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      บ้านไร่ – อุทยัธานี  
     ๏ เทีย่วป่าดกึดาํบรรพ์ หุบป่าตาด  ๏ เทีย่วบ้านไร่     

        ๏  ชมเมืองสีม่วงและเมืองปฐมบรมกษตัริย์จกักรีวงศ์ 
        ๏  ชมพระพุทธรูปใหญ่แกละสลกัทีห่น้าผา เมืองอู่ทอง 
วิทยากร : ผศ.อดศิร หมวกพมิาย 
กาํหนดการเดนิทาง:  วันเสาร์ที ่19 – วันอาทติย์ที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2563 
 

Day-1  วันเสาร์ที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2563               กรุงเทพฯ – หุบป่าตาด – จ. อุทยัธานี  
06:00  พร้อมกนัท่ีลานจอดรถ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง  
07:00  ออกเดินทางตามถนนพหลโยธิน(ทางหลวงหมายเลข#1) มุ่งหนา้สู่ หุบป่าตาด อ.ลานสัก จ.อุทยัธานี [260 กม.]    

บริการอาหารเชา้บนรถ 

11:00  ถึงหุบป่าตาด (Hup Pa Tat) เท่ียวชม ป่าดกึดาํบรรย์แหล่งท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์ ก่อน
จะเขา้หุบป่าตาดจะถึงบริเวณทางเขา้ปากถํ้าเราตอ้งเดินตามทางมืดมิดในถํ้าประมาณ 
40เมตร โดยมีเพียงแสงไฟนาํทางจากกระบอกไฟฉายส่องไปตามผนงัถํ้า จะเห็น
คา้งคาวเกาะเตม็ขณะเดินลอดอุโมงถํ้า ใหค้วามรู้สึกเหมือนเดินผา่นอุโมงคท่์อง
กาลเวลายอ้นเวลากลบัไปสู่ยคุจูลาสสิค สกัครู่จะเห็นแสงสวา่งท่ีปลายถํ้า เราจะออก
จากประตูกาลเวลาเขา้สู่ป่าดงดิบ(ไม่มีสญัญาณโทรศพัท ์) 

 เดิมท่ีแห่งน้ีเป็นถํ้าท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลก เพดานถํ้ายบุตวัลงมา
กลายเป็นหลุมบ่อ2หลุม พื้นท่ีดา้นล่างถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาหินปูน เตม็ไปดว้ยตน้
ตาด อนัเป็นท่ีมาของช่ือหุบป่าตาด ตน้ตาดหรือตน้ต่าวเป็นพืชในตระกลูปาลม์ดึกดาํ
บรรพ ์นอกจากน้ีเราจะไดพ้บพนัธ์ไมอี้กมากมายหลายชนิด เช่นตน้บ่อหูขา้ง ซ่ึง
ข้ึนอยูต่ามซอกหินลากชอนไชลงไปถึงขา้งล่างกลายเป็นไมใ้หญ่อยูบ่นหินกอ้นใหญ่ 
ยงัมีพนัธ์ไมโ้บราณท่ีใชท้าํยา เช่นมา้กระทืบโรง หญา้รีแพร์ ในถํา้จะมีแสงสว่างส่องลงมาโดนตรง เพยีงวนัละ3ชม. 
เฉพาะระหวา่งเวลา 11.30-13.30 น. 

 อีกฝ่ังของป่าดงดิบจะเห็นความอศัจรรยข์องโถงถํ้าหินงอกหินยอ้ย ช่วงท่ีแสงส่องลง
มาจะเห็นประกายของหินแวววบัสวยงามมาก สมเดจ็พระเทพรัตนฯ์เคยเสดจ็มาถํ้า
แห่งน้ีและประทบัท่ีโขดหินใหญ่ดว้ย 

 นอกจากตน้ตาดแลว้ ไฮไลท์อกีอย่างของทีน่ี่คอื กิง้กอืมังกรสีชมพู สตัวห์ายากของ
โลกจดัอยูใ่นอนัดบั3 สามารถพบเห็นไดท่ี้น่ีเท่านั้น เพิ่งคน้พบเม่ือปีพ.ศ.2550 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนัพื้นบา้น 
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บ่าย  ออกเดินทางไปยงั อ.บ้านไร่ จ.อทัยัธานี [85 กม.]  
 แวะชมต้นไม้ยกัษ์ ท่ีโคนตน้ตอ้งตอ้งใช4้0คนโอบ ตน้ไมน้ี้คือต้นเสียงผึง้ ชาวบา้น

เรียกตน้ไมย้กัษ ์ตั้งอยูบ่นท่ีกรรมสิทธ์ิของชาวบา้นคนหน่ึงในบา้นสะนาํ ตาํบลบา้น
ไร่ ในละแวกนั้นแวดลอ้มไปดว้ยตน้หมากมากมาย เป็นศุยน์รวมจิตใจของชาวบา้น
เช้ือสายลาวในแถบน้ี 

 ถึง อาํเภอบ้านไร่(Ban Rai)  เท่ียววดัถํา้เขาวง เป็นวดับา้นทรงไทยโบราณ ตั้งอยูริ่ม
เขาวง วดัจดัแบ่งเป็น2ส่วน คือส่วนปฏิบติักิจของสงฆ ์และสถานปฏิบติัธรรมของฆา
รวาส ทาํใหว้ดัเป็นสถานท่ีสวยงามร่มร่ืน น่าเขา้ไปเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ  

 ชม ศูนย์ทอผ้าโบราณบ้านผาทัง่ เป็นการรวมตวัของผูค้นในชุมชนบา้นผาทัง่ ท่ี

นาํเอาภูมิปัญญาการทอผา้ของบรรพบุรุษชาวลาวเวียง ลาวคร่ัง ท่ีอพยพมาอยูบ่า้นผา
ทัง่เม่ือหลายร้อยปีก่อน ผา้ทอบา้นผาทัง่ยงัคงอนุรักษค์วามเก่าแก่ไดค้รบถว้น
บริบูรณ์ ทั้งความละเอียดของลายผา้ สีสนั การยอ้มดว้ยวสัดุธรรมชาติ ชาวบา้นเคย
อวดฝีมือโดยการหลอมรวมดวงใจทอผา้61ลาย ยืน่ถวายแด่สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชฯ 
เม่ือยงัคงดาํรงพระอิสริยยศเป็นสมเดจ็พระเทพ  รัตนราชสุดาฯ ในโอกาสเฉลิม
พระชนมาย ุ5รอบ 60 พรรษาดว้ย 

เยน็  เดินทางไป อ.เมือง จ.อุทยัธานี  [110 กม.]     
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม  
ทีพ่กั: Uthai River Lake Resort หรือเทียบเท่า 3.5*      https://uthairiverlake.com   

 
Day-2   วันอาทติย์ที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2563                อุทยัธานี – อ. อู่ทอง – กรุงเทพฯ  
 เชา้  รับประทานอาหารในโรงแรม 

 ออกเดินทางข้ึนไปยงั เขาสะแกกรัง(Khao Sakae Krang) “เมืองพระชนกจักรี”   
เป็นประโยคแรกของคาํขวญัจงัหวดัอุทยัธานี เพราะตามหลกัฐานจากพระ
ราชหตัถเลขาระบุวา่ บา้นสะแกกรังหรือจงัหวดัอุทยัธานีวนัน้ี คือ ถ่ินกาํเนิดของ
สมเดจ็พระบรมราชชนกในพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลท่ี 1 ปฐมกษตัริยแ์ห่งพระบรมราชจกัรีวงศท์างจงัหวดัอุทยัธานีไดมี้การสร้าง
อนุสาวรีย์สมเดจ็พระปฐมบรมชนก ข้ึนท่ีเทือกเขาสะแกกรังพร้อมกบัขอใชรู้ป
พลบัพลาอนุสาวรียแ์ห่งน้ีเป็นตราจงัหวดัอุทยัธานีจนทุกวนัน้ี 

 ภายในอาณาบริเวณเดียวกนัยงัมี วดัสังกสัรัตนครีี (Wat Sangkhat Rattana 
Khiri)  วดัคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัอุทยัฯดา้นในวิหารของวดัยงัมีประดิษฐาน
พระพทุธรูปท่ีสาํคญัอยา่ง “พระพทุธมงคลศักด์ิสิทธ์ิ” หรือ “หลวงพ่อมงคล” และ
ท่ีน่ีเองเรายงัสามารถมองเห็นววิทิวทศันโ์ดยรอบของเมืองอุทยัธานีไดอ้ยา่งชดัเจน
อีกดว้ย 

 เท่ียวชม เมืองสีม่วง ทางเทศบาลร่วมมือกบัประชาชนในพ้ืนท่ีเนรมิตอาคาร
บา้นเรือนใจกลางมืองใหเ้ป็นสีม่วง สีประจาํพระองค ์สมเดจ็พระเทพรัตนร์าชสุดาฯ 
เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมายคุรบ5รอบ 60พรรษา 
โดนเฉพาะจุดวงเวียนนํ้าพสีุม่วงท่ีเปล่ียนสีนํ้าพเุป็นสีม่วง ท่านสามารถชมความสวยงามของโบราณสถานฝ่ังตรง
ขา้ม และทิวทศันข์องชุมชนชาวแพสองฝ่ังของแม่นํ้าสะแกกรังไดด้ว้ย 
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11:30  เดินทางถึงท่าเรือ นําท่านล่องเรือ ชมวิถีชีวิตชาวบา้นริมแม่นํ้าสะแกกรัง มีเอกลกัษณ์
ท่ีโดดเด่นโดยใชเ้รือนแพเป็นท่ีอยูอ่าศยั   พร้อมบริการอาหารกลางวนั 

 

บ่าย  ออกเดินทางกลบั ผา่น อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี [125 กม.]  
 ถึง อ.อู่ทอง (U Thong)  แวะวดัถํา้พระพทุธปุษยครีีศรีสุวรรณภูมิ เป็นพระพทุธรูป

แกะสลกับนหนา้ผาใหญ่โตสวยงามมาก ดา้นหลงัองคพ์ระยงัมีการเจาะเป็นถํ้าทะลุ
ไดแ้ละกาํลงัก่อสร้างพระพทุธรูปในถํ้าอีกดว้ย 

 แลว้เดินทางต่อเขา้กรุงเทพฯ [135 กม.]  
คํ่า  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
อตัราค่าบริการ (รับเพยีง 25 ท่าน)   

  พกัหอ้งคู่     ท่านละ   5,000 บาท 
  หอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ     800 บาท 
    

 
 

 
 
 
 
 
การชําระเงนิ    
 ตอ้งชาํระเงินเตม็จาํนวน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเปลีย่นแปลงรายการ  
 การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหนา้ข้ึน ผูบ้ริการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขสับเปล่ียนรายการตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
แต่จะรักษาผลประโยชนข์องท่านตามสิทธ์ิท่ีมีและจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบก่อนทุกคร้ัง 

ราคานีร้วม  
1. ค่าพาหนะเดินทางดว้ยรถบสัปรับอากาศ  
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัหอ้งแบบมาตรฐาน 
3. ค่าอาหารจาํนวนม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ  
5. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  
6. ค่าอาหารวา่งและนํ้าด่ืม  

ราคานีไ้ม่รวม  
1. อ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นส่วน “ราคาน้ีรวม” 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 


