FTT2048 สุพรรณจ๋าฉันรักเธอ
One Day Trip

มาตราการดูแลป้องกัน การติดเชื้อโควิด-19
-

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

ปั๊ม ปตท. กม25 (กรุงเทพฯ) - อุทยานมังกรสวรรค์ – วัดป่าเลย์ไลย์วรวิหาร - วัดแค (คุ้มขุนแผน) –
สามชุก ตลาดร้อยปี – วัดทับกระดาน
(-/L/-)
06.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.
(google map : https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ำกำก
อนำมัยแบบผ้ำ บริ กำรจุดเช็คอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนกำรเดิ นทำง และมัคคุเทศก์
คอยให้คำแนะนำมำตรำกำรกำรป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทำง (พ่นฆ่ำ
เชื้อยำนพำหนะ และตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงำนคบขับรถก่อนกำรเดิ นทำง )
*กรุณำเผื่อเวลำในกำรเดิ นทำงมำยังจุดนัดหมำย เนื่ องจำกรถออกเดิ นทำงตำม
เวลำ หำกท่ำนมำไม่ทนั เวลำนัดหมำย ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรไม่คืน
ค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ สิ้ น

Google map: ปั้ม ปตท. กม.25 ถ.พหลโยธิน
07.00 น.
09.00 น.

ออกเดินทางสู่ สุพรรณบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่
เดินทางไปยัง อุทยานมังกรสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างขึ้นใน
โอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี จุดเด่นที่
ถือเป็นไฮไลท์ของตัวจังหวัดคือมังกรใหญ่ทตี่ ั้งตระหง่านอยู่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่
เคารพของชาวไทยและชาวจี น เชื ่ อ กั น ว่ า หากได้ ม าสั ก การะจะนำโชคลาภ ความร่ ำรวย
ความสำเร็จ และความสุขมาให้
** หากประสงค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ต้องเสียค่าบัตรเข้าชมเพิ่ม ผู้ใหญ่ ท่าน
ละ 299 บาท เด็กท่านละ 149 บาท อายุต่ำกว่า 5 ปี ชมฟรี**

10.15 น.

นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรีสันนิษฐานกันว่า
วัดแห่งนี้มีอายุราว 1,200 ปี โดยทั่วไปเรียกกันว่า วัดป่า ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่าเล
ไลยก์ มีคำกล่าวกันว่าหากมาสุพรรณบุรีแล้วต้องมาสักการะองค์หลวงพ่อโต มิฉะนั้นก็เหมือนมาไม่
ถึง นอกจากนี้วัดป่าเลไลยก์ยัง มีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทย คือ เสภาขุนช้าง
ขุนแผน นิราศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่ ภายในวัดจึงมีภาพเขียนเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน เรือนขุนช้าง
ฯลฯ

11.30 น.

เดินทางสู่ วัดแค เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดีเรื่อง "ขุนช้างขุนแผน" ภายในวัดมีจุดที่
น่าสนใจหลากหลายจุด ได้แก่ คุ้มขุนแผน ลักษณะเป็นเรือนไทยแบบภาคกลาง สร้างเพื่อเป็น

อุทยานวรรณคดี เป็นการอนุรักษ์ศิลปะทางวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ เรื่องขุนช้างขุนแผน
เป็นเรื่องราวชีวิ ตจริงของบรรพบุรุษไทย สมัยอยุธยาและบริเวณหน้าคุ้มขุนแผนมี ต้นมะขาม
ยักษ์ ขนาด 7 คนโอบ สันนิษฐานได้ว่ามีอายุหลายร้อยปี นอกจากนี้ยังมี พระพุทธบาทสี่รอยวัด
แค ภายในมีรอยพระพุทธบาทซ้อนกัน 4 ชั้น เป็นรอยพระพุทธบาทยุคต้นรัตนโกสินทร์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.30 น.

ออกเดินทางไปยัง สามชุก ตลาดร้อยปี เป็นตลาดจีนโบราณ ผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
ในสมัยอดีต เมื่อ 100 ปีก่อน ถือเป็นแหล่งสำคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัด
สุพรรณบุรี บรรยากาศโดยรอบคงความดั้งเดิมตามวิถีชีวิตสมัยก่อน ภายในมีทั้งสินค้า ของที่ระลึก
ร้านอาหารเจ้าดัง สามารถเลือกซื้อตามอิสระ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูล ของ
โบราณ ให้เข้าชมเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต

15.00 น.

นำท่านสู่ ร้านของฝาก เอกชัยสาลี่สุพรรณ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
สินค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น สาลี่ ปลาสลิด ข้าวหอม ผลไม้สดจากสวน ฯลฯ

17.10 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดทับกระดาน อำเภอสองพี่น้อง เป็นอำเภอบ้านเกิดของคุณ พุ่ม
พวง ดวงจันทร์ นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่เนื่องจากคุณพุ่มพวงคุ้นเคย
กับวัดนี้ตั้งแต่เด็ก จึงมีการเก็บรวบรวมเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ในการร้องเพลง รวมทั้งรูปถ่าย
จากข่าวหนังสือพิมพ์ไว้ในโบสถ์ของวัดนี้ ทุกปีจะมีการจัดงานครบรอบวันเสียชีวิตของนักร้องผู้นี้

17.45 น.

ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง

19.45 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

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

อัตรำค่ำบริกำร
วันที่เดิ นทำง

รำคำผูใ้ หญ่

หมำยเหตุ

22 สิ งหำคม 2563
23 สิ งหำคม 2563
29 สิ งหำคม 2563
30 สิ งหำคม 2563
5 กันยำยน 2563
6 กันยำยน 2563
12 กันยำยน 2563
13 กันยำยน 2563
19 กันยำยน 2563
20 กันยำยน 2563
26 กันยำยน 2563
27 กันยำยน 2563
3 ตุลำคม 2563
4 ตุลำคม 2563
10 ตุลำคม 2563
11 ตุลำคม 2563
13 ตุลำคม 2563

999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999

17 ตุลำคม 2563
18 ตุลำคม 2563
23 ตุลำคม 2563
24 ตุลำคม 2563
25 ตุลำคม 2563

999
999
999
999
999

ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอังคำร/วันคล้ำยวัน
สวรรคต)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันศุกร์/วันปิ ยมหำรำช)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)

31 ตุลำคม 2563
1 พฤศจิ กำยน 2563
7 พฤศจิ กำยน 2563
8 พฤศจิ กำยน 2563
14 พฤศจิ กำยน 2563
15 พฤศจิ กำยน 2563
21 พฤศจิ กำยน 2563
22 พฤศจิ กำยน 2563
28 พฤศจิ กำยน 2563
29 พฤศจิ กำยน 2563
5 ธันวำคม 2563
6 ธันวำคม 2563
10 ธันวำคม 2563

999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999

12 ธันวำคม 2563
13 ธันวำคม 2563
19 ธันวำคม 2563
20 ธันวำคม 2563

999
999
999
999

หมำยเหตุ
**ไม่มีรำคำเด็ก รำคำนี้ ไม่รวมค่ำทิ ป**
เอกสำรประกอบกำรเดิ นทำง
- สาเนาบัตรประชาชน ใช้สาหรับการทาประกันการเดินทาง
***** รบกวนส่งพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน *****
ข้อสำคัญ
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท

ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์/วันพ่อ)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันพฤหัสบดี/วัน
รัฐธรรมนูญ)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันเสำร์)
ไม่มีรำคำเด็ก (วันอำทิ ตย์)

- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 9 คน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในกำรยกเลิ
์
กกำรเดิ นทำง โดยจะแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ ำ 7 วันก่อนกำรเดิ นทำง
- กรณีกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางไม่ถงึ 25 ท่าน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ เปลีย่ นจากรถบัสปรับอากาศ เป็ น
รถตูป้ รับอากาศ โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ ำ 7 วันก่อนกำรเดิ นทำง

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ / รถตูป้ รับอากาศ VIP (นาเทีย่ วตามรายการ)
- บริการน้ าดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- มัคคุเทศก์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือ
กรณีเสียชีวติ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกัน
สุขภำพ
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ลูกหลานพันธุม์ งั กร
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานทีข่ องชาวต่างชาติทเ่ี พิม่ เติมตามการจ่ายจริง
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท
เงื่อนไขกำรจอง
- สำหรับโปรแกรมนี้ ชำระเต็มจำนวน หลังจากส่งเอกสารการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจอง
วันนี้ กรุณาชาระเงินมัดจาในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนัน้ จะถือว่าท่านได้ทาการยกเลิก
การจองโดยอัตโนมัตหิ ากไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้อง
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING
LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด
- ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเรี์ ยกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านัน้
เงื่อนไขกำรยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงกำรเดิ นทำง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ ูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
จริง(ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
* กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง(ถ้ามี)
* ค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดขึ้นจริ ง เช่น ค่ามัดจาร้านอาหาร รถบัสปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หมำยเหตุ
- โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดให้บริการ เป็ นต้น โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ น
จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การล่าช้าของการจราจร
ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้
แทน บริษทั ฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการ
เปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่
ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- -ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทาง
บริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์
มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ทาการยืนยันทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลง
ได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋ว
รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพือ่ ยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่
สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน

หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของ
ท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณี
พิเศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ต้องใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้ง
บริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง ร้านอาหารทีร่ ะบุใน
โปรแกรมอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิ ดทาการชัวคราว
่
**เมื่อท่ำนชำระเงิ นค่ำทัวร์ให้กบั ทำงบริ ษทั ฯ แล้วทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่ำน ที่มอบควำมไว้วำงใจ ให้เรำบริ กำร *

