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เดนิทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 
รหสัโปรแกรม : HT-VAN1-BKKSKM 

 
ก าหนดวันเดนิทาง : เดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 19 / 20 / 21 / 22 / 23  

                     เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 5 / 6 / 10 / 12 /13 / 31  
                     เดือนมกราคม 2564 วันที่ 1 / 2  
              เดือนกุมภาพันธ ์2564     วันที่ 27 / 28 
                                   เดอืนเมษายน 2564        วันที่ 12 / 13 / 14 / 15 

โปรแกรมทางการ
เดนิทาง 

อัมพวา วันเดยท์ริป 
ศาลพันท้ายนรสิงห ์–ดอนหอยหลอด-อาสนวิหารพระแม่บังเกิด- อุทยาน ร.2-

วัดบางกุ้ง- ตลาดน า้อัมพวา  
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08.00 น.          คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าที่จาก Happy Trips คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
08.30 น. พรอ้มออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุง่หนา้สูส่มทุรสงคราม บริการอาหารเช้าบนรถ (มือ้ที่ 1) 
09.30 น. น าท่านสู่ ศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร สรา้งขึน้เพื่อเป็น

อนุสรณ์แห่งความซื่อสตัยแ์ก่พันทา้ยนรสิงหผ์ูซ้ึ่งเป็นนายทา้ยเรือที่
จงรกัภกัดีผูท้ี่ยอมรบัโทษประหารชีวิตเพื่อรกัษาระเบียบแบบแผนราช
ประเพณีตามกฏมณเฑียรบาลในสมยัอยธุยา รูปเคารพพันท้ายนร
สิงหใ์นศาลแห่งนี้ สร้างขึน้จากไม้จันทรห์อม ขนาดเท่าคนจริง
อยู่ในท่าถือท้ายคัดเรือ เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นที่นับถือของ
ชาวบา้นอยา่งมาก ชาวบา้นนิยมมาขอพรแลว้เมื่อส าเร็จ ก็แกบ้นดว้ย

นวมชกมวย ไมพ้ายเรอื หรอืรูปป้ันไก่แกว้ เพราะตามประวตัิแลว้ ทา่น
ชอบชกมวยและตีไก่ 

11.00 น. จากน้ันน าท่านสู่ ดอนหอยหลอด เป็นสนัดอนตัง้อยูป่ากแม่น า้แม่
กลอง บริเวณนีเ้กิดขึน้จากการตกตะกอนของดินปนทราย มีบริเวณ
กวา้ง 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร ในสว่นของบรเิวณ ดอนหอยหลอด 
ยังเป็น ท่ีประดิษฐานของ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหารและรา้นขายของฝาก ของที่ระลกึ มากมาย

หลายรา้นเรยีงรายกนัท่ี ดอนหอยหลอด  
**อิสระอาหากลางวัน ณ ดอนหอยหลอด** 

13.00 น. จากน้ันเดินทางสู่  อาสนวิหารพระแม่บังเกิด   เป็นสถานที่
สกัการะอนัศักดิ์สิทธ์ิของชาวคริสต ์ซึ่งสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2433 
โดยบาทหลวงเปาโลซลัมอน มิชชนันารชีาวฝรั่งเศส ใชเ้วลาสรา้งถึง 6 
ปีดว้ยกัน เป็นโบสถ์คาทอลิคที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
ไฮไลทข์องที่น่ีอยู่ที่ กระจกสี ที่เป็นรูปของประวัติพระเยซู และ
รูปของนักบุญส าคญัต่างๆ นอกจากนีย้งัมีรูปป้ันพระเยซูที่สง่างาม
มากๆ อีกดว้ย 

 
  

ศาลพันท้ายนรสิงห ์–ดอนหอยหลอด-อาสนวิหารพระแม่บังเกิด- อุทยาน ร.2-วัดบางกุ้ง- ตลาดน า้อัมพวา 
                                                                                                                                     ( B / - / -) 
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จากน้ันน าท่านสู่ วัดบางกุ้ง วดัแห่งนีม้ีความมหศัจรรยอ์ยู่ที่โบสถ์
ของวัดจะถกูปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ท าให้วัดบางกุ้งแห่ง

นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหน่ึงใน Unseen Thailand โดยภายใน
วัดมีโบสถ์เก่าประดิษฐานหลวงพ่อพุทธมณีนิลพระประธานเป็น
พระพุทธรูปป้ันขนาดใหญ่  มีพระสงฆ์จ าพรรษา สมัยก่อนเป็นที่
ประทบัของพระเจา้อู่ทอง ต่อมาพระบรมไตรโลกนาถน ามาบรูณอีก
ครัง้ 

14.30 น. จากน้ัน เดินทางท่านสู่ อุทยานร.2 อุทยานพระบรมราชานุสรณ ์
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหลา้นภาลยั หรอืเรยีกกนัวา่ "อทุยาน  
ร.๒"  เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลา้นภาลยั ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระ
พทุธเลิศหลา้นภาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์ เพื่อเป็นการสนองพระ
มหากรุณาธิคุณที่ไดพ้ระราชทานศิลปะอนังดงามไวเ้ป็นมรดกแก่
ชาติ 

15.30 น. จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดน ้าอัมพวา  ในคลองอมัพวาจะคึกคกัไป
ดว้ยพอ่คา้แม่คา้พายเรอืมาขายอาหารและเครือ่งดื่ม เช่น หอยทอด 
ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลีย้ง ขนมหวานต่างๆ และมีรถเข็น ขายของบน
บกดว้ย อิสระให้ท่านเลือกซือ้ของฝาก  บรเิวณรอบๆตลาดน า้ ผอ่นคลายกบับรรยากาศสบาย ๆ จากเสียงเพลงตามสาย
ของชาวชมุชน 

17.00 น.    เดินทางถึงจดุหมายโดยสวสัดิภาพ 
 

************************************************************************ 
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อัตราค่าบริการ 
 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ จ านวน 9 ทา่น / รถตู้ 

เดอืน พฤศจกิายน 999 บาท / ทา่น 

เดอืน ธันวาคม 999 บาท / ทา่น 

เดอืน มกราคม 999 บาท / ทา่น 

เดอืน กุมภาพันธ ์ 999 บาท / ทา่น 

เดอืน เมษายน  999 บาท / ทา่น 

 
 

อัตรานีร้วม 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 คา่รกัษาพยาบาลระหวา่งการเดนิทาง 500,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 รถตูป้รบัอากาศน าเที่ยว VIP 9 ที่นั่ง / คนั   
 อาหารทกุมือ้ตามที่ระบใุนรายการ 
 คา่มคัคเุทศกใ์นการน าเที่ยวและบรกิาร 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่เครือ่งดืม่และขนมขบเคีย้วบนรถตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษี มลูคา่เพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที่นอกเหนือจากรายการ เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่พิเศษและคา่อาหาร 

 
การส ารองทีน่ั่ง 

 ช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ในวนัท่ีจอง โอนเงินสด ผา่นบญัชีตามรายละเอียด พรอ้มสง่หลกัฐานการโอนเงิน 
 ใบโอนเงินและระบโุปรแกรมทวัร ์แจง้ช่ือ-นามสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์ เพื่อท าประกนัการเดินทาง 
 ในกรณีท าจองภายใน 14 วนั ก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวน 

 

การช าระเงนิ       
 โอนเงินสด เขา้บญัชี   

- นายสขุสนัต ์สนิธุส์วุรรณ ธนาคารกสกิรไทย สาขาสทุธิสาร ออมทรพัย ์เลขท่ีบญัชี 069 – 2 – 60120 - 3 
- นาง ปิยรตัน ์สนิธุส์วุรรณ ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว ออมทรพัย ์เลขท่ีบญัชี 157-2-01717-3 
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อภนัินทนาการ 

เจลแอลกอฮอล ์ตลอดการเดินทาง 
 
 
 

ขั้นตอนการยกเลิกทวัร ์
 ยกเลกิทวัรภ์ายใน 45 วนัท าการก่อนการเดินทาง บรษัิทฯยดึเงินมดัจ าทัง้หมด  **ช่วงเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัหยดุ Long 

Weekend ** 
 ยกเลกิทวัรภ์ายใน 30 – 15 วนัท าการก่อนการเดินทาง  บรษัิทฯ ยดึเงินมดัจ าทัง้หมด  
 ยกเลกิทวัรภ์ายใน 14 วนัท าการก่อนการเดินทาง  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยดึเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 การไม่มาช าระเงนิตามก าหนดนัดหมาย   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิทวัรแ์ละยดึเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

กรณยีกเลกิการเดินทางหลงัจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 
500 บาท หากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่นตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริงทีส่ายการบิน โรงแรม เรียก
เกบ็ และหากมีการเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วนั นับจากวนัจอง หากเกนิก าหนดดังกล่าว 
ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

 
หมายเหตุ 

 กรุณาปฏิบตัิตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพื่อความ
ปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 

 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯก่อนทกุครัง้มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ
ทัง้สิน้ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการโดยค านงึถึงความสะดวกและความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษัทไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณส์ดุวิสยัที่ไม่อาจแกไ้ขไดห้รือกรณีที่สญูหายหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

มคัคเุทศก ์และเหตกุารณบ์างอยา่ง เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การชมุนมุประทว้ง ฯลฯ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเมื่อท่านเดินทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้ริการใด หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงินคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

 

***แฮปป้ี ทริปส ์*** ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกโปรแกรมในกรณีทีม่ีการจองต ่ากว่า 8 ทา่น*** 
 

 


