
 

#เทีย่วสุขใจไปสุพรรณบุรี เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์วัร ์ 

 

ไหว้พระหลวงพ่ออู่ทองและวัดป่าเลไลยก-์ถ่ายรูปอนุสรณด์อนเจดยี-์อุทยานมังกรสวรรค-์ 
ช้อปป้ิงสามชุก-ชลิๆ เดนิเล่นถ่ายรูปตลาดน ้าสะพานโค้งชมววิสุ่มปลายักษ ์

 

07.00 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

08.00 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจังหวัดสุพรรณบุรี จงัหวดัท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหวา่ง
ทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดัสพุรรณบรุแีละสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รอื
มคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

10.15 น. น าทา่นเดินทางถงึ จ.สุพรรณบุรี น าทา่นชมพระพุทธรูป
แกะสลักหน้าผาสดุอลงัการ ช่ือวา่ พระพุทธรูปปุษย ครีี

สุวรรณภูม ิตัง้อยูใ่น อ.อูท่อง หรอืท่ีชาวบา้นเรียกกนัวา่ 
หลวงพอ่อูท่อง มีความสงูกวา่ 108 เมตร ฐานกวา้ง 88 เมตร 
หนา้ตกักวา้ง 65 เมตร อยูบ่นพืน้ท่ีราว 100 ไร ่เป็น
พระพทุธรูปแกะสลกัหนา้ผาใหญ่ท่ีสดุในโลก มีความ
สวยงามแปลกตาทัง้องคพ์ระพทุธรูปและทศันียภาพของหนา้ผาหินโดยรอบท าใหมี้นกัทอ่งเท่ียวและผูม้า
ท าบญุเป็นจ านวนมาก จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ ตลาดสามชุก ตัง้อยูใ่นเขต อ.สามชกุ รมิแม่น า้ทา่จีน เป็น
ตลาดจีนโบราณผสมผสานการท่องเท่ียวเชิงอนรุกัษ ์ในสมยั
อดีตเม่ือหนึ่งรอ้ยปีก่อน ตลาดสามชกุถือเป็นแหลง่ส าคญัใน
การคา้ขายแลกเปลี่ยนสินคา้ของจงัหวดัสพุรรณบรุ ี
บรรยากาศโดยรอบคงไวซ้ึง่วิถีชมุชน ดัง้เดิม รา้นคา้ 
บา้นเรอืนเป็นอาคารไมเ้ก่าแก่ ขา้วของเครื่องใช ้ขนม อาหาร
ท่ีม าตัง้ขายในตลาดลว้นตัง้ใจไมใ่ช่การจ าลอง เป็นการสืบเน่ืองวฒันธรรมจากอดีตซึง่บม่เพราะมาเป็นเวลา
กวา่หนึ่งรอ้ยปี ประกอบไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ มากมาย อาทิ รา้นรชัพร เปิดขายนาฬิกามากวา่ 50 ปี มีนาฬิกา
หลากหลายย่ีหอ้ ทัง้โบราณและสมยัใหมแ่ละแบบคลาสสิค, รา้นกาแฟทา่เรอืสง่ (ศิวะนนัตพ์านิช) รา้นกาแฟ
โบราณเก่าแก่สมยัคณุเต่ีย เป็นสถานท่ีพบปะแลกเปล่ียนพดูคยุของชาวตลาด รา้นของเนสงักะสี ซึง่จะอยูใ่น
ความทรงจ าของใครหลายคนและกลบัมาไดร้บัความนิยมอีกครัง้ดว้ยเสน่หค์วามโบราณอนัคลาสสคิท่ีมี
ความสวยงามและหาซือ้ไดย้ากขึน้, พิพิธภณัฑบ์า้นขนุจีนารกัษ ์แหลง่รวบรวมขอ้มลูของโบราณสามารถเขา้
ชมเพ่ือศกึษาหาความรูเ้รื่องราวในอดีตได ้และยงัมีรา้นคา้อื่นๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณข์องตลาดโบราณแหง่นีอี้ก
มากมาย (อิสระใหท้า่นเดินเลน่และอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและขนมตา่งๆ ในตลาดสามชกุ) 



บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่อ.ดอนเจดีย ์ใหท้า่นถ่ายรูปและสกัการะพระบรมราชานุสรณด์อนเจดยี ์ประกอบดว้ย
พระบรมราชานสุาวรยีส์มเดจ็พระนเรศวรมหาราช ทรงพระคชาธารออกศกึและองคเ์จดียย์ทุธหตัถี สมเดจ็

พระนเรศวรมหาราชทรงสรา้งเจดียข์ึน้เพ่ือเฉลิมฉลองชยัชนะในสงครามยทุธ
หตัถี ท่ีทรงมีตอ่พระมหาอปุราชาแหง่พมา่เม่ือปี พ.ศ. 2135 และใกลเ้คียงมี
องคเ์จดียท่ี์ทางกองทพับกไดบ้รูณะปฏิสงัขรณข์ึน้ใหม่ โดยสรา้งเป็นเจดียแ์บบ
ลงักาทรงกลมใหญ่ครอบเจดียอ์งคเ์ดิม ภายในประกอบไปดว้ยเรื่องราว
เก่ียวกบัเม่ือครัง้ท่ีพระนเรศวรมหาราชทรงกระท ายทุธหตัถีและเหตกุารณ์
ส  าคญัๆ  จากนัน้น าทา่นเดินทางสูอุ่ทยานมังกรสวรรค ์ตัง้อยู่ภายในบรเิวณ

ศาลเจา้พอ่หลกัเมืองสพุรรณบรุี ก่อตัง้ขึน้เพ่ือเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสท่ีประเทศไทยและสาธารณรฐั
ประชาชนจีนมีความสมัพนัธท์างการทตูครบ 20 ปี เม่ือปี พ.ศ.2539 
ประกอบดว้ยพิพิธภณัฑล์กูหลานพนัธุม์งักร ท่ีไดร้บัการออกแบบเพ่ือน าเสนอ
เรื่องราวความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทยตลอดจนประวตัิศาสตรแ์ละ
อารยธรรมท่ีเก่าแก่และส าคญัที่สดุแหง่หนึ่งของโลกซึง่มีอายยุาวนานกวา่ 
5,000 ปี รวมถงึ ศาลเจา้พอ่หลกัเมือง ท่ีไดร้บัการออกแบบเป็นสญัลกัษณรู์ป

มงักรสตัวเ์ทพเจา้อนัศกัดิส์ทิธ์ิโดยออกแบบอยา่งถกูตอ้งตามหลกัความเช่ือโบราณ และหมูบ่า้นมงักรสวรรค ์
ท่ีจ าลองมาจากหมูบ่า้นลี่เจียง ประเทศจีน ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเมือง
มรดกโลกท่ีมีความเก่าแก่กวา่พนัปี (ทา่นท่ีตอ้งการเขา้ชมพิพิธภณัฑล์กูหลาน
พนัธุม์งักรสอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัร)์ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่วัดป่าเล
ไลยกว์รวหิาร เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี เม่ือครัง้ท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จธุดงคม์าพบสมยัยงัผนวชอยูแ่ละเม่ือขึน้ครองราชยจ์งึทรง
มาปฏิสงัขรณ ์ปัจจบุนัเรยีกไดว้า่เป็นวดัเก่าแก่ของ จ.สพุรรณบรุี ตัง้อยูท่างฝ่ัง
ตะวนัตกของแมน่ า้สพุรรณบรุี ชาวบา้นเรยีกวา่วดัป่า ภายในวิหารประดิษฐาน
หลวงพอ่โตปางป่าเลไลยก ์องคพ์ระมีความสงู 23.46 เมตร รอบองค ์11.20 
เมตร  ภายในตวัองคพ์ระบรรจพุระบรมสารีรกิธาตท่ีุไดม้าจาก
พระมหาเถระจ านวน 36 องค ์จากนัน้น าทา่นปิดทา้ยดว้ยการ
เดินทางสูต่ลาดน า้สะพานโค้ง ชมววิสุ่มปลายักษ ์จดุเช็คอิน
สดุเก๋แหง่สพุรรณบรุ ีใน อ.สองพ่ีนอ้ง ไดบ้รรยากาศแบบ
ธรรมชาตแิละถ่ายรูปสวยไดห้ลายมมุ ทัง้สุม่ปลายกัษแ์ละ
สะพานเดินไมไ่ผท่ี่โคง้ไปมาทา่มกลางทุง่ดอกบวั และสามารถ
เลือกซือ้ของกินและขนมรวมถึงผลผลติทางการเกษตรของคนในชมุชนน ามาจ าหน่าย จากรา้นคา้ภายใต้
กระทอ่มหลงัคามงุจากท่ีตัง้เรียงรายยาวไปตามรมิคลอง ใหเ้วลาทา่นเดินเลน่ถ่ายรูปหรอืเลือกซือ้สนิคา้ก่อน
น าทา่นเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุทา่นโดยสวสัดิภาพ 

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

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 ำหนดกำรเดนิทำง    ออกเดินทำงทุกวัน ตลอดเดือน ม..ค. – มี.ค.64 
 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ทา่นละ 999.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก่์อนเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รบัอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมทา่นละ 1 ขวด 
 คา่อาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    

วงเงินทา่นละ 500,000 บาท (เง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบใุนกรมธรรม)์ 
 คา่มคัคเุทศกท่ี์จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X คา่ทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ทา่นละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X คา่ใชจ้่ายสว่นตวัและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ค่าอาหารและ
คา่เครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X คา่อาหารส าหรบัทา่นท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X คา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวของชาวตา่งชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบ ุโดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว (หากไมช่  าระตามก าหนด ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลกิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีท่ีมี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของคา่ทวัร ์
รวมถงึบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 



***กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมผู้ีเดนิทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา
หรอืเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดินทางทอ่งเท่ียวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่น
บรกิารท่ีขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 
● การจดัท่ีนั่งบนรถบสั (กรณีท่ีคณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล  าดบัการจอง และถือเป็นสทิธ์ิขาดของทาง

บรษัิทฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ท่ีนั่งบนรถมีการจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 

 


