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เดนิทาง : กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม 2564 
ทุกวันเสาร–์อาทิตย์ และวันหยดุนกัขัตฤกษ์ 

 

อัมพวา พาเพลนิ (One Day Trip)  
กรงุเทพฯ-สมทุรสงคราม-วัดเพชรสมทุรวรวหิาร-ตลาดรม่หบุ-วัดบางกะพอ้ม-โครงการอมัพวา
ชยัพัฒนานุรกัษ์-อาสนวหิารแมพ่ระบงัเกดิ-วัดบางกุ้ง-พพิธิภณัฑ์ขนมไทย-ตลาดน า้อัมพวา-
กรงุเทพฯ 

04.30 น. บริการรับ-ส่ง ลูกค้าถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เพื่อการเดินทางที่
สะดวกยิ่งขึ น 
เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่
ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุน่ใหม่ 9 ที่นั่ง เดนิทางสู่ จ.
สมทุรสงคราม 

06.00 น. ออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
และดูแลท่านตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ 
พร้อมน า้ดืม่★★ 

08.30 น. น้าท่านเดินทางถึง วัดเพชรสมทุรวรวิหาร หรือที่เราเรียกกันว่า "วัดบา้นแหลม" 
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน นักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางไปนมัสการ "หลวงพ่อบ้านแหลม" พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรขนาดเท่าคน
จริงสูง 167 เซนติเมตร และเป็น 1 ใน 5 พระพุทธรูปตามต้านานที่ลอยน ้ามา
พร้อมกันจากภาคเหนือ คือ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม, หลวงพ่อโสธร, หลวงพ่อโต
วัดบางพลี, หลวงพ่อวัดเขาตะเครา และหลวงพ่อวัดไร่ขิง โดยมีความเชื่อว่าหาก
ไดม้าสกัการะปดิทองหลวงพ่อบา้นแหลมแล้วจะเปน็สิรมิงคลแกช่ีวิต รวมทั งสม
ความปรารถนาทกุอยา่งอีกด้วย หลังจากนั นน้าท่านเดินชม ตลาดรม่หบุ ตลาด
ที่ตั งขายอยู่รมิทางรถไฟสายแม่กลอง-บ้านแหลม ซ่ึงเป็นรถไฟสายสั นที่วิ่งระหว่าง
มหาชัย-แม่กลอง ความยาวของตลาดประมาณ 100 เมตร ไฮไลต์ที่เราอยาก
แนะน้าให้ไปชมสักครั ง คือ ภาพบรรยากาศที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะวางขายสินค้า



 
 
 

บนพื นติดกับรางรถไฟ และเมื่อรถไฟมาถึงบริเวณโค้งก่อนเข้าตลาด พนักงานขับ
รถไฟจะส่งเสียงหวูดเพื่อเป็นสัญญาณให้พ่อค้าแม่ค้ารู้ตัวว่าต้องหุบร่มและเก็บ
ข้าวของที่วางกีดขวางทางรถไฟได้แล้ว และทันทีที่รถไฟเคล่ือนผ่านสถานีรถไฟแม่
กลอง ร่มและสินค้าจะถูกจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว จนเป็นที่มาของชื่อ "ตลาดหบุร่ม" 
นั่นเอง และเมื่อรถไฟผ่านไปเรียบร้อยบรรยากาศของตลาดก็จะกลับมามีชีวิตชีวา
อีกครั ง  

09.30 น. น้าท่านเดินทางสู่ วัดบางกะพอ้ม สร้างขึ นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
ภายในวัดมีโบราณสถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญมากมาย ได้แก่ วิหารเก่าของวัด 
อาคารก่ออิฐถือปูนที่ได้รับอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมจากจีน มีลักษณะโดดเด่น
ที่ไม่มีช่อฟ้า, ใบระกา, หางหงส์ รวมทั งผนังวิหารด้านบนเป็นภาพจิตรกรรม มี
ลักษณะที่แตกต่างจากทั่วไป คือเป็นปูนปั้นลวดลายนูนสูง และนูนต่้า แสดงเร่ือง
เกี่ยวกับพระพุทธประวัติ ส่วนวิหารด้านล่างมีการเจาะช่องเป็นซุ้มประตูเพื่อใช้เป็น
สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป นอกจากนี ยังสามารถชมวิหารหลวงพ่อคง หรือ 
"หลวงพ่อคง ธมฺมโชโต" อดีตเจ้าอาวาส และพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ผู้สร้างความ
เจริญรุ่งเรืองให้กับวัด 

10.10 น. พาท่านชม โครงการอมัพวาชยัพฒันานรุกัษ์ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด้าริให้ส้านักงานมูลินิธิชัยพัฒนา
น้าที่ดินของคุณประยงค์ นาคะวะรังค์ มาด้าเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนอัมพวา ภายในโครงการแบ่งเป็น พื นที่สวนชัยพัฒนานุรักษ์ , ลาน
วัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และลานสวนชัยพัฒนานุรักษ์ , ร้านชุมชนของโครงการฯ , 
ร้านชานชาลา และ ห้องนิทรรศการชัยพัฒนานุรักษ์ 

11.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร (มื อที่ 2)  
12.30 น. น้าท่านชม อาสนวิหารแมพ่ระบงัเกิด  ศาสนสถานศักด์ิสิทธิ์ของชาวคริสต์ มีอายุ

มากกว่า 100 ปี สร้างโดยบาทหลวงเปาโล ซัลมอน มิชชันนารีชาวฝร่ังเศส และได้
มีการท้าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2439 งดงามด้วย
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส เมื่อกวาดสายตามองไปยัง
ผนังจะพบเรื่องราวของพระนางมารีย์ ภาพของนักบุญชายหญิง รูปป้ัน ธรรม



 
 
 

เทศน์ อ่างล้างบาป และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสต์ศาสนา 
นับได้ว่าเป็นโบสถ์ที่มีความงดงามอีกแห่งหนึ่ง 

13.20 น. น้าท่านเดินทางสู่ วัดบางกุ้ง แหล่งท่องเที่ยวสมุทรสงครามที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง 
เป็นวัดเก่าแก่ตั งแต่สมัยอยุธยา ส่ิงที่โดดเด่นมาก ๆ ของวัดแห่งนี  ก็คือ "โบสถ์ปรก
โพธิ์" ความมหัศจรรย์ของโบสถ์วัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นโพธิ์, ต้นไทร, ต้นไกร และ
ต้นกร่างขนาดใหญ่ จนท้าให้วัดบางกุ้งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Unseen 
Thailand แถมภายในโบสถ์ก็เป็นสถานที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อนิลมณี" (หลวงพ่อ
โบสถ์น้อย) หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อด้า พระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้น
ขนาดใหญ่ ให้เข้าไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย 

14.20 น. น้าท่านชม พิพธิภัณฑ์ขนมไทย ภายในเต็มไปด้วยขนมไทยต่างๆ ที่จ้าลองขึ นมาให้
เหมือนกับของจริงชวนน ้าลายสอ  ขนมที่จัดแสดงนั นมีตั งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรี
อยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น ขนมต้มแดงต้มขาว ขนมมงคล 9 อย่าง ขนม
หวานในหม้อดิน ขนมในโหลแก้ว ฯลฯ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการท้าขนม และ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ินที่ใช้กับขนมไทย อาหารคาว หวานของไทย ขนมมงคล 9 
อย่าง เป็นขนมไทยที่มีชื่อไพเราะเป็นมงคล โดยมากจะมีค้าว่า ทอง อยู่ในชื่อของ
ขนม ได้แก่  ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมชั น ขนมถ้วยฟ ู ทองเอก 
จ่ามงกุฎ  เสน่ห์จันทน์ 

15.30 น. น้าท่านเที่ยวชม ตลาดน า้อมัพวา ตลาดน ้ายอดฮิตแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ นชื่อทั งคนไทยและต่างชาติ นอกเหนือไปจากการเดินเที่ยว ช้
อปและชิมกันรัวๆ แล้ว ยังจะได้สัมผัสธรรมชาติของวิถีชีวิตริมน ้า ซึ่งเป็นภาพที่น่า
ประทับใจอย่างยิ่ง ส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวตลาดน ้าอัมพวาที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ 
ชิมอาหารพื นบ้านทั งคาวหวาน, เดินเยี่ยมชมร้านค้าขายของที่ระลึกและวิถีชีวิต
ชาวบ้าน, ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์แม่น ้าแม่กลองและหิ่งห้อย เที่ยวเสร็จก็นอนค้าง
อัมพวาสักคืน แนะน้าว่าให้นอนไกลตลาดน ้าไปสักหน่อย ตกกลางคืนก็ไปนั่งเล่น
ริมระเบียง แล้วคุณจะต้องหลงรักอัมพวาเข้าอย่างจัง อิสระอาหารเยน็ ใหท้า่นได้
เลือกรบัประทานอาหารมากมาย ได้เวลาอนัสมควรน้าทา่น น้าทา่นเดนิทางกลบั
จุดหมายปลายทาง 



 
 
 

18.30 น. น้าท่านส่งถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรงุเทพฯ-ปริมณฑล) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจ 
 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั งนี โดยคา้นงึถงึประโยชน์
และความปลอดภยัของทา่นเปน็สา้คัญ** 

 

เงือ่นไขการจอง ชา้ระเต็มจ้านวน 1,890 บาท  
ภายใน 24 ชัว่โมง หลังจากทา้การจองเขา้มา 

*** เมือ่ชา้ระค่าทวัร์แล้ว ถอืวา่ทา่นรบัทราบเงื่อนไขในการจองทวัรน์ี ทกุประการ *** 
 

Date วันเดนิทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันมาฆบูชา) 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2564 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 06 มีนาคม 2564 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 07 มีนาคม 2564 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 20 มีนาคม 2564 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 21 มีนาคม 2564 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 27 มีนาคม 2564 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 28 มีนาคม 2564 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 03 เมษายน 2564 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 04 เมษายน 2564 1,890.- VAN 
วันอังคาร 06 เมษายน 2564 (วันจักรี) 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 10 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 1,890.- VAN 



 
 
 

วันจันทร์ 12 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 1,890.- VAN 
วันอังคาร 13 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 1,890.- VAN 
วันพุธ 14 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 1,890.- VAN 
วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 18 เมษายน 2564 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 24 เมษายน 2564 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 25 เมษายน 2564 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 01 พฤษภาคม 2564 (วันแรงงานแห่งชาติ) 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 02 พฤษภาคม 2564 1,890.- VAN 
วันจันทร์ 03 พฤษภาคม 2564 (วันหยุดชดเชยวันแรงงาน) 1,890.- VAN 
วันอังคาร 04 พฤษภาคม 2564 (วันฉัตรมงคล) 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 08 พฤษภาคม 2564 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 09 พฤษภาคม 2564 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 15 พฤษภาคม 2564 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2564 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 22 พฤษภาคม 2564 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 23 พฤษภาคม 2564 1,890.- VAN 
วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564 (วันวิสาขบูชา) 1,890.- VAN 
วันเสาร์ 29 พฤษภาคม 2564 1,890.- VAN 
วันอาทิตย์ 30 พฤษภาคม 2564 1,890.- VAN 

 

อัตราข้างตน้ สา้หรับคณะเดนิทาง 9 ทา่น ขึ นไป บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นอัตรา
คา่บริการหรือ 
ยกเลิกหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ในกรณทีีจ่้านวนผู้เดนิทางต่า้กวา่ 9 ท่าน 

 
 



 
 
 

อัตรานี รวม 
 รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน ้ามันและคนขับน้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
 น ้าด่ืม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
 มัคคุเทศก ์ช้านาญข้อมูลและประวัติศาสตร์สถานที่ พร้อมให้ข้อมูล และน้าเที่ยวตลอด
การเดินทาง 

 ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามเงื่อนไขและข้อตกลง ในกรมธรรม ์
 

อัตรานี ไม่รวม 
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก้ากับภาษี) 
× คา่ทิปไกด์ และคนขับรถ (ขึ นอยู่กบัความพงึพอใจ และสนิน า้ใจของลกูค้า)  

 
เงื่อนไขการจองและส้ารองทีน่ั่ง 

1. กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส้าหรับออกใบแจ้งหนี และ
ใบรับเงินของท่าน  

2. ช้าระเต็มจ้านวน ภายใน 24 ชม. โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ  
3. กรุณาส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อน
การเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้ส้าหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (ส้าหรับทัวร์เครื่องบิน) และการ
ท้าเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

4. ก่อนการเดินทาง 5 วัน ลูกค้าต้องท้าการส่งโลเคชั่นที่พักอาศัย มาให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ท้าการจัดเส้นทางของรถตู้ในการรับ-ส่ง 

5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องช้าระเต็มจ้านวน 100% 
 



 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิกเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินตามที่ได้ช้าระมา 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ้าในทุกกรณี 
3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั งหมดในทุก
กรณ ี

4. หากไม่ช้าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธิ ์และไม่สามารถเรียกเงิน
มัดจ้าคืนได้ 

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดนิทางมิฉะนั นจะไม่สามารถเลื่อน
การเดินทางได้ * 

 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอียดทกุข้อ เพื่อสทิธขิองทา่น 

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณี
ที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่ก้าหนดไว้  

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน ้ามันขึ น 
ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน (กรณีเดินทางโดย
เครื่องบิน) 

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทั งนี โดย
ค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น ส้าคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่
สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดการสูญหายส่ิงของที่มีค่า อัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืนได้ ไม่
ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 



 
 
 

6. เมื่อท่านตกลงช้าระค่ามัดจ้าหรือช้าระค่าทัวร์ทั งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั งหมดทุกข้อแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


