#เที่ยวสุขใจไปสุพรรณบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
ไหว้พระหลวงพ่ออู่ทองและวัดป่ าเลไลยก์-ถ่ายรู ปอนุสรณ์ดอนเจดีย-์ อุทยานมังกรสวรรค์ช้อปปิ ้ งสามชุก-ชิลๆ เดินเล่นถ่ายรู ปตลาดน้าสะพานโค้งชมวิวสุ่มปลายักษ์
07.00 น.

นัดเวลาพร้อมกันที่จดุ นัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและนา้ ดื่ม

08.00 น.

พร้อมออกเดินทางสูเ่ ขตจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดที่ตงั้ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้ รับอากาศ ระหว่าง
ทางรับฟั งเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรแี ละสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือ
มัคคุเทศก์ประจารถ

10.15 น.

นาท่านเดินทางถึง จ.สุพรรณบุรี นาท่านชมพระพุทธรู ป
แกะสลักหน้าผาสุดอลังการ ชื่อว่า พระพุทธรู ปปุษย คีรี
สุวรรณภูมิ ตัง้ อยู่ใน อ.อู่ทอง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า
หลวงพ่ออู่ทอง มีความสูงกว่า 108 เมตร ฐานกว้าง 88 เมตร
หน้าตักกว้าง 65 เมตร อยู่บนพืน้ ที่ราว 100 ไร่ เป็ น
พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาใหญ่ท่ีสดุ ในโลก มีความ
สวยงามแปลกตาทั้งองค์พระพุทธรูปและทัศนียภาพของหน้าผาหินโดยรอบทาให้มีนักท่องเที่ยวและผูม้ า
ทาบุญเป็ นจานวนมาก จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดสามชุก ตัง้ อยู่ในเขต อ.สามชุก ริมแม่นา้ ท่าจีน เป็ น
ตลาดจีนโบราณผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ ในสมัย
อดีตเมื่อหนึ่งร้อยปี ก่อน ตลาดสามชุกถือเป็ นแหล่งสาคัญใน
การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดสุพรรณบุรี
บรรยากาศโดยรอบคงไว้ซ่งึ วิถีชุมชน ดัง้ เดิม ร้านค้า
บ้านเรือนเป็ นอาคารไม้เก่าแก่ ข้าวของเครื่องใช้ ขนม อาหาร
ที่มาตัง้ ขายในตลาดล้วนตัง้ ใจไม่ใช่การจาลอง เป็ นการสืบเนื่องวัฒนธรรมจากอดีตซึ่งบ่มเพราะมาเป็ นเวลา
กว่าหนึ่งร้อยปี ประกอบไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ ร้านรัชพร เปิ ดขายนาฬิกามากว่า 50 ปี มีนาฬิกา
หลากหลายยี่หอ้ ทัง้ โบราณและสมัยใหม่และแบบคลาสสิค, ร้านกาแฟท่าเรือส่ง (ศิวะนันต์พานิช) ร้านกาแฟ
โบราณเก่าแก่สมัยคุณเตี่ย เป็ นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยของชาวตลาด ร้านของเนสังกะสี ซึ่งจะอยู่ใน
ความทรงจาของใครหลายคนและกลับมาได้รบั ความนิยมอีกครัง้ ด้วยเสน่หค์ วามโบราณอันคลาสสิคที่มี
ความสวยงามและหาซือ้ ได้ยากขึน้ , พิพิธภัณฑ์บา้ นขุน จีนารักษ์ แหล่งรวบรวมข้อมูลของโบราณสามารถเข้า
ชมเพื่อศึกษาหาความรูเ้ รื่องราวในอดีตได้ และยังมีรา้ นค้าอื่นๆ ที่เป็ นเอกลักษณ์ของตลาดโบราณแห่งนีอ้ ีก
มากมาย (อิสระให้ท่านเดินเล่นและอิสระรับประทานอาหารกลางวันและขนมต่างๆ ในตลาดสามชุก)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ อ.ดอนเจดีย์ ให้ท่านถ่ายรูปและสักการะพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์ ประกอบด้วย
พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระคชาธารออกศึกและองค์เจดียย์ ทุ ธหัตถี สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดียข์ นึ ้ เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามยุทธ
หัตถี ที่ทรงมีต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2135 และใกล้เคียงมี
องค์เจดียท์ ่ีทางกองทัพบกได้บูรณะปฏิสงั ขรณ์ขนึ ้ ใหม่ โดยสร้างเป็ นเจดียแ์ บบ
ลังกาทรงกลมใหญ่ ครอบเจดียอ์ งค์เดิม ภายในประกอบไปด้วยเรื่องราว
เกี่ยวกับเมื่อครัง้ ที่พระนเรศวรมหาราชทรงกระทายุทธหัตถีและเหตุการณ์
สาคัญๆ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่อุทยานมังกรสวรรค์ ตัง้ อยู่ภายในบริเวณ
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ.2539
ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ลกู หลานพันธุม์ งั กร ที่ได้รบั การออกแบบเพื่อนาเสนอ
เรื่องราวความเป็ นมาของชาวจีนในประเทศไทยตลอดจนประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมที่เก่าแก่และสาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีอายุยาวนานกว่า
5,000 ปี รวมถึง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ที่ได้รบั การออกแบบเป็ นสัญลักษณ์รูป
มังกรสัตว์เทพเจ้าอันศักดิ์สทิ ธิ์โดยออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักความเชื่อโบราณ และหมู่บา้ นมังกรสวรรค์
ที่จาลองมาจากหมู่บา้ นลี่เจียง ประเทศจีน ซึ่งได้รบั การแต่งตั้งให้เป็ นเมือง
มรดกโลกที่มีความเก่าแก่กว่าพันปี (ท่านที่ตอ้ งการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลกู หลาน
พันธุม์ งั กรสอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์) จากนัน้ นาท่านเดินทางสูว่ ัดป่ าเล
ไลยก์วรวิหาร เป็ นพระอารามหลวงชัน้ ตรี เมื่อครัง้ ที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จธุดงค์มาพบสมัยยังผนวชอยู่และเมื่อขึน้ ครองราชย์จงึ ทรง
มาปฏิสงั ขรณ์ ปั จจุบนั เรียกได้ว่าเป็ นวัดเก่าแก่ของ จ.สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ทางฝั่ ง
ตะวันตกของแม่นา้ สุพรรณบุรี ชาวบ้านเรียกว่าวัดป่ า ภายในวิหารประดิษฐาน
หลวงพ่อโตปางป่ าเลไลยก์ องค์พระมีความสูง 23.46 เมตร รอบองค์ 11.20
เมตร ภายในตัวองค์พระบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุท่ีได้มาจาก
พระมหาเถระจานวน 36 องค์ จากนัน้ นาท่านปิ ดท้ายด้วยการ
เดินทางสูต่ ลาดน้าสะพานโค้ง ชมวิวสุ่มปลายักษ์ จุดเช็คอิน
สุดเก๋แห่งสุพรรณบุรี ใน อ.สองพี่นอ้ ง ได้บรรยากาศแบบ
ธรรมชาติและถ่ายรูปสวยได้หลายมุม ทัง้ สุม่ ปลายักษ์และ
สะพานเดินไม่ไผ่ท่ีโค้งไปมาท่ามกลางทุ่งดอกบัว และสามารถ
เลือกซือ้ ของกินและขนมรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชนนามาจาหน่าย จากร้านค้าภายใต้
กระท่อมหลังคามุงจากที่ตั้งเรียงรายยาวไปตามริมคลอง ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปหรือเลือกซือ้ สินค้าก่อน
นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

18.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

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

กำหนดกำรเดินทำง

ออกเดินทำงทุกวัน ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63

อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

999.-

บาท

ผู้ใหญ่ตงั้ แต่ 8 ท่านขึน้ ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ
**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง**
อัตรานีร้ วม






ค่ารถตูป้ รับอากาศ นาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
บริการนา้ ดื่มท่านละ 1 ขวด
ค่าอาหารเช้าและนา้ ดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 ค่ามัคคุเทศก์ท่ีจะคอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่รวม
X ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้ งการใบกากับภาษี เท่านัน้ )
X ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์
X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็ นต้น
X ค่าอาหารสาหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
เงือ่ นไขการชาระเงิน


สาหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทัวร์เต็มจานวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจาก
การจองทัวร์ พร้อมขอสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ดินทาง
 กรุณาชาระค่าทัวร์อย่างน้อย 20 วันก่อนวันที่นาเที่ยว (หากไม่ชาระตามกาหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ
เดินทาง)
เงือ่ นไขการยกเลิก
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา (กรณีท่ีมี
การเรียกเก็บมัดจา) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
● หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด

***กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง***
***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ น ***
หมายเหตุ
● การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็ นผู้ใหญ่ จานวน 8 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้
ปรับอากาศ) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ,
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีท่ีท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือ้ สัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั อาทิ ภัยจาก
ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่น่ งั บนรถบัส (กรณีท่ีคณะเดินทางโดยรถบัส) ขึน้ อยู่กบั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิทธิ์ขาดของทาง
บริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19
●
●
●
●
ผังที่น่ังบนรถ

ผูเ้ ดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้
ที่น่ งั บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม
มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

