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กำหนดกำรเดินทำง ทุกวันเสำร์ และอำทิตย์
รำยละเอียดกำรเดินทำง

โปรแกรม

กรุ งเทพฯ – วัดเพชรสมุทรวรวิหำร – วัดบำงกุ้ง – อุทยำนพระบรมรำชำนุสรณ์ – ตลำดนำ้ อัมพวำ

06.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ทีมงานรอต้อนรับ สมาชิกทุกท่าน ออกเดินทางสู่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยรถตู ้
ปรับอากาศ VIP รับประทำนอำหำรเช้ ำ(1) (แบบกล่ อง)
เดินทางถึง วัดเพชรสมุทรวรวิหำร หรื อเรี ยกอีกชื่อว่า “วัดบ้ ำนแหลม” ให้ท่านนมัสการพระพุทธรู ปคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของจังหวัด
สมุทรสงคราม "หลวงพ่ อบ้ ำนแหลม" ซึ่งมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 500 ปี
ออกเดินทางมุง่ หน้าสู่ วัดจุฬำมณี เดิมเรี ยกว่า "วัดแม่ ย่ำทิพย์ " สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย รัชกาลพระเจ้า
ปราสาททอง ให้ท่านได้สกั การะหลวงพ่อเนื่องที่ศกั ดิ์สิทธิ์ (ศพของท่านไม่เน่าเปื่ อย)
นาท่านเข้าชม ออร์ คดิ ฟำร์ ม ฟาร์มกล้วยไม้ที่ปลูกกล้วยไม้ อาทิ สกุลหวาย สกุลแวนด้า สกุลซิมบิเดียม จากนั้นชมการสาธิต
การทาน้ าตาลมะพร้าว และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน(2) ณ ร้านน้องอุม้
ออกเดินทางสู่ วัดบำงกุ้ง (ค่ายบางกุง้ ) เป็ นวัดเก่าแก่สมัยกรุ งศรี อยุธยา ชม "โบสถ์ ปรกโพธิ์" 1 ใน Unseen ที่ถูกปกคลุมด้วย
รากไม้ใหญ่ท้ งั โพธิ์ ไทร ไกร และกร่ าง
นาท่านเข้าชม อุทยำนพระบรมรำชำนุสรณ์ หรื อ อุทยาน ร.2 บริ เวณนี้มีความสาคัญเพราะเป็ นสถานที่พระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เช่น เครื่ อง
เบญจรงค์ เครื่ องถ้วย หัวโขน ห้องชาย จัดแสดงให้เห็นลักษณะความเป็ นอยูข่ องชายไทยที่มีความกล้าหาญ มีพระพุทธรู ป
สาหรับบูชา รวมทั้งแท่นพระบรรทมซึ่งเชื่อว่าเป็ นของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ห้องหญิง แสดงให้เห็น
ลักษณะความเป็ นอยูข่ องหญิงไทยโบราณ โต๊ะเครื่ องแป้ ง คันฉ่อง ชานเรื อน จัดแสดงตามแบบบ้านไทยโบราณ ตกแต่งด้วย
กระถางไม้ดดั ไม้ประดับ ห้องครัวและห้องน้ า จัดแสดงลักษณะครัวไทยมีเครื่ องหุ งต้ม ถ้วยชามและห้องน้ าของชนชั้น
กลาง
นาท่านชม วัดอัมพวันเจติยำรำม เดิมเรี ยกกันว่า "วัดอัมพวา" ติดกับอุทยาน ร.2 เป็ นวัดของตระกูลราชินิกลุ บางช้าง
สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังวัดแห่งนี้เคยเป็ นนิวาสสถานเก่าของหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช) และ คุณนาค (สมเด็จพระอมริ นทรามาตย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1) และเป็ นสถานที่พระราช
สมภพของรัชกาลที่ 2 เชื่อกันว่าบริ เวณพระปรางค์ของวัดอัมพวันเจติยาราม เดิมเป็ นเรื อนที่คุณนาคใช้เป็ นที่คลอดคุณฉิ ม
บุตรชาย ซึ่งต่อมาได้เป็ น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
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ได้เวลาพาชิม นาท่านตะลุยตลาดน้ ายามเย็น บรรยากาศน่ารักๆ ตลำดนำ้ อัมพวำ ให้เวลาท่านในการซื้อของที่ระลึกและของ
กินมากมายตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น)
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ อิ่มทั้งกายและใจ
*************************

อัตรำค่ ำบริกำร
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม -

ผู้ใหญ่ / เด็ก ท่ำนละ 1,300 บำท (กรุ๊ ปเหมำ 8 ท่ำนขึน้ ไปเลือกวันเดินทำงได้ )

ค่ารถตูป้ รับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง ค่าอาหาร 2 มื้อ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ มัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าของว่างขนมขบเคี้ยว , น้ าดื่ม ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ท่านเรี ยกสัง่ เป็ นพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยูใ่ นโปรแกรม
เงือ่ นไขกำรจอง
- ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเดินทำง 15 วัน
- กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กบั
ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กบั ลูกค้า
- กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 8 คน บริ ษทั พับบลิค ฮอลิเดย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่
ลูกค้าได้ชาระไว้แล้วทั้งหมด
สิ่งทีค่ วรนำไปด้ วย
แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรู ป, ยาประจาตัว
หมำยเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ

