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1) เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

กรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี

06.30 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต์
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
07.00 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ชุมชนตาบลบ้านแหลม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง
ถึงศูนย์ประสานงานบริการท่องเที่ยวของชุมชนนาท่านลงเรือ ล่องชมบรรยากาศสถานที่ส้าคัญสองฝากฝั่งของแม่น้าสุพรรณบุรี
แวะ วัดป่าพฤกษ์ หรือ วัดวิหารลายทอง ปิดทองรอยพระพุทธบาทจาลอง สักการะหลวงพ่อสีแสง ตีระฆัง 88 ใบ ชมพิพิธภัณฑ์
ของใช้โบราณ เช่น สมุดข่อย เรืออีโปง ปืนสมัยสงครามโลก เป็นต้น
อาหารกลางวันที่ … เมนูกุ้งเผานะจ๊ะออเจ้า
สักการะ ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี และชม หมู่บ้านมังกรสวรรค์ ซึ่งจาลองแบบมาจากหมู่บ้านลี่เจียงของประเทศจีน
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกมีความเก่าแก่ถึง 1,000 ปี บรรยากาศของหมู่บ้านจีนโบราณ มีร้านค้า โรงหนัง โรงเตีย๊ ม
และสัญลักษณ์ทสี่ าคัญคือ กังหันพ่อลูก เป็นกังหันไม้โบราณพันปีที่อยู่ตรงทางเข้าหน้าหมู่บา้ น นอกจากนี้ยังมีหอชมวิวซึ่ง
สามารถชมวิวของเมืองสุพรรณได้ในมุมสูงและเสามังกรสวรรค์ ที่นามาจากเมืองเซี๊ยะเหมิน
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่อาเภอเมืองสุพรรณบุรี และขึ้นชมทิวทัศน์ที่ หอคอยบรรหาร
ที่พัก ...โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ (พัก 2 คืน)
อาหารค่า ..........
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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2) อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

สุพรรณบุรี – อู่ทอง

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
สักการะ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สทิ ธิ์ของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าคู่เมืองสุพรรณบุรี เดิมชื่อวัดลานมะขวิด
บริเวณหน้าบันของวิหารวัดป่าเลไลยก์ได้อัญเชิญพระราชลัญจกร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นรูปพระมหา
มงกุฎอยู่ระหว่างฉัตรคู่ โดยเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงผนวชได้เสด็จธุดงค์มาพบวัดนี้และเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วทรงมา
บูรณะปฏิสังขรณ์ กราบขอพรทาบุญตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่อาเภออู่ทอง ชม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร สถานที่เพาะพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆมากมายหลากหลายชนิด และในเดือนธันวาคมนี้พบกับความสวยงามสีเหลือง
อร่ามของดอกทานตะวันที่บานสะพรั่งรอรับแสงตะวัน
อาหารกลางวันที่
ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง เมืองอู่ทองนั้นมีชื่อปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า พระเจ้าอู่ทองทรงได้อพยพ
ผู้คนหนีโรคห่าจากเมืองอู่ทองเมื่อปี พ.ศ.1890 ไปสร้างเมืองหลวงใหม่คือกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้มีการขุดค้นหาหลักฐาน
ต่างๆที่นี่ แล้วลงความเห็นว่าเมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่ก่อนกรุงศรีอยุธยาที่ร้างไปนานนับร้อยปี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดขึน้ เพื่อบอก
เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับบรรพชนคนอู่ทองสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สังคมเกษตรกรรมยุคหินใหม่ต่อเนื่องถึงยุคโลหะเมื่อ
3000 ปีมาแล้ว และยังพบหลักฐานว่าเมืองอู่ทองเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการติดต่อซื้อขายสาคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยพบลูกปัดชนิดต่างๆ หินมีค่าที่นาเข้าจากประเทศอินเดีย เหรียญกษาปณ์โรมัน ปูนปั้นรูปพ่อค้าชาวเปอร์เซีย เป็นต้น ชม
อุทยานพระฤษี ซึ่งมีรูปปัน้ ฤษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเพียงแห่งเดียว จากนั้นชม วัดสระลงเรือ เรือสุพรรณหงส์ขนาด
ใหญ่ลอยอยู่กลางสระแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และสวยงาม ภายในวัดยังมีรูปเหมือนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต
พรหมฺรังสี) และประติมากรรมปูนปั้นอยู่ภายในโบสถ์อีกด้วย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
อาหารค่าที่ ….
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3) จันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

สุพรรณบุรี – กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาชม หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย “ควาย" เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อการใช้งานที่มีวิถีชีวิตเคียงคู่และผูกพันกับคนมาตั้งแต่อดีต
ปัจจุบันเมื่อหลายอย่างเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทที่ ันสมัยเข้ามาแทนที่ทาให้คนเห็นคุณค่าความสาคัญของควายลดลง หมู่บ้าน
อนุรักษ์ควายไทยจึงจัดตั้งขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตชาวนาชนบทไทยแบบดั้งเดิมไว้ ชมพิพิธภัณฑ์ชาวนา นั่งเกวียนชม
บรรยากาศโดยรอบและชมการแสดงของควายซึ่งนอกจากงานไถนาแล้วพวกมันยังสามารถทาอย่างอื่นได้อีก เช่น สวัสดีผชู้ ม
ควายยิ้ม ควายขึ้นที่สูง เป็นต้น
อาหารกลางวันที่ ....
นาชม สวนอินทผาลัม ตั้งอยู่ในเขตของอาเภอศรีประจันต์ อินทผาลัมผลไม้ราคาไม่สูงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการ
รับประทานเพียงวันละ 1 – 2 เม็ดช่วยบารุงร่างกาย เพิ่มกาลัง ขจัดความเมื่อยล้าเมื่อร่างกายมีอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง
เป็นต้น ชม ชิมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเลือกซื้อของฝากจากเมืองสุพรรณที่ ตลาดร้อยปีสามชุก
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
19.00 น.
ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ

กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ
@

ผู้ใหญ่ ท่านละ

@

เด็ก

@

พักเดี่ยว เพิ่ม

ท่านละ

7,800.5,900.1,000.-

บาท
บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
บาท

อัตรานี้รวม

1.
2.
3.
4.
5.

รถโค้ชปรับอากาศและเรือล่องแม่น้า ท่องเที่ยวตามรายการ
ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุท่านละ 500,000 บาท
- ผู้เอาประกันภัยอายุต่ากว่า 15 ปี หรือ อายุ 75-85 ปี ความคุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย

7. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด

เงื่อนไขการจอง

ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการภายใน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

การยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทาง

หลังวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 หักค่าบริการ 30 %

2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 %

ติดต่อ :

ต๋อม / จูน / เต้ย / เชาว์ / อี๊ด

Line ID : @chaitour

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 115 - 119

E-mail : domestic@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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