
 

 

  

   
   

  
 

ฟังธรรมในสถานท่ีสบัปะยะ โดยพระอาจารยส์มบูรณ ์

และคณะพระสงฆ ์วดัเขาสนามชยั หวัหิน ตลอดการเดินทาง 
 

 

ขอเชิญร่วมเดินทางธรรมะสญัจรตอ้นรบัปีใหม่ นมสัการพระพุทธรูป แกะสลกัริมหนา้ผา  

จ.สุพรรณบุรี ฟังธรรมในบรรยากาศ ท่ามกลางขุนเขาและสายน ้า แควใหญ่ จ.กาญจนบุรี 

วันที่ 2  มกราคม พ.ศ. 2564  กทม - สุพรรณบุรี – กาญจนบุรี                               

05.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย โดยรถโคช้ปรับอากาศ ณ โรงงานบางใหญ่ / หนา้บา้นมนงัสะพานขาว พร้อมออก
เดินทาง สู่ จ.สุพรรณบุรี 

06.00 น. ร่วมถวายภตัตาหารเชา้แด่พระสงฆ ์ ณ ห้องอาหาร 
  คณะรับประทานอาหารเชา้ หลงัอาหาร เดินทางสู่ สุพรรณบุรี(มื้อที่ 1) 
08.30 น. ถึง อ.อู่ทอง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ นมสัการพระพุทธรูปหินแกะสลกัหนา้ผา พระปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ วัดเขา

ท าเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น าบูชาและถวายเคร่ืองสักการะ โดยพระอาจารย ์สมบูรณ์และคณะสงฆว์ดั
เขาสนามชยั ตามเวลาสมควร เดินทางสู่ กาญจนบุรี 

11.00 น. ร่วมถวายภตัตาหารเพลแด่คณะสงฆแ์ละผูร่้วมเดินทาง ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2)หลงัอาหาร เดินทางสู่ไทรโยค 
บ่าย ถึง อ. ไทรโยค น าท่านเขา้สู่ที่พกั แควน้อยรีสอร์ท ที่พกัเป็นห้องพกัแพริมแม่น ้ าแควใหญ่ ล้อมรอบดว้ย

ขุนเขา โคง้น ้า และอากาศอนัสดช่ืน(พกัห้องละ 2,3ท่าน)    
15.30 น. ล่องแพชมล าน ้าแคว และฟังการแสดงธรรม โดยคณะสงฆจ์ากวดัเขาสนามชยั ใชเ้วลา 1.30 ชั่วโมง 
17.30 น. ถวายน ้าปานะแด่พระสงฆ ์ 
เยน็  คณะรับประทานอาหารเยน็ ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 3) 
ค ่า  ร่วมสวดมนต ์ท าวตัรเยน็ ฟังธรรมพระเทศนา และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564   กาญจนบุรี - กทม          

วันที ่ รายการ เช้า กลางวัน เย็น 

2 ม.ค.64 กรุงเทพฯ - วัดเขาท าเทยีม - แควน้อยรีสอร์ท  ศูนยอ์าหาร ห้องอาหาร รีสอร์ท 

3 ม.ค. 64 แควน้อยรีสอร์ท - น ้าพรุ้อนหินดาด – กทม  รีสอร์ท สวนอาหาร ห้องอาหาร 

วนัท่ี 2 - 3 มกราคม 64 

4,000.- 

 /ท่าน 



 

 

05.00 น. ตื่นเชา้พร้อมอากาศสุดแสนบริสุทธ์ิ ออกก าลงักาย 
05.30 น. ร่วมสวดมนต ์ท าวตัรเชา้ น าโดย คณะสงฆว์ดัเขาสนามชยั 
06.30 น. ร่วมถวายภตัตาหารเชา้แด่พระสงฆ ์ที่รีสอร์ท คณะรับประทานอาหารเชา้ (มื้อที่ 4) 
08.30 น. ร่วมฟังธรรมพระเทศนา โดย พระอาจารยว์ดัเขาสนามชยั ตามเวลาสมควร 
10.00 น. พร้อมกนัออกเดินทางกลบัจากรีสอร์ท 
11.00 น. ถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์ณ สวนอาหารภริมย์ปาร์ค อ.ไทรโยค และคณะรับประทานอาหาร ณ 

ห้องอาหาร (มื้อที่ 5) 
บ่าย น าท่านสู่ บ่อน ้าพุร้อนหินดาด ท่านสามารถอาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นเมืองไทย สามารถผ่อนคลายความเมื่อยลา้

และยงัสามารถรักษาโรคที่เก่ียวกบักลา้มเน้ือไดอ้กีดว้ย 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ นครปฐม (มื้อที่ 6) 
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 
สนใจติดต่อสอบถาม :  คุณสุนีย ์    081-98889555   บริษทั ศรินทิพย ์อินเตอร์แพค จ ากดั 

    คุณสุภาพร 081-8606163    บริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดั 
 
เง่ือนไขการจอง :  ช าระมดัจ าท่านละ 2,000.-  บาท โดยโอนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย  

สาขาซนัทาวเวอร์ส  เลขที่ 010 - 1- 53083 -3  
ช่ือบญัชี บจก.พรทิพย ์แทรเวล ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 10 วนั 
 

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับความเหมะสม** 
ราคาน้ีรวม ราคาน้ีไม่รวม 

1. ค่าเดินทางโดยรถบสัปรับอากาศ วีไอพี 

2. อาหาร 6 ม้ือ ตามรายการ 

3. ท่ีพกั 1 คืน พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 

4. ประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางตามเงื่อนไข

กรมธรรม ์

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ท่ีระบุ 

อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มค่าโทรศพัทแ์ละค่าเคร่ืองดื่ม

มินิบาร์ในห้องพกัโรงแรม, คา่รักษาพยาบาล (กรณีท่ีเกิด

จากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าทิปพนกังานขบัรถ มคัคุเทศก์ และ staff  

3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 


