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เดินทาง ทกุวนัเสาร ์– อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

สพุรรณบรุ ีหรรษา (วนัเดย ์ทรปิ) 1 วนั 

กรงุเทพฯ-สพุรรณบรีุ-สุม่ปลายกัษ-์สวนสวรรคส์พุรรณบุรี-สามชกุตลาดรอ้ยปี-หมู่บา้นอนรุกัษค์วาย

ไทย-อทุยานมงักรสวรรค-์วดัป่าเลไลยว์รวหิาร-กรงุเทพฯ 

06.00 น. จดุนดัพบท่ี 1 : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

จดุนบัพบท่ี 2 : บ๊ิกซี รงัสิต 2 (ตรงขา้ม เซียรร์งัสิต)..... 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รบัอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.สพุรรณบรุ ี

07.00 น. ลอ้หมนุ !! ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่าน

ตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

09.30 น. น าท่านเดินทางถึง ส ุม่ปลายกัษ ์สะพานไมไ้ผท่ี่ทอดยาวเป็น

ทางเดิน ตดัผา่นทุ่งผกับุง้สเีขยีวสบายตาไปยงังานสรา้งสรรค์

ท าจากไมไ้ผห่ลายพนัล า ท่ีส าเร็จขึน้ไดจ้ากความร่วมมือของคน

ในชมุชน ภาพงดงามยามเชา้เมื่อชาวบา้นพายเรือน าอาหาร และ

สินคา้จากทอ้งถ่ิน มาจอดขายริมสะพานไมไ้ผ ่"ตลาดน ้า

สะพานโคง้" และ"สุม่ปลายกัษ"์ เอกลกัษณอ์นัโดดเดน่ของคน

ทอ้งทุ่ง 

10.20 น. น าท่านเดินทางสู่ ศนูยพ์นัธ ุพื์ชเพาะเลี้ยง หรือ สวนสวรรค์

สพุรรณบรุ ีบนเนือ้ที่หลายรอ้ยไร่ ประกอบไปดว้ยพืชพนัธุม์ากมายหลายชนดิ ท่ีน ามาจดัแสดงใหช้มใน

แตล่ะชว่งเวลา และเทศกาลตา่งๆ ตลอดทัง้ปี ทัง้ไมด้อกของไทย และตา่งประเทศ สีสนัสดสวยงาม

ตระการตา และไมใ้บ ไมผ้ล ท่ีผา่นการคน้ควา้และท าการขยายพนัธุ ์จนไดพ้นัธุท่ี์เหมาะสมมีคณุภาพดี

ท่ีสดุ เพื่อจ าหนา่ยจ่ายแจกใหเ้กษตรกรไดน้ าไป ท าการเพาะปลกูตอ่ไป ซ่ึงในแตล่ะเดือน จะมีการดอกไม้

ผลดัเปลี่ยนมาใหไ้ดช้ม งานท ุ่งดอกกระเจียวสื่อรกัวนัแม่ 1 ก.ค.–31 ส.ค // งานท ุ่งดอก

กระเจียวสื่อรกัวนัแม่ 1 ก.ค.–31 ส.ค. // งานดอกเบญจมาศบาน 1-30 พ.ย. //  เทศกาล

ท ุ่งทานตะวนับานสพุรรณบรุี 1-15 ธ.ค. // งานมหศัจรรยทิ์วลิปบานสพุรรณบรุี 16-30 

ธ.ค. // เทศกาลไมด้อกเมืองหนาว 1-31 ม.ค. // กมุภาสญัญารกั 1-29 ก.ุพ. // 

กระบองเพชร ดอกไมแ้ห่งทะเลทราย 1 มี.ค.-31 พ.ค. // ดอกบว้ในสวนสวรรค ์1- 30 มิ.ย. 

นา่เที่ยวทกุเดือนเลย 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2)  

★★พิเศษ...เสิรฟ์ก ุง้เผาตวัใหญ่ๆ ★★ 

13.30 น.  น าท่านเท่ียวชม สามชกุ ตลาดรอ้ยปี เป็นตลาดเกา่ท่ีสรา้งดว้ยไมเ้รียงตดิกนั อยู่ริมฝังตะวันตกของแม่

น า้ท่าจีน ภาพวิถีชีวิตของผูค้นในชมุชน, สถาปัตยกรรมโบราณ เชิงชายไมแ้กะสลกั อาคารพิพิธภณัฑ์

บา้นขนุจ านงค ์จีนารกัษ-์รา้นขายยาจีน-ไทยโบราณ-รา้นกาแฟโบราณ-รา้นถ่ายรปูโบราณ ฯลฯ ยงัคง

มีสภาพ และรปูแบบเดิมเหมาะแกก่ารอนรุกัษ ์และรกัษาใหเ้ป็นบนัทึกของชีวิตริมแม่น า้ท่าจีนอีกแห่งหนึง่  

14.30 น. น าท่านชม หมู่บา้นอนรุกัษค์วายไทย เป็นสถานท่ีส่วนหนึง่ของจงัหวัดสพุรรณบรีุ ท่ีไดจ้ดัขึน้เพ่ือ

สะทอ้นใหเ้ห็นภาพชีวิตชาวนาชนบทไทย่ดัง้เดิม ภาพการท านาท่ีไมใ่ชเ้คร่ืองจกัรทนัสมยั พรอ้มสมัผสั

งานฝีมือและภมูิปัญญาของบรรพบรุษุไทยท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากกลุม่หมูบ่า้นชาวนาไทยและแบบเรียบ

งา่ย อาทิเชน่ บา้นเรือนไมแ้บบเรือนปลายนาเป็นท่ีอยู่อาศัยของคนท่ีมีฐานะคอ่นขา้งยากจน มีการ

http://www.photo.suphan.biz/krajaew2553.html
http://www.photo.suphan.biz/krajaew2553.html
http://www.photo.suphan.biz/krajaew2553.html
http://www.suphan.biz/gardencenter02.htm
http://www.suphan.biz/tungtantawan.htm
http://www.suphan.biz/tungtantawan.htm
http://www.suphan.biz/tulip.htm
http://www.suphan.biz/tulip.htm
http://www.suphan.biz/rosegarden.htm
http://www.suphan.biz/krabongpech.htm
http://www.suphan.biz/dokbue.htm


 
 
 

กอ่สรา้งแบบเรียบงา่ย เรือนศรีประจนัตเ์ป็นบา้นท่ีสรา้งจากไมแ้ทห้ลงัคา่มงุจากและกระเบ้ืองซ่ึงเป็นหลงั

ท่ีสี่และมีขนาดท่ีใหญ่โตกว่าซ่ึงถือไดว่้าเป็นครอบครวัที่ขยายใหญ่สดุและมีฐานะคอ่นขา้งร า่รวยหนอ่ย 

และมีอปุกรณต์า่งที่เก็บไวย่ิ้งนา่ศึกษามากย่ิงขึน้ 

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ อทุยานมงักรสวรรค ์ศาลเจา้พ่อหลกัเมืองพิพิธภณัฑล์กูหลานพนัธุม์งักร  หมูบ่า้น

มงักรสวรรค ์และ อทุยานพทุธบญัชา (พระยไูล) มหัศจรรยง์านสรา้ง ดว้ยแรงเงนิ และแรงศัทธา 

สถานท่ีรวบรวมเร่ืองราวที่มากคณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์หอ้งเรียนท่ีนา่ตืน่ตาตืน่ใจ พาท่านชม 

พิพิธภณัฑล์กูหลานพนัธ ุม์งักร  ภายในจดัแสดงประวัตศิาสตรข์องจีน แบ่งเป็นหอ้ง 18 หอ้ง รปูแบบ

แปลกตาดว้ยภาพ แสงสีเสียง และเทคนกิพิเศษ นา่ชมเป็นอย่างย่ิง **(รวมค่าเขา้พิพิธภณัฑ)์** 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู ่วดัป่าเลไลยกว์รวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี ชนดิวรวิหาร เนือ้ที่

กวา้ง 82 ไร ่1 งาน มีโบราณสถานอนัเป็นประธานของวัด คือ พระพทุธรปูปางป่าเลไลยก ์ซ่ึงเรียกกนั

ว่า “หลวงพ่อโตวัดป่าไลไลยก”์ ในพงศาวดารเหนอืกลา่วว่า ...พระเจา้กาเตทรงใหม้อญนอ้ย มาบรูณะ

วัดป่าเลไลยก ์ภายหลงัปี พ.ศ. 1724 เล็กนอ้ย  หลวงพ่อโต เป็นพระพทุธรปูปางป่าเลไลยก ์ศิลปะสมยัอู่

ทอง สพุรรณภมูิ (คือประทบันัง่หอ้ยพระบาท)  มีนกัปราชญห์ลายท่านว่า เดิมคงเป็นพระพทุธรปูปาง

ปฐมเทศนา สรา้งไวก้ลางแจง้อย่างพระพนญัเชิงสมยัแรกตอ่มาไดม้ีการบรูณะ ซ่อมแซมใหม ่และท าเป็น

ปางป่าเลไลยก ์ดงัที่เป็นอยู่ในปัจจบุนั ภายในองคพ์ระพทุธรปูบรรจพุระบรมสารีริกธาตไุว ้36 องค ์ท่ี

ไดม้าจากพระมหาเถรไลยลาย วัดป่าเลไลยก ์มีความเกี่ยวขอ้งกบัวรรณคดีอนัลือชื่อของไทย  คือ เสภา

ขนุชา้งขนุแผน นริาศเมืองสพุรรณของสนุทรภู่  ปัจจบุนั วัดป่าเลไลยก ์มีสถานะเป็น พระอารามหลวง

ชัน้ตรี ชนดิวรวิหาร  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 3) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น าท่านเดินทางกลบัจดุหมายปลายทาง 

21.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 1,000 บาท  

ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั 
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Date วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ ประเภทรถ 

วันเสาร ์ 17 สิงหาคม 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 สิงหาคม 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 24 สิงหาคม 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 สิงหาคม 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 31 สิงหาคม 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 กนัยายน 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 07 กนัยายน 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 กนัยายน 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 14 กนัยายน 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 กนัยายน 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 21 กนัยายน 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 กนัยายน 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 28 กนัยายน 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 กนัยายน 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ตลุาคม 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ตลุาคม 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ตลุาคม 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ตลุาคม 2562 2,390.- VAN 

วันจนัทร ์ 14 ตลุาคม 2562 (วันหยดุ) 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ตลุาคม 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ตลุาคม 2562 2,390.- VAN 

วันพธุ 23 ตลุาคม 2562 (วัดหยดุ) 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ตลุาคม 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ตลุาคม 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 02 พฤศจิกายน 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 03 พฤศจิกายน 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 09 พฤศจิกายน 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 10 พฤศจิกายน 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 16 พฤศจิกายน 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 17 พฤศจิกายน 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 23 พฤศจิกายน 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 24 พฤศจิกายน 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 30 พฤศจิกายน 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 ธนัาวาคม 2562 2,390.- VAN 

วันพฤหสับดี 05 ธนัวาคม 2562 (วันหยดุ) 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 07 ธนัวาคม 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 ธนัวาคม 2562 2,390.- VAN 



 
 
 

วันองัคาร 10 ธนัวาคม 2562 (วันหยดุ) 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 14 ธนัวาคม 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 ธนัวาคม 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 21 ธนัวาคม 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 ธนัวาคม 2562 2,390.- VAN 

วันเสาร ์ 28 ธนัวาคม 2562 2,390.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 ธนัวาคม 2562 2,390.- VAN 

วันจนัทร ์ 30 ธนัวาคม 2562 (วันหยดุ) 2,390.- VAN 

วันองัคาร 31 ธนัวาคม 2562 (วันสิ้นปี) 2,390.- VAN 

วันพธุ 01 มกราคม 2562 (วันปีใหม)่ 2,390.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 8 ท่าน ข้ึนไป บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบรกิารหรอื

ยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

 น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัตศิาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 
อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. วางเงนิมดัจ าภายใน 24 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 1,000 บาท โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการใสช่ื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

5. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

 

 

 

 



 
 
 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทางไม่

ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้บั บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของท่ีมีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

แผนผงัที่นัง่ รถตู ้VIP 9 ท่ีนัง่ 

 

 

 
 

 


