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รหัสโปรแกรม : 20477 (กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทุกครั้งทีส่อบถาม) 

 

 

ไหว้พระหลวงพ่ออู่ทองและวัดป่าเลไลยก์ - ถา่ยรูปอนุสรณ์ดอนเจดยี ์- อุทยานมังกรสวรรค ์

- ช้อปป้ิงสามชุก ชลิๆ - เดินเล่นถ่ายรูปตลาดน ้าสะพานโค้งชมวิวสุ่มปลายักษ์ 

 

07.00 น. นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้้าดื่ม 
08.00 น. พร้อมออกเดินทางสู่เขต จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถ

ตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจ้ารถ 

10.15 น. น้าท่านเดินทางถึง จ.สุพรรณบุรี น้าท่านชมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาสุดอลังการ    
ชื่อว่า พระพุทธรูปปุษย คีรีสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ใน อ.อู่ทอง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อ            
อู่ทอง มีความสูงกว่า 108 เมตร ฐานกว้าง 88 เมตร หน้าตักกว้าง 65 เมตร อยู่บนพื้นที่ราว 
100 ไร่ เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาใหญ่ที่สุดในโลก มีความสวยงามแปลกตาทั้งองค์
พระพุทธรูปและทัศนียภาพของหน้าผาหินโดยรอบท้าให้มีนักท่องเที่ยวและผู้มาท้าบุญเป็น
จ้านวนมาก  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ ตลาดสามชุก ตั้งอยู่ในเขต อ.สามชุก ริมแม่น้้าท่าจีน เป็นตลาดจีน

โบราณผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในสมัยอดีตเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน ตลาดสามชุกถือเป็น
แหล่งส้าคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดสุพรรณบุรี บรรยากาศโดยรอบคงไว้ ซึ่ง
วิถีชุมชน ดั้งเดิม ร้านค้า บ้านเรือนเป็นอาคารไม้เก่าแก่ ข้าวของเครื่องใช้ ขนม อาหารที่ม้าตั้ง
ขายในตลาดล้วนตั้งใจไม่ใช่การจ้าลอง เป็นการสืบเนื่องวัฒนธรรมจากอดีตซึ่งบ่มเพราะมาเป็น
เวลากว่าหนึ่งร้อยปี ประกอบไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ ร้านรัชพร เปิดขายนาฬิกา            
มากว่า 50 ปี มีนาฬิกาหลากหลายยี่ห้อ ทั้งโบราณและสมัยใหม่และแบบคลาสสิค, ร้านกาแฟ
ท่าเรือส่ง (ศิวะนันต์พานิช) ร้านกาแฟโบราณเก่าแก่สมัยคุณเตี่ย เป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยน
พูดคุยของชาวตลาด ร้านของเนสังกะสี ซึ่งจะอยู่ในความทรงจ้าของใครหลายคนและกลับมา
ได้รับความนิยมอีกครั้งด้วยเสน่ห์ความโบราณอันคลาสสิคที่มีความสวยงามและหาซือ้ไดย้ากขึ้น, 
พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจีนารักษ์ แหล่งรวบรวมข้อมูลของโบราณสามารถเข้าชมเพื่อศึกษาหาความรู้
เรื่องราวในอดีตได้ และยังมีร้านค้าอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดโบราณแห่งนี้อีกมากมาย 
(อิสระให้ท่านเดินเล่นและอิสระรับประทานอาหารกลางวันและขนมต่างๆ ในตลาดสามชุก) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ อ.ดอนเจดีย์ ให้ท่านถ่ายรูปและสักการะพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 

ประกอบด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระคชาธารออกศึก  และ
องค์เจดีย์ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะใน
สงครามยุทธหัตถี ที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2135 และใกล้เคียงมีองค์
เจดีย์ที่ทางกองทัพบกได้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลมใหญ่
ครอบเจดีย์องค์เดิม ภายในประกอบไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อครั้งที่พระนเรศวรมหาราชทรง
กระท้ายุทธหัตถีและเหตุการณ์ส้าคัญๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากนั น น้าท่านเดินทางสู่อุทยานมังกรสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สุพรรณบุรี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ.2539 ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ลูกหลาน              
พันธุ์มังกร ที่ได้รับการออกแบบเพื่อน้าเสนอเรื่องราวความเป็นมาของชาวจีนในประเทศไทย
ตลอดจนประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่เก่าแก่และส้าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีอายุ
ยาวนานกว่า 5,000 ปี รวมถึง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่ได้รับการออกแบบเป็นสัญลักษณ์          
รูปมังกร สัตว์เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์โดยออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักความเชื่อโบราณ และ
หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ที่จ้าลองมาจากหมู่บ้านลี่เจียง ประเทศจีน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมือง
มรดกโลกที่มีความเก่าแก่กว่าพันปี  (ท่านที่ต้องการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
สอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั น น้าท่านเดินทางสู่  วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อครั้งที่

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จธุดงค์มาพบสมัยยังผนวชอยู่และเมื่อขึ้นครองราชย์
จึงทรงมาปฏิสังขรณ์ ปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ของ จ.สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก
ของแม่น้้าสุพรรณบุรี ชาวบ้านเรียกว่าวัดป่า ภายในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์ 
องค์พระมีความสูง 23.46 เมตร รอบองค์ 11.20 เมตร  ภายในตัวองค์พระบรรจุ พระ           
บรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากพระมหาเถระจ้านวน 36 องค์  

 
 

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/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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั น น้าท่านปิดท้ายด้วยการเดินทางสู่ตลาดน ้าสะพานโค้ง ชมวิวสุ่มปลายักษ์ จุดเช็คอิน                 

สุดเก๋แห่งสุพรรณบุรี ใน อ.สองพี่น้อง ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติและถ่ายรูปสวยได้หลายมุม 
ทั้งสุ่มปลายักษ์และสะพานเดินไม่ไผ่ที่โค้งไปมาท่ามกลางทุ่งดอกบัว และสามารถเลือกซื้อของ
กินและขนมรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชนน้ามาจ้าหน่าย จากร้านค้าภายใต้
กระท่อมหลังคามุงจากที่ตั้งเรียงรายยาวไปตามริมคลอง ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปหรือเลือก
ซื้อสินค้าก่อนน้าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางกลับกรุงเทพ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ 

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

 

ก ำหนดกำรเดินทำง    อ อ ก เ ดิ นท ำ ง ทุ ก วั น  ต ล อ ด เ ดื อ น  ส . ค . 6 3  ถึ ง  3 1  ธ . ค . 6 3 
 

อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ ท่านละ 999.-    บาท  

 

ผู้ใหญ่ตั งแต่  8 ท่านขึ นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ช้าระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง** 

 

อัตรานี รวม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศ น้าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 บริการน้้าดื่มท่านละ 1 ขวด 
 ค่าอาหารเช้าและน้้าดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล

อุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อก้าหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์) 
 ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานี ไม่รวม 

X ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบก้ากับภาษี
เท่านั้น) 

X ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท ช้าระพร้อมค่าทัวร์ 

X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด 
ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น 

X ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส้าหรับมุสลิม 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 



เงื่อนไขการช้าระเงิน 

 ส้าหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทัวร์เต็มจ้านวนตามรายการระบุ โดยเรียก
เก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ พร้อมขอส้าเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง 

 กรุณาช้าระค่าทัวร์อย่างน้อย 20 วันก่อนวันที่น้าเที่ยว (หากไม่ช้าระตามก้าหนด ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ในการเดินทาง)  

เงื่อนไขการยกเลิก 

● หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่น้าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
มัดจ้า (กรณีที่มีการเรียกเก็บมัดจ้า) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง 

● หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น้าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

● หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น้าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั้งหมด 

 

***กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์  

บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง*** 

 

***ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่้าเป็น *** 

 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จ้านวน 8 ท่านขึ นไป (ออก
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ)  ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจ้านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส้าคัญ
ที่สุด 



● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถ
เรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้ 

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้
ทราบล่วงหน้า 

● ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย 
อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหาย
ตามสถานที่ต่างๆ 

● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับล้าดับการจอง และถือเป็น
สิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ 

● เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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● ผู้เดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

● ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง 

● ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม 

● มีการฉีดพ่นท้าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

ผังที่น่ังบนรถ 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 



 

 หากใครสนใจจะจอง... 
 สอบถามผ่าน Line กด : https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน : http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6

