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ก าหนดการเดินทาง ทุกวนัเสาร์ และอาทติย์ ปี2562 
รายละเอยีดการเดนิทาง 

โปรแกรม กรุงเทพฯ – วดัเพชรสมุทรวรวหิาร – วดับางกุ้ง – อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ – ตลาดน า้อมัพวา    (B/L/-) 
06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ ทีมงานรอตอ้นรับ สมาชิกทุกท่าน ออกเดินทางสู่ อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ดว้ยรถตู ้

ปรับอากาศ VIP รับประทานอาหารเช้า(1) (แบบกล่อง)   
08.30 น. เดินทางถึง วดัเพชรสมุทรวรวหิาร หรือเรียกอีกช่ือวา่ “วดับ้านแหลม” ใหท่้านนมสัการพระพทุธรูปคูบ่า้นคูเ่มืองของจงัหวดั

สมุทรสงคราม "หลวงพ่อบ้านแหลม" ซ่ึงมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 500 ปี  

09.30 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ วดัจุฬามณ ีเดิมเรียกวา่ "วดัแม่ย่าทพิย์" สร้างข้ึนตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย รัชกาลพระเจา้
ปราสาททอง ใหท่้านไดส้กัการะหลวงพอ่เน่ืองท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ (ศพของท่านไม่เน่าเป่ือย) 

10.00 น. น าท่านเขา้ชม ออร์คดิฟาร์ม ฟาร์มกลว้ยไมท่ี้ปลูกกลว้ยไม ้อาทิ สกลุหวาย สกลุแวนดา้ สกลุซิมบิเดียม  จากนั้นชมการสาธิต
การท าน ้ าตาลมะพร้าว  และเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) ณ ร้านนอ้งอุม้  
13.00 น. ออกเดินทางสู่ วดับางกุ้ง (ค่ายบางกุง้) เป็นวดัเก่าแก่สมยักรุงศรีอยธุยา ชม "โบสถ์ปรกโพธ์ิ" 1 ใน Unseen ท่ีถูกปกคลุมดว้ย

รากไมใ้หญ่ทั้งโพธ์ิ ไทร ไกร และกร่าง  
14.00 น. น าท่านเขา้ชม อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ หรือ อทุยาน ร.2  บริเวณน้ีมีความส าคญัเพราะเป็นสถานท่ีพระราชสมภพของ

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั (รัชกาลท่ี 2) ชมพิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั เช่น เคร่ือง
เบญจรงค ์เคร่ืองถว้ย หวัโขน หอ้งชาย จดัแสดงใหเ้ห็นลกัษณะความเป็นอยูข่องชายไทยท่ีมีความกลา้หาญ มีพระพทุธรูป
ส าหรับบูชา รวมทั้งแท่นพระบรรทมซ่ึงเช่ือวา่เป็นของพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั หอ้งหญิง แสดงใหเ้ห็น
ลกัษณะความเป็นอยูข่องหญิงไทยโบราณ โตะ๊เคร่ืองแป้ง คนัฉ่อง ชานเรือน จดัแสดงตามแบบบา้นไทยโบราณ ตกแต่งดว้ย
กระถางไมด้ดั ไมป้ระดบั หอ้งครัวและหอ้งน ้ า จดัแสดงลกัษณะครัวไทยมีเคร่ืองหุงตม้ ถว้ยชามและหอ้งน ้ าของชนชั้น
กลาง    

16.00 น. น าท่านชม วดัอมัพวนัเจตยิาราม  เดิมเรียกกนัวา่ "วดัอมัพวา" ติดกบัอุทยาน ร.2 เป็นวดัของตระกลูราชินิกลุบางชา้ง 
สนันิษฐานวา่สร้างในสมยัรัชกาลท่ี 1 หลงัวดัแห่งน้ีเคยเป็นนิวาสสถานเก่าของหลวงยกกระบตัร (พระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และ คุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตยพ์ระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 1) และเป็นสถานท่ีพระราช
สมภพของรัชกาลท่ี 2 เช่ือกนัวา่บริเวณพระปรางคข์องวดัอมัพวนัเจติยาราม เดิมเป็นเรือนท่ีคุณนาคใชเ้ป็นท่ีคลอดคุณฉิม
บุตรชาย ซ่ึงต่อมาไดเ้ป็น พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั 
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17.00 น. ไดเ้วลาพาชิม น าท่านตะลุยตลาดน ้ ายามเยน็ บรรยากาศน่ารักๆ ตลาดน า้อมัพวา ใหเ้วลาท่านในการซ้ือของท่ีระลึกและของ
กินมากมายตามอธัยาศยั (อิสระอาหารเยน็) 

19.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
20.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ อ่ิมทั้งกายและใจ 

************************* 

อตัราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ / เด็ก ท่านละ 1,300  บาท (กรุ๊ปเหมา 8 ท่านขึน้ไปเลือกวนัเดินทางได้) 
อตัราค่าบริการนีร้วม - ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง - ค่าอาหาร 2 ม้ือ 
   - ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ  - มคัคุเทศกดู์แลตลอดการเดินทาง   
   - ค่าของวา่งขนมขบเค้ียว , น ้ าด่ืม   - ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม - ค่าภาษี VAT 7% ,ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีท่านเรียกสัง่เป็นพิเศษ 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นโปรแกรม 
เงือ่นไขการจอง  - ช าระเงนิเตม็จ านวนก่อนวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้ระหวา่ง 15 – 8 วนั ก่อนวนัเดินทาง พบับลิค ฮอลิเดยข์อสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บั
ลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนั ก่อนวนัเดินทาง พบับลิค ฮอลิเดย ์ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้ 
- กรณีท่ีมีการจองต ่ากวา่ 8 คน บริษทัพบับลิค ฮอลิเดย ์ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ี
ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ทั้งหมด 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย   แวน่กนัแดด, กลอ้งถ่ายรูป, ยาประจ าตวั 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

ติดต่อสอบถามและจองทีน่ั่ง  ได้ที ่ Tnews Organize  T. 084-295-1942 
หรือ  E-Mail: tnews08@yahoo.com      

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 
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