
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เดินทาง ทกุวนัเสาร–์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ  ์

 
 



 
 
 

สพุรรณบรุี หรรษา (One Day Trip)  

กรงุเทพฯ-สพุรรณบุรี-สุ่มปลายกัษ-์สวนสวรรค์สพุรรณบุรี-สามชกุตลาดรอ้ยปี-อทุยานมังกรสวรรค์-

วดัป่าเลไลยว์รวิหาร-กรงุเทพฯ 

06.00 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู่ จ.สพุรรณบรุ ี

07.00 น. ลอ้หมนุ !! ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณดี์ ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ และดแูลท่าน

ตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บริการอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

09.30 น. น าท่านเดินทางถึง ส ุ่มปลายกัษ ์สะพานไมไ้ผท่ี่ทอดยาวเป็น

ทางเดิน ตดัผ่านทุ่งผกับุง้สีเขยีวสบายตาไปยังงานสรา้งสรรค์

ท าจากไมไ้ผ่หลายพันล า ท่ีส าเร็จขึน้ไดจ้ากความร่วมมือของคน

ในชมุชน ภาพงดงามยามเชา้เมือ่ชาวบา้นพายเรือน าอาหาร และ

สินคา้จากทอ้งถิ่น มาจอดขายริมสะพานไมไ้ผ่ "ตลาดน ้า

สะพานโคง้" และ"สุ่มปลายักษ"์ เอกลักษณ์อันโดดเด่นของคน

ทอ้งทุ่ง 

10.20 น. น าท่านเดินทางสู่ ศนูยพ์นัธ ุพื์ชเพาะเลี้ยง หรือ สวนสวรรค์

สพุรรณบรุ ีบนเนื้อท่ีหลายรอ้ยไร่ ประกอบไปดว้ยพืชพันธุม์ากมายหลายชนิด ท่ีน ามาจัดแสดงใหช้มใน

แต่ละช่วงเวลา และเทศกาลต่างๆ ตลอดท้ังปี ท้ังไมด้อกของไทย และต่างประเทศ สีสันสดสวยงาม

ตระการตา และไมใ้บ ไมผ้ล ท่ีผ่านการคน้ควา้และท าการขยายพันธุ ์จนไดพ้ันธุท่ี์เหมาะสมมีคณุภาพดี

ท่ีสดุ เพื่อจ าหนา่ยจ่ายแจกใหเ้กษตรกรไดน้ าไป ท าการเพาะปลกูต่อไป ซึ่งในแต่ละเดือน จะมีการดอกไม้

ผลัดเปลี่ยนมาใหไ้ดช้ม งานท ุ่งดอกกระเจียวสื่อรกัวนัแม่ 1 ก.ค.–31 ส.ค // งานท ุ่งดอก

กระเจียวสื่อรกัวนัแม่ 1 ก.ค.–31 ส.ค. // งานดอกเบญจมาศบาน 1-30 พ.ย. //  เทศกาล

ท ุ่งทานตะวนับานสพุรรณบรุี 1-15 ธ.ค. // งานมหศัจรรยทิ์วลิปบานสพุรรณบรุี 16-30 

ธ.ค. // เทศกาลไมด้อกเมืองหนาว 1-31 ม.ค. // กมุภาสญัญารกั 1-29 ก.ุพ. // 

กระบองเพชร ดอกไมแ้ห่งทะเลทราย 1 มี.ค.-31 พ.ค. // ดอกบว้ในสวนสวรรค ์1- 30 มิ.ย. 

นา่เท่ียวทกุเดือนเลย 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2)  

★★พิเศษ...เสิรฟ์ก ุง้เผาตวัใหญ่ๆ ★★ 

13.30 น.  น าท่านเท่ียวชม สามชกุ ตลาดรอ้ยปี เป็นตลาดเก่าที่สรา้งดว้ยไมเ้รียงติดกัน อยู่ริมฝังตะวันตกของแม่

น า้ท่าจีน ภาพวิถีชีวิตของผูค้นในชมุชน, สถาปัตยกรรมโบราณ เชิงชายไมแ้กะสลัก อาคารพิพิธภณัฑ์

บา้นขนุจ านงค ์จีนารักษ-์รา้นขายยาจีน-ไทยโบราณ-รา้นกาแฟโบราณ-รา้นถ่ายรปูโบราณ ฯลฯ ยังคง

มีสภาพ และรปูแบบเดิมเหมาะแก่การอนรัุกษ ์และรักษาใหเ้ป็นบันทึกของชีวิตริมแม่น า้ท่าจีนอีกแห่งหนึ่ง  

14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ อทุยานมงักรสวรรค ์ศาลเจา้พ่อหลักเมืองพิพิธภณัฑล์กูหลานพันธุม์งักร  หมู่บา้น

มงักรสวรรค ์และ อทุยานพทุธบัญชา (พระยไูล) มหัศจรรยง์านสรา้ง ดว้ยแรงเงนิ และแรงศัทธา 

สถานท่ีรวบรวมเร่ืองราวท่ีมากคณุค่าทางประวัติศาสตร ์หอ้งเรียนท่ีนา่ตื่นตาตื่นใจ พาท่านชม 

พิพิธภณัฑล์กูหลานพนัธ ุม์งักร  ภายในจัดแสดงประวัติศาสตรข์องจีน แบ่งเป็นหอ้ง 18 หอ้ง รปูแบบ

แปลกตาดว้ยภาพ แสงสีเสียง และเทคนิกพิเศษ นา่ชมเป็นอย่างยิ่ง **(รวมคา่เขา้พิพิธภณัฑ)์** 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัป่าเลไลยกว์รวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี ชนิดวรวิหาร เนื้อท่ี

กวา้ง 82 ไร่ 1 งาน มีโบราณสถานอันเป็นประธานของวัด คือ พระพทุธรปูปางป่าเลไลยก ์ซึ่งเรียกกัน

ว่า “หลวงพ่อโตวัดป่าไลไลยก”์ ในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า ...พระเจา้กาเตทรงใหม้อญนอ้ย มาบรูณะ



 
 
 

วัดป่าเลไลยก ์ภายหลังปี พ.ศ. 1724 เล็กนอ้ย  หลวงพ่อโต เป็นพระพทุธรปูปางป่าเลไลยก ์ศิลปะสมยัอู่

ทอง สพุรรณภมูิ (คือประทับนัง่หอ้ยพระบาท)  มีนกัปราชญห์ลายท่านว่า เดิมคงเป็นพระพทุธรปูปาง

ปฐมเทศนา สรา้งไวก้ลางแจง้อย่างพระพนญัเชิงสมยัแรกต่อมาไดม้ีการบรูณะ ซ่อมแซมใหม่ และท าเป็น

ปางป่าเลไลยก ์ดงัท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุัน ภายในองคพ์ระพทุธรปูบรรจพุระบรมสารีริกธาตไุว ้36 องค ์ท่ี

ไดม้าจากพระมหาเถรไลยลาย วัดป่าเลไลยก ์มีความเก่ียวขอ้งกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทย  คือ เสภา

ขนุชา้งขนุแผน นิราศเมืองสพุรรณของสนุทรภู่  ปัจจบุัน วัดป่าเลไลยก ์มีสถานะเป็น พระอารามหลวง

ชัน้ตรี ชนิดวรวิหาร ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น าท่านเดินทางกลบัจดุหมายปลายทาง 

19.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้โดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 2,190 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 
 

Date วนัเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วนัเสาร ์ 04 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 05 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 11 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 18 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 25 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 01 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 02 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 08 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 09 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันพธุ 12 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 15 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 22 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 29 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย ์ 30 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 05 กันยายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 กันยายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 12 กันยายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 กันยายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 19 กันยายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 กันยายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 26 กันยายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 กันยายน 2563 2,190.- VAN 

วนัเสาร ์ 03 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 04 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 10 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอังคาร 13 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 17 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันศกุร์ 23 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 24 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 31 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 07 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 14 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 21 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 28 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ธันวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ธันวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันจันทร์ 07 ธันวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ธันวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ธันวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ธันวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ธันวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ธันวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ธันวาคม 2563 2,190.- VAN 

 



 
 
 
อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 8 ท่าน ข้ึนไป บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบริการหรือ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน 

 

อัตรานี้รวม 

✓ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

✓ น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

✓ มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัติศาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

✓ ประกันอบุัติเหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของท่าน  

2. จ่ายเต็มจ านวน ภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการใส่ชื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรับทัวรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. หากจองก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามท่ีไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิค่าทัวรท้ั์งหมดในทกุกรณี 

4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทาง 10 วนัถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึง

ตามท่ีก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ ก่อนการเดินทาง หรือมี
การปรับ ราคาค่าน า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ท้ังนี้โดยค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของ



 
 
 

ท่านเป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตสุดุวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดรั้บ บาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดการสญูหายส่ิงของท่ีมีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทัวรท้ั์งหมด กับทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตท้ัุงหมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


