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DE069 : ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม [One Day Trip] 1 วัน (Van)

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวอิ่มบุญ อิ่มใจ ตลอดวัน กับโปรแกรม One Day Trip 

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

เอาใจท่านที่มีเวลาน้อย ทัวร์วันเดียวกับการไหว้พระ 9 วัด แถมท้ายด้วยตลาดน้ำยามเย็น ... อัมพวา

ล่องเรือชมหิ่งห้อย ส่งแสงประกายความงามยามค่ำคืน

เดินทางได้ทุกวัน แล้วแต่ท่านสะดวก รับส่งถึงหน้าบ้านท่าน
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วันที่ 1 วัดบางกะพ้อม - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - วัดจุฬามณี - วัดบ้านแหลม - อาสนวิหารพระแม่บังเกิด - วัดบางไผ่เตี้ย -

วัดบางกุ้ง - วัดบางแคน้อย - วัดบางแคใหญ่ - วัดอัมพวัน - ตลาดน้ำอัมพวา - ล่องเรือชมหิ่งห้อย

06.30 น. จุดนัดพบ :Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

พร้อมบริการอาหารเช้า (1) บนรถตู้

07.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

08.30 น. จุดแรกของการอิ่มบุญ แวะไหว้พระกันที่ วัดบางกะพ้อม เป็นวัดโบราณ สมัยกรุงศีอยุธยา (ราวปี พ.ศ. 2312)

09.00 น. ออกเดินทางสู่ตลาดลอยน้ำแห่งแรกของสยาม ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ด้วยบรรยากาศของตลาดลอยน้ำคราคล่ำไปด้วยแม่ค้าพ่อขายในชุดชาวสวน สวมงอบ

จึงทำให้ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่เป็นที่นิยมของชาวไทยมากนัก

เนื่องจากสินค้าที่นี่ราคาค่อนข้างแพง แต่ก็อยากให้ท่านได้ไปเห็นด้วยตาสักครั้งในชีวิต

10.00 น. มุ่งหน้าสู่ วัดจุฬามณี เดิมเรียกว่า "วัดแม่ย่าทิพย์" สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

รัชกาลพระเจ้าปราสาททอง ให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อเนื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ (ศพของท่านไม่เน่าเปื่อย)

10.50 น. ออกเดินทางสู่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดบ้านแหลม”

ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม "หลวงพ่อบ้านแหลม" ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

13.00 น. มุ่งหน้าสู่ อาสนวิหารพระแม่บังเกิด ว่ากันว่าที่นี่เป็นโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

14.00 น. ออกเดินทางสู่ วัดบางไผ่เตี้ย ให้ท่านได้สวดคาถาลอดใต้พระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อสะเดาะเคราะห์กัน

14.40 น. มุ่งหน้าสู่ วัดบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้ง) เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาอีกเช่นกัน ชม "โบสถ์ปรกโพธิ์" 1 ใน Unseen

ที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่ทั้งโพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง

15.20 น. มุ่งหน้าสู่ วัดบางแคน้อย ชมโบสถ์ไม้แกะสลักทั้งหลัง สวยงามมากๆ

16.00 น. มุ่งหน้าสู่ วัดบางแคใหญ่ ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถหลังใหญ่อายุกว่า 150 ปี

ด้านหน้ามีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสองศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัยปั้นด้วยศิลาแลง

มีธรรมเจดีย์ 7 องค์ เป็นต้น

16.30 น. ปิดท้ายด้วยวัดที่ 9 …วัดอัมพวันเจติยาราม เดิมเรียกกันว่า "วัดอัมพวา" ติดกับอุทยาน ร.2

17.00 น. ได้เวลาพาชิม นำท่านตะลุยตลาดน้ำยามเย็น บรรยากาศน่ารักๆ ตลาดน้ำอัมพวา

ให้เวลาท่านในการซื้อของที่ระลึกและของกินมากมาย พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

18.00 น. พบกันที่จุดนัดหมายเพื่อ ล่องเรือชมหิ่งห้อย ส่งแสงประกายความงามยามค่ำคืน

20.00 น. ออกเดินทางกลับ กทม. พักผ่อนบนรถ หลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวัน

22.00 น. เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ อิ่มทั้งกายและใจ
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**หมายเหตุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D รุ่นใหม่ VIP 13 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับ•

ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดการเดินทาง•

ค่าล่องเรือชมหิ่งห้อย•

ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ•

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง•

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ•

ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)•

การจองและสำรองที่นั่ง

วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม•

ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน•

หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%•

หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้•

เงื่อนไขการเดินทาง

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•

ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

•

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

•

การยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี•

การเลื่อนการเดินทาง

ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ •

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
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รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน•

รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน•

รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน•

ลักษณะทริป

ท่องเที่ยวอิ่มบุญ ไหว้พระ 9 วัด สนุกสนานกับตลาดน้ำยามเย็น ... อัมพวา อิ่มบุญในวันหยุดพักผ่อนของท่าน เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย

วันเดียวก็เที่ยวได้

•

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

หมวกกันแดด ครีมกันแดด•

ร่มกันฝน•

รองเท้าสวมใส่สบาย•

ยาประจำตัว•

กล้องถ่ายรูป•
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