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Code
EZDCC_160

กรุงเทพฯ – ตลาดนําคลองลัดมะยม – วัดบ้ านแหลม – วัดจุฬ ามณี – ตลาดนําดําเนินสะดวก – ค่ ายบางกุ้ง – วัดอัมพ
วันเจติยารามวรวิหาร – ตลาดนําอัมพวา
. น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปัม ปตท.วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก (ผ่านมาตรฐาน SHA)
0 .- น. ออกเดินทางสู่ ตลาดนําคลองลัดมะยม ตลาดในเมืองกรุ ง ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ง ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริ มคลองอย่าง
แท้จริ ง มีของขายตลอด 6 ฝากฝั8 งนํา สร้างแบบเรี ยบง่ายไม่ได้กว้างมาก เป็ นตลาดที8เกิดจากรวมตัวของชาวบ้าน
ชุมชนริ มคลองลัดมะยม ให้ชุมชนได้มีแหล่งจําหน่ายสิ นค้าที8ผลิตในชุมชน ไม่วา่ จะเป็ นผัก ผลไม้ ขนมคาวหวาน
ที8สืบทอดกันมาหลายชัว8 อายุคน

จากนันนํา ท่ า นชม วั ด บ้ า นแหลม หรื อ วั ด เพชรสมุ ทรวรวิ หาร เป็ นที8 ป ระดิ ษ ฐานของ หลวงพ่ อบ้า นแหลม
พระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ8 งมีความศักดิ?สิทธิ? เป็ นที8เคารพเลื8อมใสของคนทัว8 ไป หลง
พ่อบ้านแหลม เป็ น @ ใน A ของพระ A พี8น้อง ในสมัยเดียวกันกับหลวงพ่อโสธร กับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่
ต้องมาไหว้ให้ได้สักครัง

นําท่านกราบสักการะและเยีย8 มชมความงามของพระอุโบสถ วัดจุฬ ามณี วัดเก่าแก่อีกแห่ งหนึ8 งในอําเภออัมพวาที8
สร้างตังแต่ยุคกรุ งศรี อยุธยาในสมัยพระเจ้าปราสาททอง โดยตังอยู่ที8บริ เวณริ มคลองอัมพวา พระอุโบสถของวัด
จุ ฬ ามณี เ ป็ นแบบจัตุ ร มุ ข หิ น อ่ อ น ซึ8 ง ปู พื นด้ว ยหิ นหยกจากเมื อ งการาจี ใ นประเทศปากี ส ถาน ด้า นในเป็ นที8
ประดิษฐานของพระประธานอยู่บนฐานสู ง ตกแต่งด้วยโคมไฟ ส่ วนบานหน้าต่างด้านนอกจะลงรักฝังมุกเป็ นภาพ
ตราพระราชลั ญ จกรของพระมหากษั ต ริ ย์ ใ นราชวงศ์ จั ก รี และพระบรมวงศานุ วงศ์ รวมถึ ง ภาพ
เครื8 องราชอิสริ ยาภรณ์ที8บานหน้าต่างชันใน
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จากนันนํา ท่ า นชม ตลาดนํ าดํ า เนิ นสะดวก ตลาดนําที8 เก่ า แก่ นับ ร้ อยกว่า ปี ของไทยและมี ชื8 อ เสี ย งไปไกลถึ ง
ต่างประเทศ เป็ นหนึ8 งในคําขวัญของราชบุรี “คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนัง
ใหญ่ ตื8นใจถํางาม ตลาดนําดําเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยีส8 กปลาดี” ให้ ท่านนั'งเรื อเที'ยวชมตลาดนําดําเนิน
สะดวก ชมวิถีชีวิตริมคลอง เตาตาลมะพร้ าว เที'ยวชมวิถีชีวิต และการค้ าขายในตลาดนํา

เที8ยง
บ่าย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดนําดําเนินสะดวก
จากนันนํา ท่ า นชม ค่ า ยบางกุ้ ง เดิ ม เคยเป็ นค่ า ยทหารเรื อ สมัย พระเจ้า เอกทัศ น์ แห่ ง กรุ ง ศรี อยุธ ยา เป็ นแหล่ ง
ประวัติศาสตร์ ที8มีเรื8 องราวของวีรกรรมชาวแม่กลอง ในช่วงปลายสมัยอยุธยาและตอนต้นกรุ งธนบุรี ทหารไทยจีน จุดเด่นความสวยงามของวัดบางกุง้ นีที8แตกต่างจากวัดอื8นก็คือ โบสถ์ ปรกโพธิ. โบสถ์ของวัดถูกต้นไม้ใหญ่ J
ชนิดปกคลุมอยู่ ได้แก่ ต้นโพธิ? ต้นไทร ต้นไกร และต้นกร่ าง ถือเป็ นโบสถ์ในต้นไม้แห่ งเดียวในประเทศไทย และ
คาดว่าน่าจะมีอายุราว 6 กว่าปี เลยทีเดียว ภายในโบสถ์เป็ นที8ประดิษฐานหลวงพ่ อนิลมณี (หลวงพ่ อดํา) ซึ8 งเป็ น
พระพุทธรู ปปูนปันขนาดใหญ่

นําท่านชม วัดอัมพวันเจติย ารามวรวิหาร พระอารามหลวงที8งดงามเก่าแก่คู่เมืองอัมพวา เชื8อว่าสร้างมาตังแต่สมัย
สร้างกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ร.@ ส่ วนที8สวยจนชวนตะลึง คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที8งดงามในพระอุโบสถ นอกจากนี
ยังเป็ นสถานที8สําคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็ นนิ วาสสถานเก่าของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลกมหาราช และเป็ นสถานที8พระราชสมภพของรัชกาลที8 6 สักการะพระรู ป ร.6
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จากนันนําท่านชม ตลาดนําอัม พวา ตลาดยามเย็นของชาวสมุทรสงคราม ให้ท่านเดิ นเลื อกซื อสิ นค้าต่างๆ ทัง
อาหารต่างๆ ผักผลไม้ ขนมไทย ของใช้ต่างๆ ที8พ่อค้า แม่คา้ นํามาขายทังทางเรื อ และบนบก

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับกรุ งเทพ
18.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่ ราคาท่านละ
เด็กอายุ - – @ ปี ราคาท่านละ
กรณีต ้อ งการเดิน ทางแบบคณะส่วนตัวโดยรถตู้(เหมาตู้)
** ค่ าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 50 บาท / วัน / ท่ าน **

ราคา

850.850.7,800.- / คัน

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี8ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ

อัตราค่ าบริการนีรวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที8ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที8บริ ษทั ฯ ที8คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ @,000, บาท(หากอายุเกิน
70 ปี ขึนไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ
200, บาทตามเงื8อนไขของกรมธรรม์
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อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื8นๆ ที8นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื8 องดื8ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรี ด
ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที8จ่าย 3%
** ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 50 บาท / วัน / ท่าน **
เงื'อนไขการชําระเงิน :
1. สําหรับการจองกรุ ณาชําระ เต็มจํานวน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนสําหรับผูเ้ ดินทาง
สิ' งที'ควรนําไปด้ วย ยาประจําตัว, กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ มพับ, ชุดสุ ภาพสําหรับเข้าวัด,
รองเท้าที8สวมใส่ สบาย
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ?ในการยึดมัดจําท่านละ 500 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย @ % ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
3. เมื8อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ8 ง หรื อไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ? ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 20 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน ดังกล่าวทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ?ในการเปลี8ยนแปลงราคาหรื อเลื8อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
2. รายการและราคาอาจเปลี8ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื8องจากสภาวะอากาศ และ การเมือง โดยทาง
บริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที8สุด
3. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณี ภยั ธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ8งอยูน่ อกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดสิ8 งของสู ญหาย อันเนื8องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที8ยวเอง
5. หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื8อนวันเดินทาง หรื อไม่
สามารถคืนเงินได้
6. เมื8อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ทงหมดกั
ั
บทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื8อนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
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ผังที8นง8ั ภายในรถบัส
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