
TM : ทวัร์สมุทรสงคราม-อมัพวา 1วัน (รถตู)้                                                                                                                           หนา้ 1 จาก 4 

Tour Code: TMSKMBS-001 
 

เท่ียวสมทุรสงคราม-อมัพวา  
พิพิธภณัฑเ์รอื-หลวงพ่อวดับา้นแหลม-วดัศรทัธาธรรม 

วดับางกระพอ้ม-ค่ายบางก ุง้-อทุยาน ร.2-ตลาดน ้าอมัพวา-ชมห้ิงหอ้ย 
 

ทวัรว์นัเดยีว เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 
 น าทา่นเทีย่ว จ.สมุทรสงคราม เทีย่วชม อนุสรณ์สถานแฝดสยามอนิ-จัน และพพิธิภณัฑเ์รอืโบราณ นมัสการ

หลวงพ่อวัดบา้นแหลม ชมโบสถไ์มส้กัทอง ทีว่ัดศรัทธาธรรม ดอนหอยหลอด น าทา่นชมวัดบางกระพอ้ม ภาพจติกรรม

ฝาผนังทีเ่ป็นปูนปัน้ คา่ยบางกุง้ โบสถห์ลวงพ่อด า ชมอุทยาน ร.2 พพิธิภณัฑบ์า้นทรงไทย ตลาดน ้าอัมพวา ลอ่งเรอื

ชมหิง่หอ้นยามค า่คนื 

 
 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง   ทกุวันเสารห์รอืวันอาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์  
01(วันแรงงาน),04,05,11,12,18(วันวสิาขบชูา),19,25,26  พฤษภาคม 2562  1,999.- 
01,02,08,09,15,16,22,23,29,30  มถินุายน 2562   1,999.- 
06,07,13,14,16(วันอาสาฬหบูชา),20,21,27,28  กรกฎาคม 2562  1,999.- 

ก าหนดการเดนิทาง 

06.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน
วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สูจ่ังหวัด จ.สมุทรสงคราม โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหาร
กลอ่ง(1) ขนมปัง+น ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ  

08.00 น.

  
ถงึ จ.สมุทรสงคราม ชม อนุสรณ์สถานแฝดสยามอนิ-จัน ชมประวัตชิวีติของแฝดสยามทีไ่ปสรา้งชือ่เสยีง 

ทัว่โลก และชม พพิธิภณัฑเ์รอื ทีร่วบรวมเรอืพืน้บา้นหลากหลายชนดิ มาจัดแสดง 

09.00 น. น าทา่นนมัสการ หลวงพ่อวัดบา้นแหลม ที ่วัดเพชรสมุทรวรวหิาร พระพุทธรูปคูบ่า้นคูเ่มอืงของชาว  

จ.สมุทรสงคราม เพือ่ความเป็นสริมิงคล  

10.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) น าทา่นนมัสการพระประธาน ชมโบสถท์ีม่คีวามสวยงาม ที่ 

สรา้งขึน้ดว้ยไมส้กัทองทัง้หลงั ลวดลายละเอยีดงดงาม และเลอืกซือ้ของรามัญ (มอญ) โดยกลุม่แม่บา้น 

ชาวมอญ เดนิทางสู ่ดอนหอยหลอด ชมววิทวิทศันแ์ละสกัการะศาลกรมหลวงชมุพรเขตอุดมศกัดิ ์

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง(2) ทีร่า้นอาหาร 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่วัดบางกระพอ้ม วัดทีเ่กา่แกส่มัยกรุงศรอียุธยา น าทา่นชมภาพจติรกรรมฝาผนังที่ 

แตกตา่งไปจากทีอ่ืน่ คอื เป็นลวดลายปูนปั้น แสดงเรือ่งราวเกีย่วกบัพุทธประวัต ิ 

14.30 น. เดนิทางสู ่คา่ยบางกุง้ ชมก าแพงจ าลองทีส่รา้งข ึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ของการสูร้บ หลงัเหตกุารณ์ทีก่รุง 

ศรอียุธยาแตกครัง้ที ่2 ชมโบสถเ์กา่ภายในคา่ย ทีเ่รยีกว่า โบสถห์ลวงพ่อด า ทีม่ลีกัษณะพเิศษ คอื มี 

ตน้ไมใ้หญ่ข ึน้ปกคลมุทัว่ทัง้หลงัทัง้ 4 ชนดิ ตน้โพธิ ์ตน้ไทร ตน้ไกร ตน้กร่าง    

16.30 น. เดนิทางสู ่อุทยาน ร.2 เฉลมิพระเกยีรตพิระบามสมเด็จพระพุทธเลศิหลา้นภาลยั บุคคลส าคญั ทีอ่งคก์าร 

ยูเนสโก ้ยกย่องในเรือ่งของศลิปวัฒนธรรมทีพ่ระองคไ์ดพ้ระราชทานไวเ้ป็นมรดกของชาต ิ  



TM : ทวัร์สมุทรสงคราม-อมัพวา 1วัน (รถตู)้                                                                                                                           หนา้ 2 จาก 4 

ชม  พพิธิภณัฑบ์า้นทรงไทย  4 หลงั แบ่งออกเป็นสว่นตา่งๆ อาท ิหอกลาง ประดษิฐานพระบรมรูป 

รัชกาลที ่2 และจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกบัความเป็นอยู่ของชายไทยโบราณวัตถ ุ 

17.00 น. เดนิทางสู ่ตลาดน ้า อัมพวา (ทานอาหารค า่ตามอสิระ) และเลอืกซือ้สนิคา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆตามอัธยาศยั  

19.30 น. น าทา่นลอ่งเรอื ชมหิง่หอ้ย ยามค า่คนื ทีส่ว่างไสวไปทัง้ตน้ล าพู จากนัน้เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

22.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคาทา่น

ละ (พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 

พักกับผูใ้หญ่ 1 
ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น (มเีตยีง
เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ้หญ่ 2 

ทา่น (ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

01 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงาน) 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

04 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

05 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

11 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

12 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

18 พฤษภาคม 2562 (วันวสิาขบชูา) 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

19 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

25 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

26 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

01 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

02 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

09 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

15 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

16 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

22 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

23 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

29 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

30 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

06 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

07 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

13 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

14 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

16 กรกฎาคม 2562 (วันอาสาฬหบชูา) 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

20 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

21 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

27กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

28 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

 

 



TM : ทวัร์สมุทรสงคราม-อมัพวา 1วัน (รถตู)้                                                                                                                           หนา้ 3 จาก 4 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่อาหาร 2 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ต่างหาก, ค่ารักษา   

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระคา่ทวัร ์ช าระเต็ม  เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้(รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น/รถบัสปรับอากาศ ขัน้ต า่ 30 ทา่น) 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมีการปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตุการณ์ภัยธรรมชาตแิละเหตุการณ์

อืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้  

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 



TM : ทวัร์สมุทรสงคราม-อมัพวา 1วัน (รถตู)้                                                                                                                           หนา้ 4 จาก 4 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 
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