One Day Trip
วันแรก
06.00 น. พร้อมกันทีจ่ ดุ นัดพบ...เจ้าหน้าที่ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตูป้ รับอากาศ มุง่ หน้าสู่ สมุมสงตราม
ชม ตลาดหุบร่ม เป็นทีต่ งั ้ ของแหล่งท่องเทีย่ ว UNSEEN THAILAND คือ "ตลาดร่มหุบ" ซึง่ เป็ นตลาด
ทีต่ งั ้ อยูค่ ร่อมรางรถไฟ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
สักการะ วัดบ้านแหลม หรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ชาวบ้านแหลมนี้ส่วนใหญ่มอี าชีพเป็ นชาวประมง
คราวหนึ่งได้ออกไปลากอวนในอ่าวแม่กลองพบพระพุทธรูปติดอวนขึน้ มา 2 องค์ องค์หนึ่งเป็น
พระพุทธรูปนัง่ อีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปยืน สาหรับพระพุทธรูปนัง่ ได้นาไปประดิษฐานไว้ทว่ี ดั เขา

ตะเครา อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร ี สาหรับพระพุทธรูปยืนอุม้ บาตรสูงประมาณ 167 เซนติเมตร
(แต่บาตรนัน้ สูญหายไปในทะเล สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภานุ พนั ธ์วงศ์วรเดชได้ถวายบาตรไว้ให้บาตร
หนึ่งเป็ นบาตรแก้วสีน้าเงิน) นาไปประดิษฐานไว้ทว่ี ดั บ้านแหลม เรียกว่า "หลวงพ่อบ้านแหลม" มีความ
ศักดิ ์สิทธิ ์เป็ นทีเ่ คารพเลื่อมใสของชาวบ้านทัวไป
่
ชม ตลาดน้าดาเนิ นสะดวก เป็นศูนย์รวมในการค้าขาย พืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลจากเรือกสวนไร่
นาของ เกษตรกรใน ย่านนัน้ แต่ปจั จุบนั ตลาดน้าดาเนินสะดวกเป็นกึ่งตลาดบกตลาดน้ า คือ มีของขาย
ทัง้ บนบกและในเรือ มา เทีย่ วทีต่ ลาดนี้ ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะร้อน เพราะมีทางเดินทีม่ หี ลังคาตลอดสองฝงั ่
ของตลาด จึงทาให้เดินเทีย่ วชม ตลาดได้ อย่างสบาย ๆ คลองนี้ เป็นคลองทีค่ นใน จ. ราชบุร ี จ.
สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม ไปมาหาสู่กนั มีความหมาย ตรงกับชื่อ “ดาเนินสะดวก” คือ การ
เดินทางสะดวก

12.00 น รับประทานอาหารเทีย่ ง ร้านเกสร
บ่าย
ชม อุทยาน ร.สอง ซึง่ ทีเ่ คยเป็นสถานทีถ่ ่ายทาละครเรือ่ ง
จักร ๆ วงค์ ๆไทย ช้อปปิ้งตลาดอัมพวา ตลาดเก่าแก่ซง่ึ
ถือได้ว่าเป็นตลาดนัดทางน้ าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในสมุทรสงคราม
ทีม่ พี ่อค้า แม่คา้ พายเรือมาขายสินค้าไม่ว่าจะเป็ นขนมไทย
อาหารทะเลเผา ก๋วยเตีย๋ วเรือ ผัดไทย หอยทอด ขนมใส่
ไส้ ขนมกล้วย และอื่นๆ อีกมากมาย จุดเด่นทีส่ าคัญอีก
อย่างหนึ่งของตลาดน้ าอัมพวาแห่งนี้กค็ อื การที่
นักท่องเทีย่ วได้พกั ผ่อนในรูปแบบโฮมสเตย์ และยังได้ชมหิง่ ห้อยในยามค่าคืน
เทีย่ วชม วัดค่ายบางกุง้ สักการะหลวงพ่อนิลมณี และชมโบสถ์โพธิ ์ปรกแห่งเดียวในประเทศไทย
หลังจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 เมือ่ พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้
ยกกองทัพเรือมาตัง้ ค่ายทีต่ าบลบางกุง้ เรียกว่า ค่ายบางกุง้ เนื่องจากเมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่
กองทัพพม่าใช้ในการเดินทัพ โดยสร้างกาแพงล้อมวัดบางกุง้ ให้อยูก่ ลางค่ายเพื่อเป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจ
และเป็นทีเ่ คารพบูชาของทหาร พระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้คนจีนจากระยอง ชลบุร ี ราชบุรแี ละ
กาญจนบุรรี วบรวมผูค้ นมาตัง้ เป็นกองทหารรักษาค่าย ค่ายนี้จงึ มีช่อื เรียกอีกชื่อหนี่งว่า ค่ายจีนบางกุง้

อัตราค่าบริ การ: ท่านละ 999 บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผใู้ หญ่ 8 ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถรถตูป้ รับอากาศ
3. ค่าอาหาร 1 มือ้
4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานทีต่ ่างๆในโปรแกรม
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่ารถรับส่งตามแพ๊กเกจ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%, และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 % (กรณีเป็นนิตบิ ุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม ทัง้ หมดทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์,
ใช้จา่ ยส่วนตัว ฯลฯ
หมายเหตุ: กาหนดการเดินทางสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้าท่วม,
มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกรายการ ทัง้ นี้จะ
คานึงถึงประโยชน์แก่ผเู้ ดินทางเป็ นสาคัญ, การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วบางรายการไม่เล่นกิจกรรม
บางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

