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เดินทางทุกวนัเสาร์ หรือ อาทติย์ ปี 2562 
รายละเอยีดการเดนิทาง 

โปรแกรม กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี – วดัป่าเลไลย์วรวิหาร – ตลาดสามชุก - หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (B/L/-) 
06.30 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ ดา้นหนา้บริษทัพบับลิคฮอลิเดย ์เจา้หนา้คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
07.00 น.  ออกเดินทางสู่จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยรถตูป้รับอากาศ VIP พร้อมรับประทานอาหารเช้า(1)(แบบกล่อง) 
08.30 น. เดินทางถึง วดัป่าเลไลย์วรวหิาร น าทุกท่านเขา้สกัการะ หลวงพอ่โต ซ่ึงประดิษฐานอยูใ่นวหิารสูง เป็นพระพทุธรูปปางป่าเล

ไลยก ์ศิลปะสมยัอู่ทองสุพรรณภูมิ องคพ์ระสูง 23.46 เมตร รอบองค ์11.20 เมตร ภายในองคพ์ระพทุธรูปน้ีบรรจุพระบรม
สารีริกธาตท่ีุไดม้าจากพระมหาเถรไลยลาย จ านวน 36 องค ์วดัป่าเลไลยกว์รวหิารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ระดบัวรวหิาร 
เป็นวดัเก่าแก่หนา้บนัของวหิารวดัป่าเลไลยกมี์เคร่ืองหมายพระมหามกฎุอยูร่ะหวา่งฉตัรคู่ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั ไดเ้สดจ็ธุดงคม์าพบสมยัยงัทรงผนวชอยู ่เม่ือเสด็จข้ึนครองราชยแ์ลว้จึงทรงมาปฏิสงัขรณ์ 

09.30 น. น าท่านกราบนมสัการพระพทุธรูปปางไสยาสน์ ณ วดัพระนอน  ท่ีสลกัจากหิน มีลกัษณะแปลกกวา่ท่ีอ่ืน คือ เป็น
พระพทุธรูปอยูใ่นลกัษณะนอนหงายขนาดเท่าคนโบราณยาวประมาณ 2 เมตร ลกัษณะคลา้ยกบัพระนอนท่ีเมืองกสิุนารา 
ประเทศอินเดีย สถานท่ีปรินิพพานของพระพทุธเจา้ และยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงใน Unseen In Thailand 

10.30 น. น าทุกท่านชมววิทิวทศัน์ของเมืองสุพรรณบุรี ณ หอคอยบรรหารแจ่มใส เป็นหอคอยแห่งแรกและสูงท่ีสุดในประเทศไทย มี
ความสูงถึง 123 เมตร  

 **ในกรณลูีกค้าจะเข้าชมพพิธิภณัฑ์ลูกหลานพนัธ์ุมงักรจ่ายค่าเข้าชมเพิม่ท่านละ 300 บาท** 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) ณ ร้านอาหาร  
12.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สามชุกตลาดร้อยปี ตลาดมชีีวติ พพิธิภณัฑ์มชีีวติ เชิญทุกเดินชมชิมและเลือกซ้ือสินคา้มากมายอาทิ ร้านเจ๊

ปาน น ้ าแขง็ใส-ผลไม ้, กาแฟสดอุดมโชค , ร้านอรุณสวสัด์ิ สามชุก , ร้านทองแสงสุวรรณ , ร้านตวงทอง , ร้านหลุยส์ 

                               จิวเวลร่ี , กรรณิกา ไอติมโบราณ , บา้นโคก้ , บะหม่ีเจ๊กอา้ว ฯลฯ ท่ีตลาดตามอธัยาศยั  
14.30 น. ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย น าท่านชม “หมู่บา้นชนบท” เป็นบา้นเรือนไทยยกใตถ้นุสูงจดัแสดงไวเ้พื่อใหเ้ขา้ใจ

ถึงวถีิชีวติิของชาวนาไทยในสมยัก่อนวา่อยูก่นัอยา่งไร ขา้วของ เคร่ืองใชภ้ายในบา้นเป็นอยา่งไร  “ลานควาย” ชมการแสดง
ความสามารถของควาย “แปลงท านา” สาธิตการท านา “ลานขา้ว” จดัแสดงถึงการน าขา้วท่ีเก็บเก่ียวมาแปลสภาพเป็น
ขา้วเปลือกขา้วสาร โดยตามแบบวถีิภูมิปัญญาไทย เช่น การนวดขา้ว การต าขา้ว การฝัดขา้ว การสีขา้ว 

16.30 น. ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากข้ึนช่ือ ณ ร้านสาล่ีเอกชยั จากนั้นออกเดินทางกลบั  
18.30 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ  

********************************************* 
อตัราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ / เดก็ ท่านละ 1,400 บาท  
อตัรานีร้วม  - รถตูป้รับอากาศ     - ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
  - ค่าอาหาร 2 ม้ือ    - มคัคุเทศกดู์แลตลอดการเดินทาง 
   - ค่าของวา่งขนมขบเค้ียว , น ้ าด่ืม   - ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


By Public Holiday  No.License 11/02643                                         CODE:SUPHAN ONE DAY TOUR 

 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม - ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  - ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นโปรแกรม 
เงือ่นไขการจอง  - ช าระค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ พบับลิค ฮอลิเดย ์ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่าน
ละ 1,000 บาท หากแจง้ระหวา่ง 15 – 8 วนั ก่อนวนัเดินทาง พบับลิค ฮอลิเดยข์อสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลูกคา้
จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนั ก่อนวนัเดินทาง พบับลิค ฮอลิเดย ์ขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้ 
- กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 10 คน บริษทัพบับลิค ฮอลิเดย ์ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ี
ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทั้งหมด 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย   แวน่กนัแดด, กลอ้งถ่ายรูป, ยาประจ าตวั 
หมายเหตุ               โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีค้ านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคญั 
 

ติดต่อสอบถามและจองทีน่ั่ง  ได้ที ่ Tnews Organize  T. 084-295-1942 
หรือ  E-Mail: tnews08@yahoo.com      

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 
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