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..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัเดนิทำง  (เสำร ์/ อำทติย)์  กรงุเทพฯ – อทุยำนมงักรสวรรค ์– วดัปำ่เลไลยก ์–  

                            วดัแค (คุม้ขนุแผน) – สำมชกุ ตลำดรอ้ยป ี– วดัทับกระดำน – กรงุเทพฯ 
 

06.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สวนลมุพนิ ี ประต ู3  ถนนพระรำม 4  (ตรงขำ้มตกึอือ้จือ่เหลยีง)  

07.00 น. ออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ จงัหวัดสุพรรณบุรี 

09.00 น. น ำท่ำนชม อทุยำนมังกรสวรรค์ สร้ำงขึ้นในโอกำสที่ประเทศไทยและประเทศจีนมีควำมสัมพันธ์

ทำงกำรทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539 ภำยในอุทยำน

ประกอบด้วยมังกรจีนขนำดใหญ่ที่มีลักษณะตรงตำมควำม

เชื่อจีนโบรำณคือหน้ำเป็นอูฐ ตำเหมือนกระต่ำย เขำของ

กวำง หขูองวัว ตวัของง ู เกล็ดของปลำ ขำของเสือ อุ้งเท้ำ

ของเหยี่ยว สีล ำตวัคล้ำยเครื่องกังไสโบรำณ ที่ใตฐ้ำนของ

มังกรจะเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกหลำนพันธุ์มังกรซึ่งมีค่ำเขำ้ชม  

(** ยังไม่รวมค่ำเข้ำชมพิพธิภัณฑ์ **)  

10.15 น. น ำท่ำนเดินทำงไป วัดปำ่เลไลยก ์ เป็นวัดร้ำงท่ีสร้ำงขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรอียุธยำ เดิมชำวบ้ำน

เรยีกว่ำ "วัดผ่ำอก" ซึง่เดิมมีพระพุทธรูปปำงมำรวิชัยประดิษฐำนอยู่

ภำยในมณฑป ได้ถูกคนลกัลอบเจำะอกพระจนทะลุ จึงได้เรียกว่ำ "วัด

ผ่ำอก" ในปี พ.ศ.2517 พระสงฆ์วัดกำญจนบรุีเก่ำ จึงได้น ำชำวบ้ำน

มำร่วมกันสร้ำงพระพุทธรปูปำงป่ำเลไลยก์ขึ้นแทน เพื่อให้สอดคล้องกับ

เสภำ เรือ่ง "ขุนช้ำง-ขนุแผน" จำกนั้น น ำท่ำนชม วดัแค วดัเก่ำแก่ที่มี

ชื่อปรำกฏในวรรณคดเีรื่องขุนช้ำง - ขุนแผน เป็นวัดที่ขุนแผนมำบวช

เรยีนวิชำเสกใบมะขำมเป็นตวัต่อจำกพระอำจำรย์คง โดยอำศยัใบ

มะขำมจำกต้นมะขำมยักษ์

อำยุกว่ำ 1,000 ปีภำยใน

วัด ที่มีขนำดโคนล ำต้นถงึ 

9.5 เมตร ซึ่งยงัคงอยู่มำ

จนถึงปัจจุบัน นอกจำกนี้ 

สถำนที่น่ำสนใจภำยในวดั

แคที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี

เรื่องขุนช้ำง - ขุนแผน ก็ได้แก่ “คุ้มขุนแผน” เรอืนไทยโบรำณที่สร้ำงตำมแบบในวรรณคดี, 

“รูปป้ันหลวงปู่คงนั่งพญำต่อ” ที่มีกำรน ำรังต่อยกัษ์มำแสดงไว้ข้ำงเคียงกันด้วย รวมไปถึง

โบรำณวัตถุที่น่ำสนใจอย่ำง “พระพุทธบำทสี่รอย” ท ำจำกทองเหลือง ที่รอยพระบำทสร้ำงซ้อน

กันไว้ถึงสี่รอยด้วยกัน เปน็ต้น  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ร้ำนอำหำร 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สำมชกุ ตลำดรอ้ยปี ภำพอดีตที่ยังคงอยู่ แม้เวลำจะผ่ำนไปแสนนำน ตลำด

เก่ำที่มีชีวิต และคอยเล่ำเรื่องรำวของวันเวลำที่ก ำลงัจะจำงหำยไปจำกควำมรู้สึก และควำมทรง

จ ำให้กับผู้คนที่ผ่ำนมำยังตลำด

แห่งนี ้ ตัวอ ำเภอยงัเป็นตลำดเก่ำ

ที่สร้ำงด้วยไม้เรียงติดกัน อยู่ริม

ฝังตะวันตกของแม่น้ ำท่ำจีน ภำพ

วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน, 

สถำปัตยกรรมโบรำณ เชิงชำย

ไม้แกะสลัก อำคำรพพิิธภัณฑ์

บ้ำนขุนจ ำนงค์ จนีำรักษ์ - ร้ำน

ขำยยำจนี - ไทยโบรำณ - ร้ำนกำแฟโบรำณ – ร้ำนถ่ำยรูปโบรำณ ฯลฯ ยงัคงมีสภำพและรูป

แบบเดิมเหมำะแก่กำรอนุรกัษ์และรกัษำให้เป็นบนัทึกของชีวิตริมแม่น้ ำท่ำจีนอีกแห่งหนึ่ง 

15.00 น. มีเวลำอิสระให้ท่ำนได้เลือกซื้อของฝำกที่ รำ้นเอกชยั สำลีส่พุรรณ ต ำนำนควำมอร่อยจำกเมือง

สุพรรณ ที่อยู่คู่คนไทยมำกว่ำ 50 ปี สินค้ำในร้ำนไม่ใช้วัตถุกันเสีย  

  

 

 

 

 

 

 

17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดทับกระดำน อ ำเภอสองพี่น้อง หลำยท่ำนคงรู้จัก พุ่มพวง ดวงจนัทร ์

รำชินีเพลงลูกทุ่ง ที่ฝำกผลงำนเพลงที่ไพเรำะ และอยู่ในหัวใจของ

ใครต่อใครมำกมำย มำวนันี้ถึงแม้ พุ่มพวง จะจำกแฟนเพลงไป

แล้วหลำยปี แต่เรื่องรำว และควำมทรงจ ำก็มิได้จำกไปตำม

ร่ำงกำยของพุ่มพวง สิ่งของต่ำงๆที่เกี่ยวข้องยงัถูกเก็บรกัษำไว ้ณ 

วัดทบักระดำน แห่งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ยงัรกัและคิดถึงรำชินีเพลงลูกทุ่ง

คนนี้ ได้แวะเวียนมำระลึกถึง 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ   

20.00 น. เดนิทำงถงึ สวนลมุพนิ ีประต ู3 ถนนพระรำม 4 (ตรงขำ้มตกึอือ้จือ่เหลยีง) โดยสวสัดภิำพ  

 

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

 

*** หมำยเหต ุ: โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *** 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... เทีย่วสพุรรณบรุี  1  วนั   :  รำคำทำ่นละ  1,399.-  บำท 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

 1. ค่ำรถตู ้... จ ำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน 

2. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  (ยังไม่รวมค่ำทิป) 

3. ค่ำประกันอุบัติเหตกุำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์) 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร,์ ใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรำยกำร 

3. ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติที่เพิ่มเติ่มตำมกำรจ่ำยจริง  (ถ้ำมี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ 100 บำท 

 

 เงือ่นไขกำรจอง และช ำระคำ่บรกิำร 

  กรุณำส่งส ำเนำบตัรประชำชน พรอ้ม

ช ำระเงิน ทำ่นละ 1,399.- บำท ... เมือ่       

ทำ่นตกลงช ำระคำ่ทวัรก์ับทำงบรษิัทฯ แลว้      

ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย

ทั้งหมดในทกุกรณ ี .... ในระหว่ำงกำรเดินทำง

ท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่วำ่

ทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ 

และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

 

 

รายการทวัร์...... เที่ยวสุพรรณบุรี 1 วนั (รถตู้) ......วนัเดินทาง...........................................เดินทางทั้งหมด.................คน 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


