
 

 

มหาชัย ท่าฉลอม...รถไฟชานเมอืง (แม่กลอง) 
วันที ่15 – 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 (2 วัน 1 คืน) 

ร่วมเดนิทางกับ อาจารยท์รงยศ แววหงษ ์
 
วันเสารท์ี ่15 สิงหาคม พ.ศ.2563  กรุงเทพฯ – มหาชัย – ท่าฉลอม – แม่กลอง – อัมพวา  (1) 

 
06.30 น. พบกนัท่ีจดุนบัพบ จุดจอดรถของราชนาวสีโมสร ถนนมหาราช เจา้หนา้ท่ีสขุนิยมทวัรต์อ้นรบัและอ านวย

ความสะดวก บรกิารอาหารเชา้ เมน ูขา้วเหนียมหมทูอดชาววงั น า้เตา้หูแ้ละปาท่องโก๋ 
07.00 น. ออกเดนิทางสู ่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 

ผา่นชม อนุสาวรียรั์ฐธรรมนูญวงเวยีนน ้าพุ สิง่ร  าลกึถึงเหตกุารณเ์ปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบรูณาญาสทิธิราชยเ์ป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตรยิเ์ป็นประมขุ จากนัน้สกัการะ ศาลเจ้า
พ่อหลักเมือง สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มืองมหาชยั ท่ีตัง้อยู่บรเิวณรมิเข่ือนตดิริมแมน่ า้ท่าจีน 

08.30 น. ลงเรือขา้มฟากสู ่ฝ่ังท่าฉลอม ย้อนยุคด้วยการน่ังรถสามล้อถีบชมเมืองท่าฉลอม สมัผสัวถีิชมุชนรมิแม่
น า้ท่าจีน ซึ่งเป็นชมุชนท่ียงัคงอนรุกัษบ์า้นเรือนและกลิ่นอายเม่ือครัง้ท่าฉลอมเป็นเมืองท่าแห่งการคา้ขายซือ้
สนิคา้ทางทะเล ลดัเลาะไปตามถนนถวาย ถนนท่ีชาวท่าฉลอมสรา้งถวายรชักาลท่ี 5 ในอดีตท่าฉลอมเคยเป็น
สถานท่ีจดัตัง้สขุาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย ผา่นบา้นเรือนท่ีมีกลิน่อายของทัง้ไทย-จีน ศาลเจา้และโรงเจ
หลายแห่ง แวะชม “ลง้” กะปิโบราณอายเุก่าแก่กว่า 100 ปี ถ่ายรูปกบัสตรีทอารต์เก๋ๆ ผลงานของนกัศกึษาท่ีมา
ช่วยรว่มพฒันาแหลง่ท่องเท่ียว ชวนชมิเกี๊ยวปลาท่าฉลอมต้น
ต ารับ ตัวแผ่นเกี๊ยวท าจากปลาอินทรียบ์ดไส้กุ้ง 
จากนัน้มุง่หนา้สู ่สถานีรถไฟบ้านแหลม 

 10.10 น. รถไฟออกจากสถานีบา้นแหลมมุง่หนา้สู ่สถานีแม่กลอง (ขบวนรถ
4383) ระหวา่งทางชมทศันียภาพของบา้นเรือนในแถบชานเมือง 
ผา่นชมตน้ไมห้ลากหลายชนิดของเขตป่าชายเลนสลบักับนาเกลือ 

11.10 น. รถไฟเริม่ชะลอเพ่ือเทียบชานชาลา สถานีแม่กลอง ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศของตลาดร่มหุบ จาก
บนขบวนรถไฟ (รถไฟจะออกจากสถานีแมก่ลองอีกครัง้เวลา 11.30 น. ท่านสามารถรอเก็บภาพตอนพอ่คา้
แมค่า้เก็บของและหบุร่มไดอี้กครัง้เม่ือรถไฟออกจากชานชาลา) เดนิชมเสน่หต์ลาดสดแม่กลอง แหลง่
จ าหน่ายอาหารทะเลนานาชนิดในราคาย่อมเยา เพลดิเพลนิกบัการซือ้สนิคา้ขึน้ช่ือเป็นของฝาก อาทิ น า้ตาล
โตนด กะปิ ปลาทแูมก่ลอง อาหารทะเลตากแหง้ ฯลฯ 



 

 

11.45 น. น าท่านสู ่วัดเพชรสมุทรวรวหิาร (วดับา้นแหลม) วดัท่ีส  าคญัท่ีสดุของจงัหวดัสมทุรสงคราม นมัสการหลวง
พ่อบ้านแหลม พระพทุธรูปปางอุม้บาตรขนาดเท่าคนจรงิ สงูประมาณ 167 เซนตเิมตร สนันิษฐานวา่สรา้งขึน้
ในสมยัสโุขทยั-อยธุยาตอนตน้ และเช่ือกนัวา่หากไดม้าสกัการะปิดทองหลวงพอ่บา้นแหลมแลว้ ชีวติจะพานพบ
แตค่วามเป็นสริิมงคล 
จากนัน้ออกเดนิทางสู ่วัดบางกะพ้อม วดัโบราณสมยักรุงศรีอยธุยา 
ชมความงามของวหิารท่ีประดษิฐานรอยพระพทุธบาทจ าลอง 4 รอย 
และมีภาพจิตรกรรมฝาผนงันนูสงู ซึ่งเป็นศลิปะจีนและไทยผสมกนั
เป็นเร่ืองราวของพระพทุธศาสนาและความเป็นอยู่ของชาวไทย-จีน
ในสมยันัน้ไดอ้ย่างงดงาม 

  รบัประทานอาหารกลางวนัแบบปิกนิกท่ีวดับางกะพอ้ม เมนเูดด็สาวมหาชยั อาทิ น า้พรกิเนือ้ป ูหมผูดั
กะปิ ปลาทแูดดเดียวทอดและของหวานลกูจากลอยแกว้ช่ือดงั 

14.30 น. ออกเดนิทางสู ่วัดอัมพวันเจตยิาราม ชมศลิปะและสถาปัตยกรรมในสมยักรุงรตันโกสนิทรต์อนตน้ ซึ่งนบัเป็น
พระอโุบสถท่ีมีความงดงาม อีกทัง้ยงัมีภาพฝีพระหตันส์มเดจ็
พระเทพรตันฯ์ เม่ือครัง้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหมี้
การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัขึน้  ชมพระปรางค ์ท่ีอยู่ดา้นในพระ
วหิาร พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัทรงโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง
ขึน้บรเิวณสถานท่ีพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิ
หลา้นภาลยั เพ่ือบรรจพุระบรมสรีรงัคารและพระบรมอัฐิบางสว่นของพระราชชนก 

16.00 น. น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ฐณิชาฌ ์เฮลทต์ี ้รีสอรท์ บทูิครีสอรท์ สไตล ์THAI CONTEMPORARY กบับรรยากาศแสน
อบอุ่นในเรือนแถวไมอ้ายกุวา่ 100 ปี ซึ่งไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นหนึ่งใน UNESCO ASIA - PACIFIC 
HERITAGE 2008 พกัผอ่นแสนสบายกบัหอ้งพกัเรียบง่ายท่ีใหท้่านไดส้มัผสัวถีิชีวติในแบบฉบบัของอมัพวา 
อย่างแทจ้รงิ 

อิสระกับการพักผ่อน เดนิชมตลาดน ้าอัมพวา ท่ีคลาคล ่าไปดว้ยอาหาร ขนมและของฝากนานาชนิด ใน
บรรยากาศเรียบง่ายตลอด 2 ฝ่ังคลอง  

17.30 น. ท่านใดท่ีตอ้งการไปเดนิเลน่ท่ีตลาดโตรุ้ง่แมก่ลอง สมัผสับรรยากาศเรียบง่าย ชิมอาหารทอ้งถิ่นสตูรเดด็ พรอ้ม
กนัท่ีจดุนดัพบ  รับประทานมือ้ค ่าทีต่ลาดโต้รุ่งตามอัธยาศัย 

20.00 น.  พรอ้มกนัท่ีท่าเรือของท่ีพกั น าท่าน ลงเรือล่องชมหิง่ห้อย ยามค า่คืน (ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการชมห่ิงหอ้ย 
คือ หนา้ฝน ตัง้แตพ่ฤษภาคม – ตลุาคม ** ขอสงวนสทิธิใ์นการออกเรือในกรณีสภาพอากาศไมเ่อือ้อ  านวย) 

21.00 น.  เรือกลบัเขา้เทียบท่า ใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบับรรยากาศยามค ่าคืนของตลาดน า้อมัพวา  



 

 

วันอาทติยท์ี ่16 สิงหาคม พ.ศ.2563  อัมพวา – บางยีส่าร – กรุงเทพฯ      (2) 

 
06.30 น. อรุณสวสัดิย์ามเชา้..รว่มตกับาตรเชา้ท่ีบรเิวณท่าน า้หนา้ท่ีพกั ทกุเชา้พระสงฆจ์ะพายเรือมารบับาตรชาวบา้นท่ี

ตัง้อยู่เรียงรายรมิ 2 ฝ่ังคลอง 
08.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.30 น. หลงัอาหารชม โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ ์โครงการท่ีสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราช

กมุารี มีพระราชด าริใหน้  าท่ีดนิพืน้ท่ีสวนผลไมส้วยงามและเป็นแหลง่
เรียนรูถ้ึงภมูปัิญญา วถีิชีวติทอ้งถิ่นของอมัพวาในดา้นการเกษตร 
โดยเฉพาะไมผ้ลท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส  าคญัของอมัพวาบนพืน้ท่ีรวม 
21 ไร ่ชมสาธิตการท าน า้ตาลมะพรา้วแทแ้บบดัง้เดมิและพืน้ท่ีสวนชยั
พฒันานรุกัษ ์โดยใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูถ้ึงภมูปัิญญาและวิถีชีวติทอ้งถิ่น
อมัพวาในดา้นการเกษตร สง่เสริมใหเ้ป็นแหลง่แลกเปล่ียนความรูด้า้น
การเกษตรระหว่างเกษตรกรชาวสวน นกัวชิาการ และผูส้นใจ เลือกซือ้ผลติภณัฑท์อ้งถิ่นและผลติภณัฑภ์ทัร
พฒันข์องมลูนิธิชยัพฒันา 

10.30 น.  ออกเดนิทางสู ่บางยีส่าร หรือ ต าบลยีส่าร (ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) 
รบัประทานอาหารกลางวนั รา้นคณุจ๋า อิ่มอรอ่ยกบัเมนพืูน้บา้นย่ีสาร ตน้ต  ารบัน า้พรกิชะครามสตูรเด็ด 

13.00 น. น าท่านชมรอยพระบาทบนยอดเขา (เนิน) ของ วัดเขายีส่าร วดัเก่าแก่สนันิษฐานวา่สรา้งมาแตค่รัง้กรุงศรี
อยธุยาตอนปลาย ชมพระวหิารบนยอดเขามีลกัษณะเป็นรูปเรือเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธบาทส่ีรอยซึ่งเป็น
องคป์ระธานของวดั พระมณฑปและบานประตสูลกัไมศ้ลิปะสมยัอยธุยาตอนปลายนบัเป็นงานประณีตศลิป์
ชัน้สงู 

 แวะซือ้ของฝากขึน้ช่ือของแมก่ลอง อาทิ อาหารทะเลแปรรูป กะปิ น า้ตาลโตนด ฯลฯ 
14.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
16.00 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ จุดจอดรถของราชนาวสีโมสร ถนนมหาราช โดยสวสัดภิาพ 
 

Happiness is here and now 
 

 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม 

คา่พาหนะเดนิทาง รถโคช้ปรบัอากาศ 40 ท่ีนั่ง ในระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  
คา่ท่ีพกั 1 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เขา้ชมสถานท่ีและกิจกรรมต่างๆ ท่ีระบใุนรายการ 

Happy price 
ข้ันต ่า 

 จ านวน 25 ทา่น 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น  5,790.-  บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ทา่นละ   900.-  บาท 



 

 

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 วทิยากร อาจารยท์รงยศ แววหงษ ์รว่มเดนิทางตลอดการเดนิทาง 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท ์

คา่ทิปหวัหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมีจ  านวนผูร้่วมเดนิทางนอ้ยกวา่

ท่ีก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตุ

จ  าเป็น สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิ
โดยทัง้นีจ้ะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากท่ีสดุ  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอ่ืนๆท่ี
อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรือคา่ใชจ้่ายเพิม่เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท่ี์จะไม่คืนเงินท่ี
ท่านช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธิ ์ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แตไ่ดต้กลงลว่งหนา้ก่อนการเดนิทาง
และไดร้บัการยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบรษัิทฯเสียก่อน  

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการพจิารณาผูร้ว่มเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

6.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านท่ีก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เดก็ทารกท่ีอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผูร้ว่มเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเท่านัน้   
 
บริษัท สขุนิยมทวัร ์จ  ากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวสิยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
หากมีเหตจุ  าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือ
หา้มเขา้ประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 


