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 สุพรรณบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 6 ที่น่ัง บริการอาหาร
กล่อง ขนมปัง พร้ อมเครื่องดื่มบนรถ และเชิญ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางถึงจังหวัด สุพรรณบุรี นาทุกท่าน
ชม อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์
ลูกหลานพันธุม์ ังกร หมู่บ้านมังกรสวรรค์
และ อุทยานพุทธบัญชา
( พระยูไล )
มหัศจรรย์งานสร้ าง ด้ วยแรงเงิน และ
แรงศัทธา สถานที่รวบรวมเรื่องราวที่มาก
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ห้ องเรียนที่น่าตื่น
ตาตื่นใจ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่อาจ
ผ่านเลย ศาลเจ้ าพ่อหลักเมือง สถานที่

จากนั้น

เที่ยง

เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีน เป็ นหนึ่งในสถานที่ท่ผี ู้คนต้ องแวะเวียนมากราบไหว้ ขอพร ที่ซ่งึ หลายคนเชื่อว่า
หากได้ มากราบไหว้ แล้ ว จะนามาซึ่งโชคลาภ ความร่ารวย ความสาเร็จ และความสุข และยังเป็ นสถานที่ท่ี
รวบรวมเรื่องราว รูปแบบ วิถีชีวิตของชนชาวจีน ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับชนชาวไทยเสมือนพี่กบั น้ อง
เป็ นสถานที่ท่สี วยงาม ควรค่าแก่การแวะชม
นาท่านชม วัดป่ าเลไลยก์วรวิหาร เป็ นวัดสาคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณ
บุรี เป็ นวัดที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน สันนิษฐานว่ามีอายุราว 1200 ปี ตั้งอยู่ริมถนนมาลัยแมน ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมือง
ชาวบ้ านทั่วไปเรียกว่าวัดป่ า ภายในวิหาร เป็ นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่ าเลไลยก์ ในช่วงวันหยุดจะมี
ผู้คนมากมายมากราบไหว้ ขอพร และยิ่งเป็ นวันหยุดยาว จะเป็ นที่ท่คี นนิยมมากเป็ นอันดับต้ นๆของจังหวัด
สุพรรณ ... ถ้ าหากมีโอกาสมาเมืองสุพรรณ สถานที่ท่ไี ม่ควรพลาดนั่นก็คือ แวะชมความงดงามขอหลวงพ่อ
โต และกราบไหว้ เพื่อเป็ นศิริมงคล

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิน่
*เมนู สุดพิเศษ!!กุง้ แม่น้ าเผาท่านละ 1 ตัว*

บ่าย

นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ตลาดสามชุก 100 ปี เป็ นห้ องแถวไม้ ริมแม่นา้ ท่าจีน ในอดีตตลาดสามชุกเป็ น
ย่านการค้ าสาคัญ และเป็ นแหล่งชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงทาให้ ท่นี ่ีมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่
หลากหลายในปี พ.ศ.2510 การคมนาคมทางบกได้ พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ เส้นทางค้ าขายทางนา้ ซบ
เซาลง ตลาดสามชุกจึงเริ่มเงียบเหงา เนื่องจากการสัญจรทางนา้ ได้ รับความนิยมน้ อยลงไป การค้ าขายที่
ตลาดสามชุกก็ไม่คึกคักเหมือนเดิม คนรุ่นใหม่กท็ ยอยออกไปหางานทาที่อนื่

จากนั้น

นาท่านเข้าสู่ “สุ่มปลายักษ์ ” หัตถสาน
บ้ านต้ นตาล ประติมากรรมลุยทุ่งแรกของ
จังหวัด ตั้งอยู่ท่ี ตลาดนา้ สะพานโค้ ง
อาเภอสองพี่น้อง ผลงานประติมากรรมถูก
รังสรรค์จากลาไม้ ไผ่ กว่า 5,000 ชิ้น จาก
ภูมิปัญญาของคนในชุมชนท้องถิ่น ด้ วย
สองมือจากทุกคน ก่อให้ เกิดผลงานสุ่ม
ปลาขนาดยักษ์ ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลาง
ชุมชนต้ นตาลศูนย์รวมความสามัคคี
สัญลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้ าน
บนลานา้ ‘คลองสองพี่น้อง’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
.....................................................................................................

16.30 น.
18.00 น.

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

รถ

จานวน

เวลาเดินทาง

ราคาต่อท่ าน/ไม่ มีราคาเด็ก

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
1,699
1,699

( ศ ) 17 ก.ค. 63

17 ก.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ส ) 18 ก.ค. 63

18 ก.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( อา ) 19 ก.ค. 63

19 ก.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ศ ) 24 ก.ค. 63

24 ก.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ส ) 25 ก.ค. 63

25 ก.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( อา ) 26 ก.ค. 63

26 ก.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( อ ) 28 ก.ค. 63

28 ก.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ศ ) 31 ก.ค. 63

31 ก.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ส ) 01 ส.ค. 63

1 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( อา ) 02 ส.ค. 63

2 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ศ ) 07 ส.ค. 63

7 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ส ) 08 ส.ค. 63

8 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( อา ) 09 ส.ค. 63

9 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( พ ) 12 ส.ค. 63

12 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ศ ) 14 ส.ค. 63

14 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( ส ) 15 ส.ค. 63

15 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

( อา ) 16 ส.ค. 63

16 ส.ค. 63

VIP 6 ที่นั่ง

18+1

06.30 น.-18.00น.

อัตราค่าบริการรวม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัตเิ หตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัตเิ หตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสู ญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่ รวม
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต , มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของ, อุบัตภิ ัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 150 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนา้ ใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
 แจ้งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจํารถบัสปรับ
อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าอาหาร ,
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ

 แจ้งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน

: ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง อาทิ
ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส , ค่าวีซ่า , ค่า
โรงแรมที่พกั , ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่าบริการ
หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาสํารองแทนที่ได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีการ
สํารองที่นั่งแทนได้ ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ เต็มจํานวน
 ในกรณีชําระค่าทัวร์ เต็มจํานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงิน
ค่าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าทัวร์ ท้งั หมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่ านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้ เกิดจาก
อุบัตเิ หตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง*

