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เดินทาง ทกุวนัเสาร ์– อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

อมัพวา พาเพลิน (วนัเดย ์ทรปิ)  

กรงุเทพฯ-สมุทรสงคราม-วดัเพชรสมุทรวรวหิาร-ตลาดร่มหบุ-วดับางกะพอ้ม-โครงการอัมพวาชยั

พฒันานรุกัษ-์พิพิธภณัฑข์นมไทย-อาสนวหิารแม่พระบงัเกิด-วดับางกุง้-บา้นแมวไทย-ตลาดน ้าอัมพวา-

นั่งเรือชมหิงหอ้ย-กรงุเทพฯ 

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

จดุนบัพบท่ี 2 : บ๊ิกซี พระราม 2 (ตรงขา้ม เซ็นทรลัพระราม 2)..... 

จดุนบัพบท่ี 3 : เทสโก ้โลตสั พระราม 2 ..... 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รบัอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.สมทุรสงคราม 

07.00 น. ลอ้หมนุ !! ออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่าน

ตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

09.30 น. น าท่านเดินทางถึง วดัเพชรสมทุรวรวิหาร หรือที่เราเรียกกนัว่า "วดับา้นแหลม" เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียง

และมีประวัตคิวามเป็นมาอย่างยาวนาน นกัท่องเท่ียวนยิมเดินทางไปนมสัการ "หลวงพ่อบา้นแหลม" 

พระพทุธรปูปางอุม้บาตรขนาดเทา่คนจริงสงู 167 เซนตเิมตร และเป็น 1 ใน 5 พระพทุธรปูตามต านาน

ท่ีลอยน า้มาพรอ้มกนัจากภาคเหนอื คือ หลวงพ่อวัดบา้นแหลม, หลวงพ่อโสธร, หลวงพ่อโตวัดบางพล,ี 

หลวงพ่อวัดเขาตะเครา และหลวงพ่อวัดไร่ขิง โดยมีความเชื่อว่าหากไดม้าสกัการะปิดทองหลวง

พ่อบา้นแหลมแลว้จะเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต รวมทัง้สมความปรารถนาทกุอยา่งอีกดว้ย หลงัจาก

นัน้น าท่านเดินชม ตลาดรม่หบุ ตลาดท่ีตัง้ขายอยู่ริมทางรถไฟสายแมก่ลอง-บา้นแหลม ซ่ึงเป็นรถไฟ

สายสัน้ท่ีว่ิงระหว่างมหาชยั-แมก่ลอง ความยาวของตลาดประมาณ 100 เมตร ไฮไลตท่ี์เราอยากแนะน า

ใหไ้ปชมสกัครัง้ คือ ภาพบรรยากาศท่ีบรรดาพ่อคา้แมค่า้จะวางขายสินคา้บนพื้นตดิกบัรางรถไฟ และ

เมื่อรถไฟมาถึงบริเวณโคง้กอ่นเขา้ตลาด พนกังานขบัรถไฟจะสง่เสียงหวดูเพื่อเป็นสญัญาณใหพ้่อคา้

แมค่า้ร ูต้วัว่าตอ้งหบุร่มและเก็บขา้วของที่วางกีดขวางทางรถไฟไดแ้ลว้ และทนัทีท่ีรถไฟเคลื่อนผา่นสถานี

รถไฟแมก่ลอง ร่มและสินคา้จะถกูจดัเก็บเรียบรอ้ยแลว้ จนเป็นท่ีมาของชื่อ "ตลาดหบุรม่" นัน่เอง และ

เมื่อรถไฟผา่นไปเรียบรอ้ยบรรยากาศของตลาดก็จะกลบัมามีชีวิตชีวาอีกครัง้  

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วดับางกะพอ้ม สรา้งขึน้ในสมยักรงุศรีอยธุยาตอนปลาย ภายในวัดมีโบราณสถานท่ี

ท่องเท่ียวส าคญัมากมาย ไดแ้ก ่วิหารเกา่ของวดั อาคารกอ่อิฐถือปูนท่ีไดร้บัอิทธิพลดา้นสถาปัตยกรรม

จากจีน มีลกัษณะโดดเดน่ท่ีไมม่ีชอ่ฟ้า, ใบระกา, หางหงส ์รวมทัง้ผนงัวิหารดา้นบนเป็นภาพจิตรกรรม มี

ลกัษณะที่แตกตา่งจากทัว่ไป คือเป็นปูนป้ันลวดลายนนูสงู และนนูต า่ แสดงเร่ืองเกี่ยวกบัพระพทุธประวัต ิ

สว่นวิหารดา้นลา่งมีการเจาะชอ่งเป็นซุม้ประตเูพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประดิษฐานพระพทุธรปู นอกจากนีย้งั

สามารถชมวิหารหลวงพ่อคง หรือ "หลวงพ่อคง ธมฺมโชโต" อดีตเจา้อาวาส และพระเกจิอาจารยช์ื่อดงั 

ผูส้รา้งความเจริญรุ่งเรืองใหก้บัวัด 

11.10 น. พาท่านชม โครงการอมัพวาชยัพฒันานรุกัษ ์เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกมุารี มีพระราชด าริใหส้ านกังานมลูินิธิชยัพัฒนาน าท่ีดินของคณุประยงค ์นาคะวะรงัค ์มา

ด าเนนิการพฒันาใหเ้กิดประโยชนแ์กช่มุชนอมัพวา ภายในโครงการแบ่งเป็น พ้ืนท่ีสวนชยัพฒันานรุกัษ ์, 

ลานวัฒนธรรมนาคะวะรงัค ์และลานสวนชยัพฒันานรุกัษ ์, รา้นชมุชนของโครงการฯ , รา้นชานชาลา 

และ หอ้งนทิรรศการชยัพฒันานรุกัษ ์



 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2)  

★★พิเศษ...เสริฟ์ปทูะเลไขน่ึ่งนมสด★★ 

13.00 น. น าท่านชม อาสนวิหารแมพ่ระบงัเกิด  ศาสนสถานศักดิ์สิทธ์ิของชาวคริสต ์มีอายมุากกว่า 100 ปี 

สรา้งโดยบาทหลวงเปาโล ซัลมอน มิชชนันารีชาวฝรัง่เศส และไดม้ีการท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใน

วันที่ 11 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2439 งดงามดว้ยรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรัง่เศส เมื่อ

กวาดสายตามองไปยงัผนงัจะพบเร่ืองราวของพระนางมารีย ์ภาพของนกับญุชายหญิง รปูป้ัน ธรรม

เทศน ์อ่างลา้งบาป และรปูแกะสลกับรรยายเกร็ดประวัตใินพระคมัภรีค์ริสตศ์าสนา นบัไดว่้าเป็นโบสถท่ี์มี

ความงดงามอีกแห่งหนึง่ 

13.50 น. น าท่านเดินทางสู ่วดับางก ุง้ แหลง่ท่องเท่ียวสมทุรสงครามท่ีมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึง่ เป็นวัดเกา่แกต่ัง้แต่

สมยัอยธุยา ส่ิงท่ีโดดเดน่มาก ๆ ของวดัแห่งนี ้ก็คือ "โบสถป์รกโพธ์ิ" ความมหศัจรรยข์องโบสถว์ัดจะถกู

ปกคลมุดว้ยตน้โพธ์ิ, ตน้ไทร, ตน้ไกร และตน้กร่างขนาดใหญ่ จนท าใหว้ัดบางกุง้ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น

หนึง่ใน Unseen Thailand แถมภายในโบสถก็์เป็นสถานท่ีประดิษฐาน "หลวงพ่อนลิมณี" (หลวงพ่อโบสถ์

นอ้ย) หรือที่ชาวบา้นเรียกว่าหลวงพ่อด า พระประธานเป็นพระพทุธรปูป้ันขนาดใหญ่ ใหเ้ขา้ไปกราบไหว้

เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกดว้ย 

14.30 น. น าท่านชม บา้นแมวไทย สถานท่ีส่งเสริมและสนับสนนุการอนรุักษ์แมวไทยท่ีปัจจบุันคงเหลืออยู่

เพียง 5 สายพันธุ์ ไดแ้ก่ แมววิเชียรมาศ แมวสีสวาด แมวศภุลักษณ์ แมวโกนจา และแมวขาวมณี 

เพ่ือใหม้ีการเผยแพร่ความรูเ้ร่ืองคณุสมบัติและลักษณะ ท่ีถกูตอ้งของแมวไทย รวมทั้งสนับสนนุ

ดา้นการคน้ควา้วิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเพ่ิมพนูความรูส้ าหรับ บุคคลท่ีสนใจเร่ือง

แมวไทยโดยเฉพาะ ปัจจบุันท่ีแห่งนี้อยู่ในความดแูลของก านันปรีชา พคุคะบตุร ผูเ้ชี่ยวชาญ ดา้น

แมวไทย และภายในบา้นนั้นเต็มไปดว้ยกรงเลี้ยงแมวไทยประเภทต่างๆ รวมแลว้กว่า 70 ตัว 

รวมทั้งภาพแมวไทย โบราณท่ีใหค้ณุใหโ้ทษทั้ง 23 สายพันธุ์อันเป็นความรูจ้ากสมดุข่อยโบราณ

มาจัดแสดงใหช้ม ดา้นในของบา้นแมวไทย จะมีรา้นกาแฟเล็กๆน่ารัก คาเฟ่สไตล์คนรักแมว The 

Kittens Koffie มีทั้งกาแฟ เคร่ืองดื่มหลากหลาย และอาหารทานเล่นอีกมากมาย 

16.00 น. น าท่านเที่ยวชม ตลาดน ้าอมัพวา ตลาดน า้ยอดฮิตแห่งจงัหวัดสมทุรสงคราม เป็นแหลง่ท่องเท่ียวขึน้

ชื่อทัง้คนไทยและตา่งชาต ินอกเหนอืไปจากการเดินเท่ียว ชอ้ปและชิมกนัรวั ๆ แลว้ ยงัจะไดส้มัผสั

ธรรมชาตขิองวิถีชีวิตริมน า้ ซ่ึงเป็นภาพท่ีนา่ประทบัใจอย่างย่ิง สว่นกิจกรรมท่องเท่ียวตลาดน า้อมัพวา

ท่ีไมค่วรพลาด ไดแ้ก ่ชิมอาหารพ้ืนบา้นทัง้คาวหวาน, เดินเย่ียมชมรา้นคา้ขายของท่ีระลึกและวิถีชีวิต

ชาวบา้น, ลอ่งเรือชมวิวทิวทศันแ์มน่ า้แมก่ลองและห่ิงหอ้ย เที่ยวเสร็จก็นอนคา้งอมัพวาสกัคืน แนะน าว่า

ใหน้อนไกลตลาดน า้ไปสกัหนอ่ย ตกกลางคืนก็ไปนัง่เลน่ริมระเบียง แลว้คณุจะตอ้งหลงรกัอมัพวาเขา้

อย่างจงั อิสระอาหารเยน็ ใหท่้านไดเ้ลือกรบัประทานอาหารมากมาย 

18.30 น. หลงัจากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืชมห่ิงหอ้ย ในระหว่างทางที่ลอ่งเรือนกัท่องเท่ียวจะไดพ้บกบัตน้ล าพอูนั

เป็นแหลง่ที่อยู่อาศัยของห่ิงหอ้ยเรียงรายตลอดสองขา้งทาง พรอ้มกบัไดช้มห่ิงหอ้ยตวันอ้ยใหญ่สอ่ง

แสงสวยงามไปทัว่บริเวณ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น าท่านเดินทางกลบัจดุหมายปลายทาง 

21.30 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 1,000 บาท  

ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากท าการจองเขา้มา 



 
 
 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั 
 

 

Date วนัเดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ท่านละ ประเภทรถ 

วันเสาร ์ 10 สิงหาคม 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11 สิงหาคม 2562 1,990.- VAN 

วันจนัทร ์ 12 สิงหาคม 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 17 สิงหาคม 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 สิงหาคม 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 24 สิงหาคม 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 สิงหาคม 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 31 สิงหาคม 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 กนัยายน 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 07 กนัยายน 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 กนัยายน 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 14 กนัยายน 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 กนัยายน 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 21 กนัยายน 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 กนัยายน 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 28 กนัยายน 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 กนัยายน 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ตลุาคม 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ตลุาคม 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ตลุาคม 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ตลุาคม 2562 1,990.- VAN 

วันจนัทร ์ 14 ตลุาคม 2562 (วันหยดุ) 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ตลุาคม 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ตลุาคม 2562 1,990.- VAN 

วันพธุ 23 ตลุาคม 2562 (วัดหยดุ) 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ตลุาคม 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ตลุาคม 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 02 พฤศจิกายน 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 03 พฤศจิกายน 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 09 พฤศจิกายน 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 10 พฤศจิกายน 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 16 พฤศจิกายน 2562 1,990.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย ์ 17 พฤศจิกายน 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 23 พฤศจิกายน 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 24 พฤศจิกายน 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 30 พฤศจิกายน 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 ธนัาวาคม 2562 1,990.- VAN 

วันพฤหสับดี 05 ธนัวาคม 2562 (วันหยดุ) 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 07 ธนัวาคม 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 ธนัวาคม 2562 1,990.- VAN 

วันองัคาร 10 ธนัวาคม 2562 (วันหยดุ) 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 14 ธนัวาคม 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 ธนัวาคม 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 21 ธนัวาคม 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 ธนัวาคม 2562 1,990.- VAN 

วันเสาร ์ 28 ธนัวาคม 2562 1,990.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 ธนัวาคม 2562 1,990.- VAN 

วันจนัทร ์ 30 ธนัวาคม 2562 (วันหยดุ) 1,990.- VAN 

วันองัคาร 31 ธนัวาคม 2562 (วันสิ้นปี) 1,990.- VAN 

วันพธุ 01 มกราคม 2562 (วันปีใหม)่ 1,990.- VAN 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

 น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัตศิาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 
อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. วางเงนิมดัจ าภายใน 24 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 1,000 บาท โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการใสช่ื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการ

เดินทาง 



 
 
 

4. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 10 วัน 

5. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร้่วมเดินทางไมถึ่ง

ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้บั บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 


