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1) อาทิตย์ที่  11  สิงหาคม  2562            กรุงเทพฯ – สุพรรณบรุี 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที ่หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต์ 
เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
07.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ชุมชนต าบลบ้านแหลม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี 
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดูกาล / สนทนาทักทายตามประสาคนกันเอง 

 ถึงศูนย์ประสานงานบริการท่องเที่ยวของชุมชนต าบลบ้านแหลม น าท่านล่องเรือ สัมผสัวิถีแห่งสายน ้า ที่จะบอกเล่าภาพอดีต  
และชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนสองฝั่งแม่น  าสุพรรณ อิ่มใจอิม่บุญกราบไหว้ขอพรพระจากวัดที่มีประวัติเรื่องราวอันทรง 
คุณค่า มอบความสุขเป็นก าไรชีวิตให้กับตัวเองและคนที่คุณรกั  
อาหารกลางวันที่ …  
เดินทางสู่อ าเภออู่ทอง น าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง เมืองอู่ทองนั นมีชื่อปรากฏในพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาว่า  
พระเจ้าอู่ทองทรงได้อพยพผู้คนหนีโรคห่าจากเมืองอู่ทองเมื่อปี พ.ศ.1890 ไปสร้างเมืองหลวงใหม่คือกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้ม ี
การขุดค้นหาหลักฐานต่างๆที่นี ่แล้วลงความเห็นว่าเมืองนี เป็นเมืองเก่าแก่ก่อนกรุงศรีอยุธยาที่ร้างไปนานนับร้อยป ีพิพิธภณัฑ์ 
แห่งนี จัดขึ นเพื่อบอกเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับบรรพชนคนอู่ทองสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สังคมเกษตรกรรมยุคหินใหม่ต่อเนื่อง 
ถึงยุคโลหะเม่ือ 3000 ปีมาแล้ว และยังพบหลักฐานว่าเมืองอู่ทองเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการติดต่อซื อขายที่ส าคัญของเมืองใน 
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบลูกปัดชนิดต่างๆ หนิมีค่าที่น าเข้าจากประเทศอินเดีย เหรียญกษาปณ์โรมัน ปูนปัน้รูป 
พ่อค้าชาวเปอร์เซีย เป็นต้น 

 ที่พัก ...โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด ์ 
อาหารค่ า .......... 

 

                    บ้านสวนแผ่นดินแม่  
          ล่องเรือแม่น ้าสุพรรณ   ชมนาเฮียใช้   ย้อนอดีตพพิิธภณัฑ์อูท่อง   ช้อปปิ้งสามชุก 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ้ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

          วันเดินทาง : อาทิตย์ที่ 11 – จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 
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2)  จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562            สุพรรณบุรี – กรุงเทพฯ 

 

อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 
สักการะ หลวงพ่อโต  พระพทุธรูปศักดิ์สทิธิ์ของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าคู่เมืองสุพรรณบรุี เดิมชื่อวัดลานมะขวิด  
บริเวณหน้าบันของวิหารวัดป่าเลไลยกไ์ด้อัญเชิญพระราชลัญจกร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นรูปพระมหา
มงกุฎอยู่ระหว่างฉัตรคู่  โดยเม่ือครั งพระองค์ยังทรงผนวชได้เสด็จธุดงค์มาพบวัดนี และเม่ือเสด็จขึ นครองราชย์แล้วทรงมา
บูรณะปฏิสังขรณ์ กราบไหว้ขอพรท าบุญตามอัธยาศัย น าท่านชม ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย(นาเฮียใช้)  
สถานที่นี  นอกจากรปูแบบที่แสดงถึงความเป็นบ้านเรือนไทยที่งดงามแล้ว ที่นี่ยังเป็นที่รวบรวมเรื่องราว และองค์ความรู้ในวิถี
ของเกษตรกรที่ทรงคุณค่า เพียงก้าวแรกที่ได้เห็นก็ท าใหห้วนคดิถึงภาพอดีต ภาพวิถีแห่งท้องทุ่ง ยุ้งฉาง ไอ้ทุยควายไทย และ
เครื่องมือในการด ารงชีวิติของผู้คนในถิน่แห่งนี  จุดส าคัญ ได้แก่ เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั งชาติ แปลงนาสาธิต เรือนวิถีชีวิต
ชาวนาไทย เรือนพระแม่โพสพ เรือนหนังสือพระราชกรณียกจิ เรือนหนังสือข้าว เป็นต้น นอกจากนี ยังมีร้านกาแฟให้นั่งชลิล์
และร้านจ าหน่ายสินค้าอาหารของฝากอีกด้วย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่อ าเภอสามชุก 
อาหารกลางวันที่ ร้านกุ้งเป็น ... ไม่พลาดเมนูกุ้งเผา!! (ท่านที่แพ้กุ้งโปรดแจ้งล่วงหน้านะคะ) 
หลังอาหารอิสระกับการช้อปปิง้สินค้าต่างๆ ที่ ตลาดร้อยปีสามชุก 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
18.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดภิาพ รถจอดส่งที่ หน้าคณะครศุาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ 
หมายเหตุ       ก าหนดการนี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ  
   

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  5,700.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ  4,300.- บาท (พักเสริมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

@ พักเด่ียว  เพิ่ม    500.- บาท 
 

อัตรานี รวม 
 

   1.  รถโค้ชปรับอากาศ และเรือล่องแม่น  า ท่องเที่ยวตามรายการ  
   2.  ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
   3.  อาหารจัดเลี ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้ 
   4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5.  ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุท่านละ  500,000  บาท  

   7.  มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์ 
   8.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานี ไม่รวม 
 

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

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยันการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 20 กรกฎาคม 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลังวนัที่ 25 กรกฎาคม 2562 หักค่าบริการ 30 % 

   2. ยกเลิกในวันเดินทาง หักค่าบริการ 100 % 
 

ช้าระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
   บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
 

เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ ส่งแฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 
 

            ติดต่อ  :    ต๋อม / จูน / เตย้ / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

            Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   

                                                                                                                       จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

