
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เดินทาง ทกุวนัเสาร–์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ  ์

 
 
 



 
 
 

อมัพวา พาเพลิน (One Day Trip)  

กรงุเทพฯ-สมุทรสงคราม-วดัเพชรสมุทรวรวิหาร-ตลาดร่มหบุ-วดับางกะพอ้ม-โครงการอัมพวาชยั

พัฒนานุรกัษ-์อาสนวิหารแม่พระบงัเกิด-วดับางกุง้-พิพิธภณัฑ์ขนมไทย-ตลาดน ้าอัมพวา-นั่งเรือชม

หิงหอ้ย-กรงุเทพฯ 

06.00 น. จดุนดัพบท่ี 1 : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู่ จ.สมทุรสงคราม 

07.00 น. ออกเดินทางพรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณดี์ ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ และดแูลท่านตลอดการ

เดินทาง ★★พิเศษ...บริการอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

09.30 น. น าท่านเดินทางถึง วดัเพชรสมทุรวรวิหาร หรือท่ีเราเรียกกันว่า "วดับา้นแหลม" เป็นวดัท่ีมีชื่อเสียง

และมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน นกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปนมสัการ "หลวงพ่อบา้นแหลม" 

พระพทุธรปูปางอุม้บาตรขนาดเท่าคนจริงสงู 167 เซนติเมตร และเป็น 1 ใน 5 พระพทุธรปูตามต านาน

ท่ีลอยน า้มาพรอ้มกันจากภาคเหนือ คือ หลวงพ่อวัดบา้นแหลม, หลวงพ่อโสธร, หลวงพ่อโตวัดบางพลี, 

หลวงพ่อวัดเขาตะเครา และหลวงพ่อวัดไร่ขงิ โดยมีความเชือ่ว่าหากไดม้าสกัการะปิดทองหลวง

พ่อบา้นแหลมแลว้จะเป็นสิริมงคลแก่ชวิีต รวมทัง้สมความปรารถนาทกุอยา่งอีกดว้ย หลังจาก

นัน้น าท่านเดินชม ตลาดรม่หบุ ตลาดท่ีตัง้ขายอยู่ริมทางรถไฟสายแม่กลอง-บา้นแหลม ซึ่งเป็นรถไฟ

สายส้ันท่ีวิ่งระหว่างมหาชยั-แม่กลอง ความยาวของตลาดประมาณ 100 เมตร ไฮไลตท่ี์เราอยากแนะน า

ใหไ้ปชมสักคร้ัง คือ ภาพบรรยากาศท่ีบรรดาพ่อคา้แม่คา้จะวางขายสินคา้บนพื้นติดกับรางรถไฟ และ

เมื่อรถไฟมาถึงบริเวณโคง้ก่อนเขา้ตลาด พนกังานขบัรถไฟจะส่งเสียงหวดูเพื่อเป็นสัญญาณใหพ้่อคา้

แม่คา้รูต้วัว่าตอ้งหบุร่มและเก็บขา้วของท่ีวางกีดขวางทางรถไฟไดแ้ลว้ และทันทีท่ีรถไฟเคล่ือนผ่านสถานี

รถไฟแม่กลอง ร่มและสินคา้จะถกูจัดเก็บเรียบรอ้ยแลว้ จนเป็นท่ีมาของชื่อ "ตลาดหบุรม่" นัน่เอง และ

เมื่อรถไฟผ่านไปเรียบรอ้ยบรรยากาศของตลาดก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง  

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วดับางกะพอ้ม สรา้งขึน้ในสมยักรงุศรีอยธุยาตอนปลาย ภายในวัดมีโบราณสถานท่ี

ท่องเที่ยวส าคัญมากมาย ไดแ้ก่ วิหารเก่าของวัด อาคารก่ออฐิถือปูนท่ีไดรั้บอิทธิพลดา้นสถาปัตยกรรม

จากจีน มีลักษณะโดดเด่นท่ีไม่มีช่อฟ้า, ใบระกา, หางหงส ์รวมท้ังผนงัวิหารดา้นบนเป็นภาพจิตรกรรม มี

ลักษณะท่ีแตกต่างจากทัว่ไป คือเป็นปูนป้ันลวดลายนนูสงู และนนูต า่ แสดงเร่ืองเก่ียวกับพระพทุธประวัติ 

ส่วนวิหารดา้นล่างมีการเจาะช่องเป็นซุม้ประตเูพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประดิษฐานพระพทุธรปู นอกจากนี้ยัง

สามารถชมวิหารหลวงพ่อคง หรือ "หลวงพอ่คง ธมฺมโชโต" อดีตเจา้อาวาส และพระเกจิอาจารยช์ื่อดงั 

ผูส้รา้งความเจริญรุ่งเรืองใหกั้บวัด 

11.10 น. พาท่านชม โครงการอมัพวาชยัพฒันานรุกัษ ์เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุารี มีพระราชด าริใหส้ านกังานมลิูนิธิชยัพัฒนาน าที่ดินของคณุประยงค ์นาคะวะรังค ์มา

ด าเนินการพัฒนาใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ชมุชนอัมพวา ภายในโครงการแบ่งเป็น พื้นท่ีสวนชยัพัฒนานรัุกษ ์, 

ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค ์และลานสวนชยัพัฒนานรัุกษ ์, รา้นชมุชนของโครงการฯ , รา้นชานชาลา 

และ หอ้งนิทรรศการชยัพัฒนานรัุกษ ์

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2)  

★★พิเศษ...เสิรฟ์ปูทะเลไข่น่ึงนมสด★★ 

 

 

 



 
 
 
13.00 น. น าท่านชม อาสนวิหารแม่พระบงัเกิด  ศาสนสถานศักด์ิสิทธิ์ของชาวคริสต ์มีอายมุากกวา่ 100 ปี 

สรา้งโดยบาทหลวงเปาโล ซัลมอน มิชชนันารีชาวฝรัง่เศส และไดม้ีการท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใน

วันท่ี 11 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2439 งดงามดว้ยรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรัง่เศส เมื่อ

กวาดสายตามองไปยังผนงัจะพบเร่ืองราวของพระนางมารีย ์ภาพของนกับญุชายหญิง รปูป้ัน ธรรม

เทศน ์อ่างลา้งบาป และรปูแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีรค์ริสตศ์าสนา นบัไดว้่าเป็นโบสถท่ี์มี

ความงดงามอีกแห่งหนึ่ง 

13.50 น. น าท่านเดินทางสู่ วดับางก ุง้ แหล่งท่องเที่ยวสมทุรสงครามท่ีมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง เป็นวดัเก่าแก่ตัง้แต่

สมยัอยธุยา ส่ิงท่ีโดดเด่นมาก ๆ ของวัดแห่งน้ี ก็คือ "โบสถป์รกโพธิ์" ความมหัศจรรยข์องโบสถว์ัดจะถกู

ปกคลมุดว้ยตน้โพธิ์, ตน้ไทร, ตน้ไกร และตน้กร่างขนาดใหญ่ จนท าใหว้ัดบางกุง้ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น

หนึ่งใน Unseen Thailand แถมภายในโบสถก็์เป็นสถานท่ีประดิษฐาน "หลวงพ่อนิลมณี" (หลวงพ่อโบสถ์

นอ้ย) หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่าหลวงพอ่ด า พระประธานเป็นพระพทุธรปูป้ันขนาดใหญ่ ใหเ้ขา้ไปกราบไหว้

เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกดว้ย 

14.30 น. น าท่านชม พิพิธภณัฑข์นมไทย ภายในเต็มไปดว้ยขนมไทยต่างๆ ท่ีจ าลองขึน้มาใหเ้หมอืนกับของจริง

ชวนน า้ลายสอ  ขนมที่จัดแสดงนัน้มีตัง้แต่สมัยสโุขทัย กรงุศรีอยธุยา จนถึงสมยัรัตนโกสินทร ์เช่น ขนม

ตม้แดงตม้ขาว ขนมมงคล 9 อย่าง ขนมหวานในหมอ้ดิน ขนมในโหลแกว้ ฯลฯ ตลอดจนความรูเ้ก่ียวกับ

การท าขนม และผลิตภณัฑใ์นทอ้งถิ่นท่ีใชกั้บขนมไทย อาหารคาว หวานของไทย ขนมมงคล 9 

อย่าง เป็นขนมไทยท่ีมีชื่อไพเราะเป็นมงคล โดยมากจะมีค าว่า ทอง อยู่ในชื่อของขนม ไดแ้ก่  ทองหยิบ 

ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนนุ ขนมชัน้ ขนมถว้ยฟู  ทองเอก จ่ามงกฎุ  เสนห่จั์นทน ์

16.00 น. น าท่านเที่ยวชม ตลาดน ้าอมัพวา ตลาดน า้ยอดฮิตแห่งจังหวัดสมทุรสงคราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึน้

ชื่อท้ังคนไทยและต่างชาติ นอกเหนือไปจากการเดินเที่ยว ชอ้ปและชิมกันรัว ๆ แลว้ ยังจะไดสั้มผสั

ธรรมชาติของวิถีชวีิตริมน า้ ซึ่งเป็นภาพที่นา่ประทับใจอย่างยิ่ง ส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวตลาดน า้อัมพวา

ท่ีไม่ควรพลาด ไดแ้ก่ ชิมอาหารพื้นบา้นท้ังคาวหวาน, เดินเยี่ยมชมรา้นคา้ขายของท่ีระลึกและวิถีชีวิต

ชาวบา้น, ล่องเรือชมวิวทิวทัศนแ์ม่น า้แม่กลองและหิ่งหอ้ย เท่ียวเสร็จก็นอนคา้งอัมพวาสักคืน แนะน าว่า

ใหน้อนไกลตลาดน า้ไปสักหนอ่ย ตกกลางคืนก็ไปนัง่เล่นริมระเบียง แลว้คณุจะตอ้งหลงรักอัมพวาเขา้

อย่างจัง อิสระอาหารเย็น ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานอาหารมากมาย 

18.30 น. หลังจากนัน้น าท่าน ล่องเรือชมห่ิงหอ้ย ในระหว่างทางท่ีล่องเรือนกัท่องเที่ยวจะไดพ้บกับตน้ล าพอูัน

เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของหิ่งหอ้ยเรียงรายตลอดสองขา้งทาง พรอ้มกับไดช้มหิ่งหอ้ยตวันอ้ยใหญ่ส่อง

แสงสวยงามไปทัว่บริเวณ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น าท่านเดินทางกลบัจดุหมายปลายทาง 

21.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้โดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 2,090 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 
 

 

 



 
 
 

Date วนัเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันเสาร ์ 04 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 05 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 11 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 18 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 25 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 01 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 02 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 08 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 09 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันพธุ 12 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 15 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 22 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 29 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 30 สิงหาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 05 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 12 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 19 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 26 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 กันยายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 03 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 04 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 10 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทติย ์ 11 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอังคาร 13 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 17 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วนัอาทิตย ์ 18 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันศกุร์ 23 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 



 
 
 

วันเสาร ์ 24 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 31 ตลุาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 07 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 14 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 21 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 28 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 พฤศจิกายน 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันจันทร์ 07 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

วันอาทติย ์ 27 ธันวาคม 2563 2,090.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 8 ท่าน ข้ึนไป บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบริการหรือ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน 

 

อัตรานี้รวม 

✓ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

✓ น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

✓ มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัติศาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

✓ ประกันอบุัติเหตกุารเดนิทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  



 
 
 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวน ภายใน 48 ชม. หลังการจอง โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการใส่ชื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรับทัวรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. หากจองก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามท่ีไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิค่าทัวรท้ั์งหมดในทกุกรณี 

4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทาง 10 วนัถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึง

ตามท่ีก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ ก่อนการเดินทาง หรือมี
การปรับ ราคาค่าน า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ท้ังนี้โดยค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตสุดุวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดรั้บ บาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดการสญูหายส่ิงของท่ีมีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทัวรท้ั์งหมด กับทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตท้ัุงหมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


