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กาหนดการ กรุงเทพฯ ● สุพรรณบุรี ● อุทยานมังกรสวรรค์ ● วัดป่ าเลไลยก์วรวิหาร ● ตลาดสามชุก 100 ปี
สุ่มปลายักษ์
 (เช้า/กลางวัน/-)
06.30 น.
07.00 น.

09.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
*จุดนัดพบ ปั้มน้ ามัน ปตท วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า)*
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัด สุพรรณบุรีโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 6 ที่น่ัง บริการอาหาร
กล่อง ขนมปัง พร้ อมเครื่องดื่มบนรถ และเชิญ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางถึงจังหวัดสุพรรณบุรี นาทุกท่าน
ชม อุ ท ยานมัง กรสวรรค์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ลูกหลานพั นธุ์มังกร หมู่บ้ านมังกรสวรรค์
และ อุ ท ยา นพุ ทธ บั ญ ชา (พร ะ ยู ไล )
มหั ศ จรรย์ ง านสร้ าง ด้ วยแรงเงิ น และ
แรงศัทธา สถานที่รวบรวมเรื่ องราวที่มาก
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ห้ องเรียนที่น่าตื่น
ตาตื่ น ใจ และสถานที่ ท่ อ งเที่ย วที่ ไ ม่ อ าจ
ผ่ า นเลย ศาลเจ้ า พ่ อ หลั ก เมื อ ง สถานที่
เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีน เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่ผี ้ ูคนต้ องแวะเวียนมากราบไหว้ ขอพร ที่ซ่ึงหลายคนเชื่อว่า
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จากนั้น

เทีย่ ง
บ่าย

หากได้ มากราบไหว้ แล้ ว จะนามาซึ่งโชคลาภ ความร่ ารวย ความสาเร็จ และความสุข และยังเป็ นสถานที่ท่ี
รวบรวมเรื่ องราว รูปแบบ วิถีชีวิตของชนชาวจีน ซึ่งมีความสัมพั นธ์ใกล้ ชิดกับชนชาวไทยเสมือนพี่ กับน้ อง
เป็ นสถานที่ท่สี วยงาม ควรค่าแก่การแวะชม
นาท่านชม วัดป่ าเลไลยก์วรวิหาร เป็ นวัดสาคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณ เป็ นวัดที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนาน สันนิษฐานว่ ามีอายุราว 1200 ปี ตั้งอยู่ริมถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง ชาวบ้ าน
ทั่วไปเรี ยกว่ า วั ดป่ า ภายในวิ หาร เป็ นที่ป ระดิษฐานหลวงพ่ อโต ปางป่ าเลไลยก์ ในช่ วงวั นหยุ ดจะมีผ้ ู คน
มากมายมากราบไหว้ ขอพร และยิ่งเป็ นวั น หยุ ดยาว จะเป็ นที่ท่ีคนนิ ยมมากเป็ นอัน ดั บ ต้ น ๆของจั งหวั ด
สุพรรณ ... ถ้ าหากมีโอกาสมาเมืองสุพรรณ สถานที่ท่ไี ม่ควรพลาดนั่นก็คือ แวะชมความงดงามขอหลวงพ่ อ
โต และกราบไหว้ เพื่อเป็ นศิริมงคล

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่
*เมนู สุดพิเศษ!!กุง้ แม่น้ าเผาท่านละ 1 ตัว*
นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ตลาดสามชุก 100 ปี เป็ นห้ องแถวไม้ ริมแม่นา้ ท่าจีน ในอดีตตลาดสามชุกเป็ น
ย่ า นการค้ า ส าคั ญ และเป็ นแหล่ งชุ ม ชนของชาวไทยเชื้ อสายจี น จึ งทาให้ ท่ีน่ี มี ร ากฐานทางวั ฒ นธรรมที่
หลากหลายในปี พ.ศ.2510 การคมนาคมทางบกได้ พัฒ นาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ เส้ นทางค้ าขายทางนา้ ซบ
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เซาลง ตลาดสามชุ กจึ งเริ่ มเงียบเหงา เนื่ องจากการสัญจรทางน้าได้ รับความนิ ยมน้ อยลงไป การค้ าขายที่
ตลาดสามชุกก็ไม่คึกคักเหมือนเดิม คนรุ่นใหม่กท็ ยอยออกไปหางานทาที่อ่นื

จากนั้น

16.30 น.
18.00 น.

น าท่ า นเข้า สู่ “สุ่ ม ปลายัก ษ์” หั ต ถสาน
บ้ านต้ นตาล ประติมากรรมลุยทุ่งแรกของ
จั ง หวั ด ตั้ ง อยู่ ท่ี ตลาดน้ า สะพานโค้ ง
อาเภอสองพี่น้อง ผลงานประติมากรรมถูก
รังสรรค์จากลาไม้ ไผ่ กว่า 5,000 ชิ้น จาก
ภูมิ ปั ญ ญาของคนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
สองมื อ จากทุ ก คน ก่ อ ให้ เ กิด ผลงานสุ่ ม
ปลาขนาดยั ก ษ์ ตั้ ง ตระหง่ า นอยู่ ใ จกลาง
ชุ ม ชนต้ นตาลศู น ย์ ร วมความสามั ค คี
สัญลักษณ์ ของวิถี ชีวิตชาวประมงพื้ นบ้ า น
บนลานา้ ‘คลองสองพี่ น้อง’สะพานทางเดินโค้ งทอดยาว ทาจากลาไม้ ไผ่ จากสุ่มปลายักษ์ เชื่อมกับวัดทอง
ประดิษฐ์ ตัดผ่านทุ่งผักบุ้งที่ลอยเรียงรายอยู่สองข้ างทาง โอบล้ อมไปด้ วยสายนา้ และตลาดนา้ เป็ นที่มาของ
ชื่อ ‘ตลาดนา้ สะพานโค้ ง’ เอาใจสายกิน เดินชิวเเวะกินไปพักไป รับลมแม่นา้ เย็นๆ ชมวิถีชีวิตชาวบ้ านต้ น
ตาลพายเรือนาอาหาร เครื่องดื่ม และขนมมาขายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
.....................................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

รถ

จานวน

เวลาเดินทาง

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ มรี าคาเด็ก

1,699
1,699

( ศ ) 17 ก.ค. 63

17 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ส ) 18 ก.ค. 63

18 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.
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( อา ) 19 ก.ค. 63

19 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ศ ) 24 ก.ค. 63

24 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ส ) 25 ก.ค. 63

25 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( อา ) 26 ก.ค. 63

26 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( อ ) 28 ก.ค. 63

28 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ศ ) 31 ก.ค. 63

31 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ส ) 01 ส.ค. 63

1 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( อา ) 02 ส.ค. 63

2 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ศ ) 07 ส.ค. 63

7 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ส ) 08 ส.ค. 63

8 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( อา ) 09 ส.ค. 63

9 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( พ ) 12 ส.ค. 63

12 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ศ ) 14 ส.ค. 63

14 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ส ) 15 ส.ค. 63

15 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( อา ) 16 ส.ค. 63

16 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

1,699
1,699
1,699
1,699
1,699
1,699
1,699
1,699
1,699
1,699
1,699
1,699
1,699
1,699
1,699

อัตราค่ าบริการรวม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
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อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 150 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงือ่ นไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
 แจ้ งยกเลิกหรือเลือ่ นวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ อาทิ ค่ ามัดจารถบัสปรับ
อากาศ , รถตู้ VIP, ค่ าโรงแรมทีพ่ กั ,ค่ าอาหาร ,
ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ ว , ค่ าบริการ
 แจ้ งยกเลิกหรือเลือ่ นวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง อาทิ
ค่ ามัดจาตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่ าบริการ
หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่ สามารถหาผู้โดยสายมาสารองแทนที่ได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีการ
สารองทีน่ ั่งแทนได้ ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ เต็มจานวน
 ในกรณีชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรือเลือ่ นวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงิน
ค่ าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงือ่ นไขใด ๆ ทั้งสิ้น
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กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนทีบ่ ริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมือ้ ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของ
ท่ านเอง*

