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เดินทาง : กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม 2564 
ทกุวนัเสาร–์อาทิตย์ และวนัหยดุนักขัตฤกษ์ 

 
สุพรรณบรุ ีหรรษา (One Day Trip)  

กรงุเทพฯ-สุพรรณบรุ-ีสุ่มปลายกัษ-์สวนสวรรคส์ุพรรณบรุ-ีสามชกุตลาดร้อย
ป-ีอทุยานมังกรสวรรค-์วัดปา่เลไลยว์รวหิาร-กรงุเทพฯ 

 

04.30 น. บริการรับ-ส่ง ลูกค้าถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เพื่อการเดินทางที่
สะดวกยิ่งขึ้น 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่
ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดนิทางสู่ จ.
สุพรรณบุร ี

05.30 น. ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
และดูแลท่านตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ 
พร้อมน้ าดืม่★★ 

09.00 น. น าท่านเดินทางถึง สุ่มปลายกัษ ์สะพานไม้ไผ่ที่
ทอดยาวเป็นทางเดิน ตัดผ่านทุ่งผักบุ้งสีเขียว
สบายตาไปยังงานสร้างสรรค์ท าจากไม้ไผ่หลาย
พันล า ที่ส าเร็จขึ้นได้จากความร่วมมือของคนใน
ชุมชน ภาพงดงามยามเช้าเมื่อชาวบ้านพายเรือ
น าอาหาร และสินค้าจากท้องถิ่น มาจอดขายริมสะพานไม้ไผ่ "ตลาดน้ าสะพาน
โคง้" และ"สุ่มปลายักษ์" เอกลักษณ์อันโดดเด่นของคนท้องทุ่ง 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ศนูยพ์นัธุพ์ชืเพาะเลีย้ง หรือ สวนสวรรคส์พุรรณบรุี บนเนื้อที่
หลายร้อยไร่ ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์มากมายหลายชนิด ที่น ามาจัดแสดงให้ชมใน
แต่ละช่วงเวลา และเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี ทั้งไม้ดอกของไทย และต่างประเทศ 
สีสันสดสวยงามตระการตา และไม้ใบ ไม้ผล ที่ผ่านการค้นคว้าและท าการ



 
 
 

ขยายพันธุ์ จนได้พันธุ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุด เพื่อจ าหน่ายจ่ายแจกให้
เกษตรกรได้น าไป ท าการเพาะปลูกต่อไป ซึ่งในแต่ละเดือน จะมีการดอกไม้
ผลัดเปล่ียนมาให้ได้ชม งานทุง่ดอกกระเจยีวสื่อรกัวันแม่ 1 ก.ค.–31 ส.ค // งาน
ทุง่ดอกกระเจยีวสือ่รกัวันแม่ 1 ก.ค.–31 ส.ค. // งานดอกเบญจมาศบาน 1-30 
พ.ย. //  เทศกาลทุ่งทานตะวนับานสพุรรณบรุ ี1-15 ธ.ค. // งานมหศัจรรยท์ิวลิ
ปบานสพุรรณบรุ ี16-30 ธ.ค. // เทศกาลไม้ดอกเมอืงหนาว 1-31 ม.ค. // กมุภา
สัญญารัก 1-29 ก.ุพ. // กระบองเพชร ดอกไม้แหง่ทะเลทราย 1 ม.ีค.-31 พ.ค. // 
ดอกบ้วในสวนสวรรค ์1- 30 ม.ิย. น่าเที่ยวทุกเดือนเลย 

11.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร (มือ้ที่ 2)  
★★พิเศษ...เสริฟ์กุ้งเผาตวัใหญ่ๆ  ★★ 

12.30 น.  น าท่านเที่ยวชม สามชุก ตลาดรอ้ยปี เป็นตลาดเก่าที่สร้างด้วยไม้เรียงติดกัน อยู่
ริมฝงัตะวันตกของแม่น้ าท่าจีน ภาพวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน, สถาปัตยกรรม
โบราณ เชิงชายไม้แกะสลัก อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ านงค์ จีนารักษ์-ร้านขาย
ยาจีน-ไทยโบราณ-ร้านกาแฟโบราณ-ร้านถ่ายรูปโบราณ ฯลฯ ยังคงมีสภาพ และ
รูปแบบเดิมเหมาะแก่การอนุรักษ์ และรักษาให้เป็นบันทึกของชีวิตริมแม่น้ าท่าจีนอีก
แห่งหนึ่ง  

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพิพิธภัณฑ์ลูกหลาน
พันธุ์มังกร หมู่บ้านมังกรสวรรค์ และ อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล) มหัศจรรย์
งานสร้าง ด้วยแรงเงิน และแรงศัทธา สถานที่รวบรวมเรื่องราวที่มากคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ห้องเรียนที่น่าตื่นตาตื่นใจ พาท่านชม พพิธิภณัฑ์ลกูหลานพนัธุ์
มงักร  ภายในจัดแสดงประวัติศาสตร์ของจีน แบ่งเป็นห้อง 18 ห้อง รูปแบบแปลก
ตาด้วยภาพ แสงสีเสียง และเทคนิกพิเศษ น่าชมเป็นอย่างยิ่ง **(รวมค่าเขา้
พพิธิภณัฑ)์** 

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วัดป่าเลไลยกว์รวหิาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด
วรวิหาร เนื้อที่กว้าง 82 ไร่ 1 งาน มีโบราณสถานอันเป็นประธานของวัด คือ 
พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ซ่ึงเรียกกันว่า “หลวงพ่อโตวัดป่าไลไลยก์” ใน
พงศาวดารเหนือกล่าวว่า ...พระเจ้ากาเตทรงให้มอญน้อย มาบูรณะวัดป่าเล
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ไลยก์ ภายหลังปี พ.ศ. 1724 เล็กน้อย  หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางป่าเล
ไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทอง สุพรรณภูมิ (คือประทับนั่งห้อยพระบาท)  มีนักปราชญ์
หลายท่านว่า เดิมคงเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สร้างไว้กลางแจ้งอย่าง
พระพนัญเชิงสมัยแรกต่อมาได้มีการบูรณะ ซ่อมแซมใหม่ และท าเป็นปางป่าเล
ไลยก์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 
36 องค์ ที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย วัดป่าเลไลยก์ มีความเก่ียวข้องกับ
วรรณคดีอันลือช่ือของไทย  คือ เสภาขุนช้างขุนแผน นิราศเมืองสุพรรณของ
สุนทรภู่  ปัจจุบัน วัดป่าเลไลยก์ มีสถานะเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด
วรวิหาร ได้เวลาอนัสมควรน าท่าน น าทา่นเดินทางกลบัจุดหมายปลายทาง 

19.00 น. น าท่านส่งถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรงุเทพฯ-ปริมณฑล) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจ 

 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชน์

และความปลอดภยัของทา่นเปน็ส าคัญ** 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เงือ่นไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 2,190 บาท  
ภายใน 24 ชัว่โมง หลังจากท าการจองเขา้มา 

*** เมือ่ช าระค่าทวัร์แล้ว ถอืวา่ทา่นรบัทราบเงื่อนไขในการจองทวัรน์ีท้กุประการ *** 
 

Date วันเดนิทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 
วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันมาฆบูชา) 2,190.- VAN 
วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2564 2,190.- VAN 
วันเสาร์ 06 มีนาคม 2564 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 07 มีนาคม 2564 2,190.- VAN 
วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 2,190.- VAN 
วันเสาร์ 20 มีนาคม 2564 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 21 มีนาคม 2564 2,190.- VAN 
วันเสาร์ 27 มีนาคม 2564 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 28 มีนาคม 2564 2,190.- VAN 
วันเสาร์ 03 เมษายน 2564 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 04 เมษายน 2564 2,190.- VAN 
วันอังคาร 06 เมษายน 2564 (วันจักรี) 2,190.- VAN 
วันเสาร์ 10 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 2,190.- VAN 
วันจันทร์ 12 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 2,190.- VAN 
วันอังคาร 13 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 2,190.- VAN 
วันพุธ 14 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 2,190.- VAN 
วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 2,190.- VAN 



 
 
 

วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 18 เมษายน 2564 2,190.- VAN 
วันเสาร์ 24 เมษายน 2564 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 25 เมษายน 2564 2,190.- VAN 
วันเสาร์ 01 พฤษภาคม 2564 (วันแรงงานแห่งชาติ) 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 02 พฤษภาคม 2564 2,190.- VAN 
วันจันทร์ 03 พฤษภาคม 2564 (วันหยุดชดเชยวันแรงงาน) 2,190.- VAN 
วันอังคาร 04 พฤษภาคม 2564 (วันฉัตรมงคล) 2,190.- VAN 
วันเสาร์ 08 พฤษภาคม 2564 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 09 พฤษภาคม 2564 2,190.- VAN 
วันเสาร์ 15 พฤษภาคม 2564 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2564 2,190.- VAN 
วันเสาร์ 22 พฤษภาคม 2564 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 23 พฤษภาคม 2564 2,190.- VAN 
วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564 (วันวิสาขบูชา) 2,190.- VAN 
วันเสาร์ 29 พฤษภาคม 2564 2,190.- VAN 
วันอาทิตย์ 30 พฤษภาคม 2564 2,190.- VAN 
 

อัตราข้างตน้ ส าหรับคณะเดนิทาง 9 ทา่น ขึน้ไป บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นอัตรา
คา่บริการหรือยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ในกรณีที่จ านวนผู้เดนิทางต่ ากว่า 9 ทา่น 
 
 
 
 
 



 
 
 

อัตรานีร้วม 
 รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ ามันและคนขับน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 น้ าด่ืม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
 มัคคุเทศก์ ช านาญข้อมูลและประวัติศาสตร์สถานที่ พร้อมให้ข้อมูล และน าเที่ยวตลอด
การเดินทาง 

 ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามเงื่อนไขและข้อตกลง ในกรมธรรม์ 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
× คา่ทิปไกด์ และคนขับรถ (ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ และสนิน้ าใจของลกูค้า)  

 
เงื่อนไขการจองและส ารองทีน่ั่ง 

1. กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส าหรับออกใบแจ้งหนี้และ
ใบรับเงินของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 24 ชม. โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ  
3. กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อน
การเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้ส าหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (ส าหรับทัวร์เครื่องบิน) และการ
ท าเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

4. ก่อนการเดินทาง 5 วัน ลูกค้าต้องท าการส่งโลเคชั่นที่พักอาศัย มาให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ท าการจัดเส้นทางของรถตู้ในการรับ-ส่ง 

5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องช าระเต็มจ านวน 100% 
 



 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิกเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินตามที่ได้ช าระมา 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ าในทุกกรณี 
3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุก
กรณ ี

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงิน
มัดจ าคืนได้ 

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไมส่ามารถเล่ือนการเดินทางได้ * 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอียดทกุข้อ เพื่อสทิธขิองทา่น 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณี
ที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่ก าหนดไว้  

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ ามันขึ้น 
ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ ามันและภาษีน้ ามัน (กรณีเดินทางโดย
เครื่องบิน) 

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทั้งนี้โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่
สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดการสูญหายส่ิงของที่มีค่า อัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนได้ ไม่
ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือช าระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


