบจะเห็นความอัศจรรย์ของโถงถํ้าหิ นงอกหินย้อย ช่วงที่แสงส่ องลง
มาจะเห็นประกายของหิ นแวววับสวยงามมาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯเคยเสด็จมาถํ้า
แห่งนี้และประทับที่โขดหิ นใหญ่ดว้ ย
 นอกจากต้นตาดแล้ว ไฮไลท์ อกี อย่ างของทีน่ ี่คอื กิง้ กือมังกรสี ชมพู สัตว์หายากของ
โลกจัดอยูใ่ นอันดับ3 สามารถพบเห็นได้ที่นี่เท่านั้น เพิ่งค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2550
 รับประทานอาหารกลางวันพื้นบ้าน
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บ่าย

 ออกเดินทางไปยัง อ.บ้ านไร่ จ.อัทยั ธานี [85 กม.]
 แวะชมต้ นไม้ ยกั ษ์ ที่โคนต้นต้องต้องใช้40คนโอบ ต้นไม้น้ ีคือต้ นเสี ยงผึง้ ชาวบ้าน
เรี ยกต้นไม้ยกั ษ์ ตั้งอยูบ่ นที่กรรมสิ ทธิ์ของชาวบ้านคนหนึ่งในบ้านสะนํา ตําบลบ้าน
ไร่ ในละแวกนั้นแวดล้อมไปด้วยต้นหมากมากมาย เป็ นศุยน์รวมจิตใจของชาวบ้าน
เชื้อสายลาวในแถบนี้
 ถึง อําเภอบ้ านไร่ (Ban Rai) เที่ยววัดถํา้ เขาวง เป็ นวัดบ้านทรงไทยโบราณ ตั้งอยูร่ ิ ม
เขาวง วัดจัดแบ่งเป็ น2ส่ วน คือส่ วนปฏิบตั ิกิจของสงฆ์ และสถานปฏิบตั ิธรรมของฆา
รวาส ทําให้วดั เป็ นสถานที่สวยงามร่ มรื่ น น่าเข้าไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
 ชม ศูนย์ ทอผ้ าโบราณบ้ านผาทัง่ เป็ นการรวมตัวของผูค้ นในชุมชนบ้านผาทัง่ ที่

นําเอาภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษชาวลาวเวียง ลาวครั่ง ที่อพยพมาอยูบ่ า้ นผา
ทัง่ เมื่อหลายร้อยปี ก่อน ผ้าทอบ้านผาทัง่ ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ได้ครบถ้วน
บริ บูรณ์ ทั้งความละเอียดของลายผ้า สี สนั การย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ ชาวบ้านเคย
อวดฝีมือโดยการหลอมรวมดวงใจทอผ้า61ลาย ยืน่ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ
เมื่อยังคงดํารงพระอิสริ ยยศเป็ นสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุ ดาฯ ในโอกาสเฉลิม
พระชนมายุ 5รอบ 60 พรรษาด้วย
เย็น
 เดินทางไป อ.เมือง จ.อุทยั ธานี [110 กม.]
คํ่า
 รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
ทีพ่ กั :
Uthai River Lake Resort หรื อเทียบเท่า 3.5* https://uthairiverlake.com

Day-2
เช้า

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563

อุทยั ธานี – อ. อู่ทอง – กรุ งเทพฯ

 รับประทานอาหารในโรงแรม
 ออกเดินทางขึ้นไปยัง เขาสะแกกรัง(Khao Sakae Krang) “เมืองพระชนกจักรี ”
เป็ นประโยคแรกของคําขวัญจังหวัดอุทยั ธานี เพราะตามหลักฐานจากพระ
ราชหัตถเลขาระบุวา่ บ้านสะแกกรังหรื อจังหวัดอุทยั ธานีวนั นี้ คือ ถิ่นกําเนิดของ
สมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งพระบรมราชจักรี วงศ์ทางจังหวัดอุทยั ธานีได้มีการสร้าง
อนุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมชนก ขึ้นที่เทือกเขาสะแกกรังพร้อมกับขอใช้รูป
พลับพลาอนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้เป็ นตราจังหวัดอุทยั ธานีจนทุกวันนี้
 ภายในอาณาบริ เวณเดียวกันยังมี วัดสั งกัสรัตนคีรี (Wat Sangkhat Rattana
Khiri) วัดคู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัดอุทยั ฯด้านในวิหารของวัดยังมีประดิษฐาน
พระพุทธรู ปที่สาํ คัญอย่าง “พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ” หรื อ “หลวงพ่ อมงคล” และ
ที่นี่เองเรายังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของเมืองอุทยั ธานีได้อย่างชัดเจน
อีกด้วย
 เที่ยวชม เมืองสีม่วง ทางเทศบาลร่ วมมือกับประชาชนในพื้นที่เนรมิตอาคาร
บ้านเรื อนใจกลางมืองให้เป็ นสี ม่วง สี ประจําพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุ ดาฯ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ5รอบ 60พรรษา
โดนเฉพาะจุดวงเวียนนํ้าพุสีม่วงที่เปลี่ยนสี น้ าํ พุเป็ นสี ม่วง ท่านสามารถชมความสวยงามของโบราณสถานฝั่งตรง
ข้าม และทิวทัศน์ของชุมชนชาวแพสองฝั่งของแม่น้ าํ สะแกกรังได้ดว้ ย
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11:30

 เดินทางถึงท่าเรื อ นําท่ านล่ องเรือ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริ มแม่น้ าํ สะแกกรัง มีเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นโดยใช้เรื อนแพเป็ นที่อยูอ่ าศัย พร้อมบริ การอาหารกลางวัน

บ่าย

 ออกเดินทางกลับ ผ่าน อ.อู่ทอง จ.สุ พรรณบุรี [125 กม.]
 ถึง อ.อู่ทอง (U Thong) แวะวัดถํา้ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ เป็ นพระพุทธรู ป
แกะสลักบนหน้าผาใหญ่โตสวยงามมาก ด้านหลังองค์พระยังมีการเจาะเป็ นถํ้าทะลุ
ได้และกําลังก่อสร้างพระพุทธรู ปในถํ้าอีกด้วย
 แล้วเดินทางต่อเข้ากรุงเทพฯ [135 กม.]
 ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

คํ่า

อัตราค่ าบริการ (รับเพียง 25 ท่ าน)
พักห้องคู่ ท่านละ
ห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

5,000 บาท
800 บาท

ราคานีร้ วม
1. ค่าพาหนะเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ
2. ค่าโรงแรมที่พกั ห้องแบบมาตรฐาน
3. ค่าอาหารจํานวนมื้อตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
6. ค่าอาหารว่างและนํ้าดื่ม

ราคานีไ้ ม่ รวม
1. อื่นๆที่มิได้ระบุไว้ในส่ วน “ราคานี้รวม”
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

การชําระเงิน
 ต้องชําระเงินเต็มจํานวน
การเปลีย่ นแปลงรายการ
 การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผูบ้ ริ การขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจําเป็ นและเหมาะสม
แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิ ทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบก่อนทุกครั้ง
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