โปรแกรมการเดินทาง

ตลาดน้ําดําเนินสะดวก โบสถโพธิ์ปรก อุทยาน ร.2
ตลาดน้ําอัมพวา ลองเรือ บานเบญจรงคไทย
วัดหลวงพอบานแหลม ตลาดรถไฟ
ทุกวันศุกร / เสาร / อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ 8 ทานขึน้ ไป

วันแรก

กรุงเทพฯ – ตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก – วัดคายบางกุง – โบสถโพธิป์ รก - อุทยาน ร.2
วัดอัมพวันเจติยาราม – ตลาดน้าํ อัมพวา - ลองเรือ

06.00 น.

พรอมกัน ณ จุดนัดหมาย เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระแด
ทาน เดินทางโดยรถตูปรับอากาศV.I.P. (บริการของวางและเครือ่ งดื่มบนรถ)
เดินทางถึง ตลาดน้าํ ดําเนินสะดวก หรือที่ชาวบานนิยมเรียกกันวา ตลาดน้ําคลองลัดพลี มีมานานกวา
100 ปเศษมาแลว คลองดําเนินสะดวกเปนคลองที่เชื่อม แมน้ําทาจีน กับแมน้ําแม
กลอง เริ่มตั้งแตประตูน้ําบางยาง แมน้ําทาจีน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
ถึงประตูน้ําบางนกแขวก แมน้ําแมกลอง อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามทํา
ใหประชาชนในจังหวัด ราชบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามติดตอถึงกัน
โดยสะดวกขึ้น ตลอดสองฝงคลองดําเนินสะดวก ที่มีความยาว 32 กิโลเมตรนี้
มีคลองซอย คลองเล็ก คลองนอย แยกออกไปประมาณ 200 คลองเชน คลองสี่
หมื่น คลองทองหลาง คลองโพธิ์หักคลองขุน-พิทักษ คลองศรีราษฎร คลองลัด
ราชบุรี คลองฮกเกี้ยน ฯลฯ
เที่ยวชม วัดคายบางกุง สักการะหลวงพอนิลมณี และชม โบสถโพธิป์ รก แหงเดียวในประเทศไทยเปน
อุโบสถหลังเดิมที่สรางตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี จะถูกปกคลุมดวยรากไมใหญทั้งโพ ไทร
ไกร และกราง มองจากภายนอกคิดวาเปนกลุมตนไมใหญ มากกวามีโบสถอยูขางใน รากไมเหลานี้ชวย
ใหโบสถคงรูปอยูได ทั้งยังใหความขรึมขลังอีกดวย ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐาน ชาวบานเรียกวา
หลวงพอโบสถนอย (หลวงพอนิลมณี) และเรียกโบสถวา "โบสถปรกโพธิ์" และมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
สมัยปลายกรุศรีอยุธยาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
ชม อุทยาน ร.2 ซึ่งที่เคยเปนสถานที่ถายทําละครเรื่องจักรๆวงคๆไทย ชม พิพธิ ภัณฑพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ลักษณะเปนอาคารทรงไทย 4 หลัง จัดพิพิธภัณธแบบชาติพนั ธุวิทยา แสดง
ศิลปวัตถุในสมัยตนรัตนโกสินทรที่จะสะทอนใหเห็นลักษณะศิลปวัฒนธรรม ความเปนอยู และการ
ดํารงชีวติ ของชาวไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ชม วัดอัมพวันเจติยาราม เปนวัดของตระกูลราชินิกุลบางชาง สันนิษฐานวาสรางในสมัยรัชกาลที่ 1
หลังวัดแหงนี้เคยเปนนิวาสสถานเกาของหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

08.30 น.

10.00 น.

11.00 น.

เทีย่ ง
13.00 น.

16.30 น.
ค่ํา

มหาราช) และ คุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตยพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1) และเปนสถานที่พระ
ราชสมภพของรัชกาลที่ 2 เชื่อกันวาบริเวณพระปรางคของวัดอัมพวันเจติยาราม เดิมเปนเรือนทีค่ ุณนาค
ใชเปนที่คลอดคุณฉิมบุตรชาย ซึ่งตอมาไดเปน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย วัดอัมพวันเจติ
ยารามไดรับการบูรณะปฏิสงั ขรณ โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 และ
รัชกาลที่ 5 ปจจุบนั วัดอัมพวันเจติยารามเปนพระอารามหลวงชั้นโท พระอุโบสถตลอดจนถาวรวัตถุใน
วัดนี้ สวนใหญเปนศิลปะและสถาปตยกรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งนับเปนพระอุโบสถที่มี
ความงดงาม นอกจากนี้ยงั มีพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยประดิษฐาน
บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหารริมแมนา้ํ แมกลอง
ชม บานแมวไทย ซึ่งมีแมวไทยโบราณพันธหายาก เชน พันธุวเิ ชียรมาศ พันธุศรีสวาด ฯลฯ
ลอดโบสถศักดิ์สิทธิ์อายุ 200 ปสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร พาไปชมจุดชมวิวแมน้ําแมกลองแบบ
Panorama ตรงจุดที่เห็นทิวทัศนอัมพวาไดสวยและกวางไกลที่สุด จากนั้น นําทานเยี่ยมชม โครงการ
อัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมา
ทรงเปดโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ และทรงติดตามความกาวหนาในการดําเนินโครงการฯ โดย
นางสาวประยงค นาคะวะรังค ไดนอมเกลาฯ ถวายที่ดนิ ประกอบดวย สวนผลไม เรือนแถวไมริมคลอง
อัมพวาและบานพักอาศัย จํานวน 5 แปลง พื้นที่รวม 21 ไร 12 ตารางวา ในตําบลอัมพวา อําเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใชประโยชนในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริใหสํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นําที่ดินไป
พัฒนาและอนุรักษเพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชน และไดพระราชทานนามโครงการแหงนี้วา โครงการ
อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ
ชม ตลาดน้าํ ยามเย็น เดินเที่ยวคลองอัมพวา สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ําอันงดงาม แวะชมรานคาเกาแก
มากมาย รานขายยาจีนอายุกวา 100 ป รานขายของชํา โรงทําเฉากวย โรงคั่วกาแฟโบราณ
ลองเรือหางยาว ชม ทิวทัศนอัมพวา เพือ่ สัมผัสกับวิถชี วี ติ แบบไทย ๆ ริมแมนา้ํ ชมหิ่งหอย แมลงนารัก
แสนมหัศจรรยยามค่ําคืน
บริการอาหารค่าํ ณ รานอาหาร
เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัยที่โฮมเสตยหรือรีสอรท บานสวนลีลาวดี ตลาดเดินไดถึง 21.00 น.

วันทีส่ อง

บานเบญจรงคไทย – วัดบางแคนอย - หลวงพอบานแหลม – ตลาดรถไฟ

07.00 น.
08.00 น.

บริการอาหารเชาทีโ่ ฮมเสตยหรือรีสอรท ตักบาตรพระพายเรือ ตอนเชา
ใหทานพักผอนหรือเลือกทํากิจกรรมตามอัทยาศัย อาทิ ไปถายรูปสวย ๆ ตามจุดตาง ๆ
พายเรือในคลอง, เลนน้ํา, ซอปปง, ตกปลา, เลนอินเตอรเนต ฯลฯ ชม บานเบญจรงค
ไทย ชมการสาธิตการทําเครื่องเบญจรงคไทย นําทานชม วัดบางแคนอย เปนอุโบสถที่มี
ความสวยงาม มีคุณคาทางดานศิลปะเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะชางแกะสลัก เปนชางฝมือ
จากเพชรบุรี ซึ่งมีชื่อเสียงทางดานแกะสลักไมเปนอยางมาก ดังนัน้ จึงถือวา
อุโบสถวัดบางแคนอยเปนศิลปะสถานที่มีคุณคามาก และถือวาเปนแหลง
ทองเที่ยวใหมของจังหวัดสมุทรสงครามอีกดวย

12.00 น.

17.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ริมแมนา้ํ แมกลอง
ไหวพระขอพรที่วัด หลวงพอวัดบานแหลม วัดคูบ านคูเมืองของชาวแมกลอง
พาทานไปถายรูป ตลาดแมกลอง - ตลาดสดบนรางรถไฟ ผากลาง พอรถไฟมาแมคาตองวิ่งหนีกัน
กระเจิดกระเจิง หรือเรียกอีกอยาง ตลาดเสี่ยงตาย ใหทานซื้อของฝากนานาชนิด ของขึ้นชื่อ เดินทาง
กลับกรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ


อัตราคาบริการ

ผูใหญ

เด็กอายุ 4 - 12 ป

พักเดี่ยว

2,380.-

1,800

-

อัตรานีร้ วม







คารถตูปรับอากาศชั้นหนึง่ พรอมเครื่องเสียง
คาโรงแรม รีสอรท โฮมสเตย ที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน (พักรวม) ตามที่ระบุในรายการ
คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ, คาเรือทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
มัคคุเทศกและทีมงานที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันภัยการเดินทางทีน่ ั่งละ 500,000 บาท / คารักษาพยาบาล 100,000 บาท
อัตรานีไ้ มรวม

 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหารและเครื่องสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด ฯลฯ
เงื่อนไขการสํารองทีน่ งั่
1.
2.
3.
4.
5.

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาหกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 1,000 บาท
พรอมสงสําเนาบัตรประชาชน เพือ่ การสํารองทีน่ งั่ ทีแ่ ฟกซ 02-917-8080
การยกเลิกตองแจงลวงหนา 7 วันกอนเดินทาง มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินงวดแรก
กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 3 วันทําการ บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 50 % ของราคาทัวร
กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน 3 วันทําการ เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการที่ไดชําระไป
แลวจํานวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายตางๆ เหลานั้นที่เกิดขึน้
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสยั บางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

2. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการหรือไมวาใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี

ทองเทีย่ วครัง้ ใด ไววางใจ สมศิรทิ วั ร
รางวัลมาตรฐานธุรกิจทองเทีย่ วป 2552-2554

