
 

#เท่ียวสุขใจไปสุพรรณบุรี เท่ียวแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์ัวร ์ 

 

ไหว้พระหลวงพ่ออู่ทองและวัดป่าเลไลยก-์ถา่ยรูปอนุสรณด์อนเจดีย-์อุทยานมังกรสวรรค-์ 
ช้อปป้ิงสามชุก-ชิลๆ เดินเล่นถา่ยรูปตลาดน ้าสะพานโค้งชมวิวสุ่มปลายักษ ์

 

07.00 น. นดัเวลาพรอ้มกนัที่จดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

08.00 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจงัหวัดสุพรรณบุรี จังหวดัที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหว่าง
ทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดัสพุรรณบุรแีละสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รอื
มคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

10.15 น. น าท่านเดินทางถึง จ.สุพรรณบุรี น  าท่านชมพระพุทธรูป
แกะสลักหน้าผาสดุอลงัการ ชื่อว่า พระพุทธรูปปุษย คีรี

สุวรรณภูมิ ตัง้อยู่ใน อ.อู่ทอง หรอืที่ชาวบา้นเรยีกกนัว่า 
หลวงพ่ออู่ทอง มีความสงูกว่า 108 เมตร ฐานกวา้ง 88 เมตร 
หนา้ตกักวา้ง 65 เมตร อยู่บนพืน้ที่ราว 100 ไร ่เป็น
พระพทุธรูปแกะสลกัหนา้ผาใหญ่ที่สดุในโลก มีความ
สวยงามแปลกตาทั้งองคพ์ระพทุธรูปและทศันียภาพของหนา้ผาหินโดยรอบท าใหม้ีนักท่องเที่ยวและผูม้า
ท  าบญุเป็นจ านวนมาก จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่ ตลาดสามชุก ตัง้อยู่ในเขต อ.สามชกุ รมิแม่น  า้ท่าจีน เป็น
ตลาดจีนโบราณผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ ในสมยั
อดีตเมื่อหนึ่งรอ้ยปีก่อน ตลาดสามชกุถือเป็นแหลง่ส  าคัญใน
การคา้ขายแลกเปลี่ยนสนิคา้ของจังหวดัสพุรรณบุร ี
บรรยากาศโดยรอบคงไวซ้ึ่งวิถีชุมชน ดัง้เดิม รา้นคา้ 
บา้นเรอืนเป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ ขา้วของเครื่องใช ้ขนม อาหาร
ที่ม  าตัง้ขายในตลาดลว้นตัง้ใจไม่ใช่การจ าลอง เป็นการสบืเนื่องวัฒนธรรมจากอดีตซึ่งบ่มเพราะมาเป็นเวลา
กว่าหนึ่งรอ้ยปี ประกอบไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มากมาย อาทิ รา้นรชัพร เปิดขายนาฬิกามากว่า 50 ปี มีนาฬิกา
หลากหลายย่ีหอ้ ทัง้โบราณและสมัยใหม่และแบบคลาสสิค, รา้นกาแฟท่าเรอืส่ง (ศิวะนนัตพ์านิช) รา้นกาแฟ
โบราณเก่าแก่สมยัคณุเต่ีย เป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนพดูคุยของชาวตลาด รา้นของเนสงักะส ีซึ่งจะอยู่ใน
ความทรงจ าของใครหลายคนและกลบัมาไดร้บัความนิยมอีกครัง้ดว้ยเสน่หค์วามโบราณอนัคลาสสคิที่มี
ความสวยงามและหาซือ้ไดย้ากขึน้, พิพิธภัณฑบ์า้นขนุจีนารกัษ์ แหลง่รวบรวมขอ้มูลของโบราณสามารถเขา้
ชมเพื่อศกึษาหาความรูเ้รื่องราวในอดีตได ้และยงัมีรา้นคา้อื่นๆ ที่เป็นเอกลกัษณข์องตลาดโบราณแห่งนีอ้ีก
มากมาย (อิสระใหท้่านเดินเลน่และอิสระรบัประทานอาหารกลางวันและขนมต่างๆ ในตลาดสามชุก) 



บ่าย น าท่านเดินทางสู ่อ.ดอนเจดีย ์ใหท้่านถ่ายรูปและสกัการะพระบรมราชานุสรณด์อนเจดีย ์ประกอบดว้ย
พระบรมราชานสุาวรียส์มเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระคชาธารออกศกึและองคเ์จดียย์ทุธหตัถี สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชทรงสรา้งเจดียข์ึน้เพื่อเฉลมิฉลองชยัชนะในสงครามยทุธ
หตัถี ที่ทรงมีต่อพระมหาอปุราชาแห่งพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2135 และใกลเ้คียงมี
องคเ์จดียท์ี่ทางกองทพับกไดบู้รณะปฏิสงัขรณข์ึน้ใหม่ โดยสรา้งเป็นเจดียแ์บบ
ลงักาทรงกลมใหญ่ครอบเจดียอ์งคเ์ดิม ภายในประกอบไปดว้ยเรื่องราว
เก่ียวกบัเมื่อครัง้ที่พระนเรศวรมหาราชทรงกระท ายทุธหตัถีและเหตุการณ์
ส  าคัญๆ  จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่อุทยานมังกรสวรรค ์ตัง้อยู่ภายในบรเิวณ

ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองสพุรรณบุร ีก่อตัง้ขึน้เพื่อเฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรฐั
ประชาชนจีนมีความสมัพนัธท์างการทตูครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ.2539 
ประกอบดว้ยพิพิธภัณฑล์กูหลานพนัธุม์งักร ที่ไดร้บัการออกแบบเพื่อน  าเสนอ
เรื่องราวความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทยตลอดจนประวติัศาสตรแ์ละ
อารยธรรมที่เก่าแก่และส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 
5,000 ปี รวมถึง ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ที่ไดร้บัการออกแบบเป็นสญัลกัษณรู์ป

มงักรสตัวเ์ทพเจา้อนัศกัด์ิสทิธ์ิโดยออกแบบอย่างถูกตอ้งตามหลกัความเช่ือโบราณ และหมู่บา้นมงักรสวรรค ์
ที่จ  าลองมาจากหมู่บา้นลี่เจียง ประเทศจีน ซึ่งไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นเมือง
มรดกโลกที่มีความเก่าแก่กว่าพนัปี (ท่านที่ตอ้งการเขา้ชมพิพิธภัณฑล์กูหลาน
พนัธุม์งักรสอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัร)์ จากนัน้น  าท่านเดินทางสูว่ัดป่าเล
ไลยกว์รวิหาร เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ีเมื่อครัง้ที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา้เจา้อยู่หวัเสด็จธุดงคม์าพบสมยัยงัผนวชอยู่และเมื่อขึน้ครองราชยจ์งึทรง
มาปฏิสงัขรณ ์ปัจจบุนัเรยีกไดว้่าเป็นวัดเก่าแก่ของ จ.สพุรรณบุร ีตั้งอยู่ทางฝ่ัง
ตะวนัตกของแม่น  า้สพุรรณบุร ีชาวบา้นเรยีกว่าวดัป่า ภายในวิหารประดิษฐาน
หลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก ์องคพ์ระมีความสงู 23.46 เมตร รอบองค ์11.20 
เมตร  ภายในตวัองคพ์ระบรรจพุระบรมสารีรกิธาตทุี่ไดม้าจาก
พระมหาเถระจ านวน 36 องค ์จากนัน้น  าท่านปิดทา้ยดว้ยการ
เดินทางสูต่ลาดน ้าสะพานโค้ง ชมวิวสุ่มปลายักษ ์จดุเช็คอิน
สดุเก๋แห่งสพุรรณบุร ีใน อ.สองพี่นอ้ง ไดบ้รรยากาศแบบ
ธรรมชาติและถ่ายรูปสวยไดห้ลายมุม ทัง้สุม่ปลายกัษ์และ
สะพานเดินไม่ไผ่ที่โคง้ไปมาท่ามกลางทุ่งดอกบวั และสามารถ
เลอืกซือ้ของกินและขนมรวมถงึผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชนน ามาจ าหน่าย จากรา้นคา้ภายใต้
กระท่อมหลงัคามงุจากที่ตั้งเรยีงรายยาวไปตามรมิคลอง ใหเ้วลาท่านเดินเลน่ถ่ายรูปหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ก่อน
น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุท่านโดยสวสัดิภาพ 

********************************************************************************** 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


ก ำหนดกำรเดินทำง    ออกเดินทำงทุกวัน ตลอดเดือน ส.ค.63 ถงึ 31 ธ.ค.63 
 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ท่านละ 999.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์่อนเดินทาง** 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด 
 ค่าอาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามที่ระบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ  
 ค่าประกนัภัยจากอบุัติเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอบุัติเหต ุ    

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบใุนกรมธรรม์) 
 ค่ามคัคเุทศกท์ี่จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X ค่าใชจ้่ายสว่นตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าซักรดี ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารส  าหรบัท่านที่ท่านเจ มงัสวิรติั หรอือาหารส  าหรบัมสุลมิ 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ต็มจ านวนตามรายการระบ ุโดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส  าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระค่าทวัรอ์ย่างนอ้ย 20 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือว่าท่านสละสทิธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลิก 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร ์
รวมถึงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 



***กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ*** 

***ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ  าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรอืเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของท่านเป็นส  าคัญที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่น
บรกิารที่ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรอืการยกเลกิการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ ภัยจาก

ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล  าดบัการจอง และถือเป็นสทิธ์ิขาดของทาง

บรษัิทฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
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● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังท่ีน่ังบนรถ 

                                                                                            

 

 


