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เที่ยวสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท 2 วัน 1 คืน 

บ้านริมคลองโฮมสเตย์ จงัหวัดสมุทรสงคราม 

กลุ่มตลาดองค์กรยอดเยี่ยม อันดับที่ ๑ 



วิถีชีวิตของชาวสวนมะพร้าวริมคลองบางผีหลอก แห่งลุ่มน ้าแม่กลอง ประยุกต์มาสู่กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย               

ที่สนุกสนาน เปี่ยมสีสัน ด้วยรูปแบบวิถีชีวิตความเป็นบ้านริมน ้า ที่ได้รวบรวมและรื อฟ้ืนเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้ย้อนคืนกลับมา              

อีกครั งและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกิจกรรม ในชุมชน ผ่านรูปแบบฐานการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชุมชน 

ไฮไลต์ 

- กิจกรรมเวิร์กชอป อาทิ ขนมไทย สานหมวก ตะกร้าจากทางมะพร้าว การท้าน ้าเชื่อม (ไซรัป) และตาลมะพร้าว           

เป็นต้น 

- ใส่บาตรที่ชายน้ํายามเข้าพักโฮมสเตย์ในเรือนชาวสวนชายคลอง - ขี่จักรยานชมสวนมะพร้าว ท้ากิจกรรมฐานเรียนรู้

เชิงสร้างสรรค์ 

- ชมป่าชายเลนพร้อมปลูกป่า ที่คลองโคน 

- เล่นสกีเลน งมหอยแครง 

วันแรก กรุงเทพฯ – บ้านริมคลองโฮมสเตย์ – ปาดดอกมะพร้าว – ท าขนมมงคลไทย - จักสานมะพร้าว –               

ล่องเรือคลองโคลน - ตนย่ าเกลือ - ล่องเรือชมวิถีริมคลองอัมพวา 

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายสถานีบริการน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬา

กองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอ้านวยความสะดวก(ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2.00 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ SET BOX (มื อที่ 1) 

08.00 น. เดินทางถึงชุมชนบ้านริมคลองโฮม สเตย์ ต้อนรับด้วยน ้าตาลสด ขนมไทย 

 



08.30 น. ชมการปาดดอกมะพร้าวชิมน ้าตาลสดจากดอกและชมการเคี่ยวน ้าตาลมะพร้าว 

09.30 น. ท้ากิจกรรมท้าขนมมงคลไทย ขนมต้ม ขนมถ่ัวแปบ 

11.30 น. ท้ากิจกรรมจักสานใบมะพร้าวให้เป็น หมวก กระเช้า นก ปู ปลา ตะก้อ 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ชุมชน (มื อที่ 2) 

13.00 น. ลงเรือที่คลองโคน ชมป่าชายเลน พร้อมปลูกป่า ชมปลาตีน ปูก้ามดาบและให้กล้วยลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.30 น. กิจกรรมตนย่้าเกลือเป็นการผ่อนคลายเท้า 

16.30 น. ล่องเรือชมวิถีริมคลองอัมพวา แม่น ้าแม่กลอง เที่ยวตลาดน ้าอัมพวาหาของฝาก 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ชุมชน เสร็จกิจกรรมชุมชน (มื อที่ 3) 

พักท่ี โรงแรม The Grace Amphawa หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่สอง พักผ่อนตามอัธยาศัย 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื อที่ 4) 

12.00 น. Check Out ออกจากที่พัก เดินทางกลับกรุงเทพมหานครฯ 

15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 

****************************************************************************************************************** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

เดินทางทุกวันหยุด 
เสาร์ - อาทิตย์ 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยว 

28 - 29 พฤศจิกายน 2563 4,900.- 800.- 
5 - 6, 12 - 13, 19 - 20, 26 - 27 
ธันวาคม 2563  

4,900.- 800.- 

2  -  3 , 9 - 10, 16 - 17, 23 - 24,                 
30 - 31 มกราคม 2564 

4,900.- 800.- 

6  -  7 , 13 - 14, 20 - 21, 27 - 28 
กุมภาพันธ์ 2564 

4,900.- 800.- 

 

หมายเหตุ : ก้าหนดการโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของกิจกรรมได้ ขึ นอยู่กับ                 

ตามสถานการณ์ในท้องถิ่น ที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่ารถตู้น้าเที่ยว VIP ตลอดโปรแกรม 

 ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าอาหารตามมื อที่ระบุในรายการ 



 ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานค่อยบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 ค่ากิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 ค่าทิปคนขับรถและไกด์น้าเท่ียว 

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง : 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางและช้าระเต็มจ้านวน 

 แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 14 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินทั งหมด 

 แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 7 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง อาทิ ค่ารถ

น้าเที่ยว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร คา่ธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ 

 กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า  7 วันทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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