
 

 
 

 

 
มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19  

THA03สุพรรณจ๋าฉันรักเธอ 
One Day Trip 

 



- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  
- ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกคร้ัง 
- โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 
- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  
- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจ ารถบัส ตลาดการเดินทาง  
- จัดผังที่นั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 

 
 
06.30น.  คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 

(google map: https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8)โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการเดินทาง และมัคคุเทศก์คอยให้
ค าแนะน ามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง(พ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะ 
และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานคบขับรถก่อนการเดินทาง ) 
*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถออกเดินทางตามเวลา 
หากท่านมาไม่ทันเวลานัดหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน 
 
07.00 น. ออกเดินทางสู่ สุพรรณบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ันใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 
09.00 น.  เดินทางไปยัง อุทยานมังกรสวรรค์ สถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างขึ้นใน

โอกาสท่ีประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี จุดเด่นท่ี
ถือเป็นไฮไลท์ของตัวจังหวัดคือมังกรใหญ่ท่ีต้ังตระหง่านอยู่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานท่ี

ปั๊ม ปตท. กม25 (กรุงเทพฯ) -อุทยานมังกรสวรรค์ –วัดป่าเลย์ไลย์ วรวิหาร - วัดแค (คุ้มขุนแผน ) –
สามชุก ตลาดร้อยปี–วัดทับกระดาน        ( -/L/-) 
 



เคารพของชาวไทยและชาวจีน เช่ือกันว่าหากได้มาสักการะจะนําโชคลาภ ความร่ํารวย 
ความสําเร็จ และความสุขมาให้  

** หากประสงค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร  ต้องเสียค่าบัตรเข้าชมเพิ่ม ผู้ใหญ่ ท่าน
ละ 299 บาท เด็กท่านละ 149 บาทอายุต่ ากว่า 5 ปี ชมฟรี** 

 

 

10.15 น. นําท่านเดินทางไปยัง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรีสันนิษฐานกันว่า
วัดแห่งนี้มีอายุราว 1,200 ปีโดยท่ัวไปเรียกกันว่า วัดป่า ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่าเล
ไลยก์ มีคํากล่าวกันว่าหากมาสุพรรณบุรีแล้วต้องมาสักการะองค์หลวงพ่อโต มิฉะนั้นก็เหมือนมาไม่
ถึง นอกจากนี้ วัดป่าเลไลยก์ยังมีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือช่ือของไทย   คือ เสภาขุนช้าง
ขุนแผน นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่ ภายในวัดจึงมีภาพเขียนเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน เรือนขุนช้าง 
ฯลฯ 

 



11.30 น.  เดินทางสู่ วัดแค เป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีช่ือปรากฏในวรรณคดีเรื่อง "ขุนช้างขุนแผน"  ภายในวัดมีจุดท่ี
น่าสนใจหลากหลายจุด ได้แก่  คุ้มขุนแผน ลักษณะเป็นเรือนไทยแบบภาคกลาง สร้างเพื่อเป็น
อุทยานวรรณคดี เป็นการอนุรักษ์ศิลปะทางวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ เรื่องขุนช้างขุนแผน 
เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของบรรพบุรุษไทย สมัยอยุธยาและบริเวณหน้าคุ้มขุนแผนมี ต้นมะขาม
ยักษ ์ขนาด 7 คนโอบ สันนิษฐานได้ว่ามีอายุหลายร้อยปี นอกจากนี้ยังมี พระพุทธบาทสี่รอยวัด
แค ภายในมีรอยพระพุทธบาทซ้อนกัน 4 ช้ัน เป็นรอยพระพุทธบาทยุคต้นรัตนโกสินทร์ 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

13.30 น. ออกเดินทางไปยัง สามชุก ตลาดร้อยปี เป็นตลาดจีนโบราณ  ผสมผสานการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
ในสมัยอดีต เมื่อ 100 ปีก่อนถือเป็นแหล่งสําคัญในการค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าของจังหวัด
สุพรรณบุรี บรรยากาศโดยรอบคงความด้ังเดิมตามวิถีชีวิตสมัยก่อน ภายในมีท้ังสินค้า ของท่ีระลึก 
ร้านอาหารเจ้าดัง สามารถเลือกซื้อตามอิสระ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมข้อมูล ของ
โบราณ ให้เข้าชมเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต 

 



15.00 น. นําท่านสู่ ร้านของฝาก เอกชัยสาลี่สุพรรณอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล 
สินค้าท่ีมีช่ือเสียงในจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น สาล่ี ปลาสลิด ข้าวหอม ผลไม้สดจากสวน ฯลฯ 

 

17.10 น. นําท่านออกเดินทางสู่ วัดทับกระดาน   อําเภอสองพี่น้อง   เป็นอําเภอบ้านเกิดของคุณ พุ่ม
พวง  ดวงจันทร ์ นักร้องเพลงลูกทุ่งช่ือดังท่ีได้เสียชีวิตไปแล้ว   แต่เนื่องจากคุณพุ่มพวงคุ้นเคย
กับวัดนี้ตั้งแต่เด็ก จึงมีการเก็บรวบรวมเส้ือผ้าข้าวของเครื่องใช้ในการร้องเพลง   รวมท้ังรูปถ่าย
จากข่าวหนังสือพิมพ์ไว้ในโบสถ์ของวัดนี้ ทุกปีจะมีการจัดงานครบรอบวันเสียชีวิตของนักร้องผู้นี้ 

 

17.45 น. ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ันใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 

19.45 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

................................................................................................................................................................................... 

อัตราค่าบริการ  



วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ หมายเหต ุ
25 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 
26 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 
27 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 
28 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันหยุดยาว) 
1 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
2 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
8 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
9 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
12 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันพุธ/วันชนมพระชนมพรรษา) 
15 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
16 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
22 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
23 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
29 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
30 สิงหาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
5 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
6 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
12 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
13 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
19 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
20 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
26 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
27 กันยายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
3 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
4 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
10 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
11 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
13 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอังคาร/วันคล้ายวันสวรรคต) 
17 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
18 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
23 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันศุกร์/วันปิยมหาราช) 
24 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
25 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 



31 ตุลาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
1 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
7 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
8 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
14 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
15 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
21 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
22 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
28 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
29 พฤศจิกายน 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

5 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร/์วันพ่อ) 
6 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
10 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันพฤหัสบดี/วันรัฐธรรมนูญ) 
12 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
13 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 
19 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันเสาร์) 
20 ธันวาคม 2563 999 ไม่มีราคาเด็ก (วันอาทิตย์) 

 
 
หมายเหตุ 
**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป** 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง  

- สําเนาบัตรประชาชน ใช้สําหรับการทําประกันการเดินทาง 
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชําระเงิน ***** 

ข้อส าคัญ  
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท  
- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ่ากว่า 9 คน ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ใน การยกเลิกการเดินทาง  โดยจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  
- กรณีกรุ๊ปท่ีออกเดินทาง ไม่ถึง 25 ท่าน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปล่ียนจากรถบัสปรับอากาศ เป็น รถตู้

ปรับอากาศโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 
 



 
 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม  
- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ช้ัน / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 
- บริการน้ําด่ืม 1 ขวด/วัน  
- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณี

เสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซ่ึงไม่รวมประกันสุขภาพ 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร  
- ค่าอาหารสําหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม  
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง  
- VAT7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท 

 
เง่ือนไขการจอง 

- ส าหรับโปรแกรมนี้ ช าระเต็มจ านวน หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ 
กรุณาชําระเงินมัดจําในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทําการยกเลิกการจองโดย
อัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียด
เดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ ( WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตาม
ระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีท่ีนั่งจํากัด  

- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง

(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําร้านอาหาร รถบัสปรับอากาศและค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 
 
หมายเหตุ 



- โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์
ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานท่ีท่องเท่ียวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย
ส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทาง
บริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะการล่าช้าของการจราจรภัย
ธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัท  

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน 
บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียด
วันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
จริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัท
ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อทําการยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้  

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) 
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือน
วันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญ
เท่านั้น  

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ต้องใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัท

ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์  
- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรม

อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทําการช่ัวคราว  
 

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมด
นี้แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ * 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


