
สพุรรณบรุ ี

ONE DAY TRIP กราบนมสัการหลวงพอ่โต ขอพรแม่ผ้ึง พุม่พวง ดวงจนัทร ์

 

 

ก าหนดการเดินทาง   เดือน กรกฏาคม : 25/26 

เดือน สงิหาคม : 1/2/8/9/15/16/22/23/29/30 

เดือน กนัยายน : 5/6/12/13/19/20/26/27 

เดือน ตลุาคม : 3/4/10/11/17/18/24/25/31 

 

 

ก าหนดการเดินทาง กรุงเทพฯ –วดัทบักระดาน – วดัเขาพระศรสีรรเพชญาราม – วดัแค – วดัป่าเล

ไลยกว์รวิหาร – อทุยานมงักรสวรรค ์– ตลาดสะพานโคง้ – กรุงเทพฯ 

        อาหาร เชา้/กลางวนั/- 



06.00 น. พรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัสุพรรณบุร ีเมืองโบราณที่พบหลกัฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต า่กว่า 3,500-3,800 

ปี ค าขวญัประจ าจงัหวดั “เมืองยุทธหตัถ ีวรรณคดีข้ึนช่ือ เลื่องลอืพระเครื่อง รุ่งเรอืงเกษตรกรรม สูงล ้า

ประวตัศิาสตร ์แหลง่ปราชญศ์ิลปิน ภาษาถิน่ชวนฟัง” 

 บรกิารอาหารเชา้ บนรถตู ้ขา้วกลอ่ง + น ้ าด่ืม 

 

เชา้ เดินทางถงึ วดัทบักระดาน อ.สองพีน่อ้ง  ร าลกึ 28 ปี  ถิน่ราชินีลูกทุ่ง พุม่พวง ดวงจนัทร ์พรอ้มไหวพ้ระ

ขอพร  

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัเขาพระศรีสรรเพชญา

ราม หรอืวดัเขาพระ ภายในวดัมีสิง่น่าสนใจมากมาย 

เช่น เทวรูปจกัรนารายณ์เน้ือหิน , ซากเจดียอ์ยุธยา 

, รอยพระพุทธบาทจ าลอง ซึ่งแกะสลกัมาจากหิน

ทรายสเีขียว ต ัง้อยู่บนยอดเขา เป็นตน้  

 

 



เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ (อาหารตามส ัง่+เครือ่งด่ืม 1 แกว้) 

 

บ่าย เดินทางสู่ วดัแค ต านานตน้มะขามยกัษ์ นิทาน

พื้นบา้น "ขุนชา้ง - ขุนแผน" เที่ยวชมพญาต่อยกัษ์ 

และคุม้ขุนแผน  

 

 

 

จากนั้นเดินทางสู่ วดัป่าเลไลยกว์รวิหาร เป็นที่

ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก ์ภายใน

องคพ์ระพทุธรูปน้ีบรรจุพระบรมสารรีกิธาต ุ  

 

 

 น าท่านเที่ยวชม อทุยานมงักรสวรรค ์ต ัง้อยู่ภายในบรเิวณศาลเจา้พ่อหลกัเมืองสุพรรณบุรีก่อต ัง้ข้ึนเพื่อ

เฉลิมฉลอง เ น่ื องใน 

โอกาสที่ ประเทศไทย 

แ ล ะ ส า ธ า ร ณ ร ั ฐ

ป ร ะ ช า ช น จี น  มี

ความสมัพนัธท์างการทูต

ครบ 20 ปี เม่ือปี พ.ศ. 

2539 ขณะที่  ฯพณฯ 

บรรหาร ศิลปอาชา ด ารง

ต าแหน่งนายกรฐัมนตรี

คนที่ 21 ของประเทศไทยภาย ประกอบดว้ยพพิธิภณัฑล์ูกหลานพนัธุม์งักร ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง  และ

หมู่บา้นมงักรสวรรค ์

 



น าท่านเที่ยวชม ตลาดสะพานโคง้ สุ่มปลายกัษ์ จุดเช็กอนิสุดเกแ๋ห่งสุพรรณบุรี ต ัง้อยู่ในอ าเภอสองพี่

นอ้ง ไดบ้รรยากาศแบบธรรมชาติ พรอ้มมมุถ่ายรูปสวยหลายมมุ ท ัง้สุ่มปลายกัษ ์สะพานทางเดินไมไ้ผ่ที่

โคง้ไปมาท่ามกลางทุ่งดอกบวั มีรา้นขายอาหารของชาวบา้นที่ขายอยู่ในตลาดราคาย่อมเยาว ์ขา้มสะพาน

ไปจะพบกบัคาเฟ่เจดีย ์ ที่ต ัง้อยู่รมิน ้ ามองเหน็ววิของตลาดและสุม่ปลายกัษท์ี่อยู่ฝัง่ตรงกนัขา้ม 

 

 

 

หลงัจากเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

19.30 น. เดินทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



ราคาค่าบริการทัวร ์

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก 

วนัที่ 25 กรกฎาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 26 กรกฎาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 01 สงิหาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 02 สงิหาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 08 สงิหาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 09 สงิหาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 15 สงิหาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 16 สงิหาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 22 สงิหาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 23 สงิหาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 29 สงิหาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 30 สงิหาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 05 กนัยายน 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 06 กนัยายน 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 12 กนัยายน 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 13 กนัยายน 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 19 กนัยายน 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 20 กนัยายน 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 26 กนัยายน 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 27 กนัยายน 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 03 ตลุาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 04 ตลุาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 10 ตลุาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 11 ตลุาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 17 ตลุาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 18 ตลุาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 24 ตลุาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 25 ตลุาคม 2563 999 บาท 999 บาท 

วนัที่ 31 ตลุาคม 2563 999 บาท 999 บาท 



 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมทวัร ์อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ และปจัจยัอืน่ๆที่อยู่ 

นอกเหนือการควบคุม โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่ารถตู ้VIP ปรบัอากาศ ไป-กลบั ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถน าเที่ยวตามรายการ 



2. ค่าอาหารท ัง้หมด 2 ม้ือ ตามรายการที่ระบใุนโปรแกรมการเดินทาง  

3. ค่าประกนัการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบญัญตักิารท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ วงเงนิท่านละ 1,000,000 

บาท 

4. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

ฯลฯ 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

3. ค่าทปิมคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 

4. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

 

****** เดินทางขัน้ต า่ 10 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดินทางได ้****** 

 


