
สพุรรณบรุ ี

ONE DAY TRIP กราบนมสัการหลวงพ่อโต ขอพรแม่ผ้ึง พุ่มพวง 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 

 

 

 

https://www.facebook.com/wetravelcenter
https://line.me/R/ti/p/%40wetravelcenter


ก าหนดการเดินทาง กรุงเทพฯ –วดัทบักระดาน – วดัเขาพระศรสีรรเพชญาราม – วดัแค – 

วดัป่าเลไลยกว์รวิหาร – อุทยานมงักรสวรรค ์– ตลาดสะพานโคง้ – 

กรุงเทพฯ              อาหาร เชา้/กลางวนั/- 

06.00 น. พรอ้มกนั ณ จุดนดัพบ 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวัดสุพรรณบุรี เมืองโบราณที่พบหลกัฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต  า่

กว่า 3,500-3,800 ปี ค าขวัญประจ  าจงัหวดั “เมืองยุทธหตัถี วรรณคดีข้ึนช่ือ เลื่องลือ

พระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล ้าประวัติศาสตร ์แหล่งปราชญศิ์ลปิน ภาษาถ่ิน

ชวนฟัง” 

 บรกิารอาหารเชา้ บนรถตู ้ขา้วกล่อง + น ้าดื่ม 

เชา้ เดินทางถึง วัดทับกระดาน อ.สองพี่นอ้ง  ร  าลึก 28 ปี  ถ่ินราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวง

จนัทร ์พรอ้มไหวพ้ระขอพร  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดเขาพระศรีสรร

เพชญาราม หรือวัดเขาพระ ภายในวัดมีสิ่ง

น่าสนใจมากมาย เช่น เทวรูปจกัรนารายณ์

เน้ือหิน , ซากเจดียอ์ยุธยา , รอยพระพุทธ

บาทจ าลอง ซ่ึงแกะสลักมาจากหินทรายสี

เขียว ตั้งอยูบ่นยอดเขา เป็นตน้  

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน (อาหารตามสัง่+เครือ่งดื่ม 1 แกว้) 

 

บ่าย เดินทางสู่ วัดแค ต านานตน้มะขามยักษ์ 

นิทานพ้ืนบา้น "ขุนชา้ง - ขุนแผน" เที่ยวชม

พญาตอ่ยกัษ ์และคุม้ขุนแผน  

 

 

 

จากนั้นเดินทางสู่ วัดป่าเลไลยกว์รวิหาร 

เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเล

ไลยก์ ภายในองค์พระพุทธรูปน้ีบรรจุ

พระบรมสารรีกิธาต ุ  

 

 



 น าท่านเที่ยวชม อุทยานมังกรสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลเจา้พ่อหลักเมือง

สุพรรณบุรีก่อตั้งข้ึน

เ พื่ อ เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง 

เ น่ืองใน โอกาสที่

ประเทศไทย และ

ส า ธ า ร ณ รั ฐ

ป ร ะ ช า ช น จี น  มี

ค ว า ม สั ม พั น ธ์

ทางการทูตครบ 20 

ปี เม่ือปี พ.ศ. 2539 

ข ณ ะ ที่  ฯ พ ณ ฯ 

บรรหาร ศิลปอาชา ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยภาย 

ประกอบดว้ยพิพิธภณัฑล์ูกหลานพนัธุม์ังกร ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง  และหมู่บา้นมังกร

สวรรค ์

 

น าท่านเที่ยวชม ตลาดสะพานโคง้ สุ่มปลายกัษ ์จุดเช็กอินสุดเก๋แห่งสุพรรณบุรี ตั้งอยู่

ในอ าเภอสองพ่ีนอ้ง ไดบ้รรยากาศแบบธรรมชาต ิพรอ้มมุมถ่ายรูปสวยหลายมุม ทั้งสุม่

ปลายกัษ ์สะพานทางเดินไมไ้ผ่ที่โคง้ไปมาท่ามกลางทุ่งดอกบวั มีรา้นขายอาหารของ

ชาวบา้นท่ีขายอยู่ในตลาดราคาย่อมเยาว ์ขา้มสะพานไปจะพบกับคาเฟ่เจดีย ์ ท่ีตั้งอยู่

รมิน ้ามองเห็นวิวของตลาดและสุม่ปลายกัษท่ี์อยูฝั่ง่ตรงกนัขา้ม 

 



 

 

หลงัจากเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

19.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

ราคาค่าบริการทวัร ์

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 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 
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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 ์อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ 

และปัจจยัอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

1. ค่ารถตู ้VIP ปรบัอากาศ ไป-กลบั ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถน าเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าอาหารทั้งหมด 2 ม้ือ ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง  

3. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม ์ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม)์ 

วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

4. ค่ารกัษาพยาบาล(ตามกรมธรรม)์ ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเองค่า

โทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

3. ค่าทิปมคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์ 

4. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง 

 

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

 

 
       

                       FOR MORE INFORMATION   หากทา่นตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทัวรต์ดิตอ่  

               WE TRAVEL CENTER CO.,LTD.  TEL. 085-393-5550 / 02-716-5229 

               Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

               WEBSITE :   https://wetravelcenter.com/  FACEBOOK :  https://www.facebook.com/wetravelcenter  
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