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เส้นทางสายบุญ เมืองสองสมุทร
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เดินทาง : อาทิตย์ที่ 16 – จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ( 2 วัน 1 คืน )

ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461

01. วันแรกของการเดินทาง

ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461

กรุงทพฯ - สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม

(หมายเหตุ นาเอกสารการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ติดตัวไปด้วย)
06.30 น. ทุกท่านพร้อมกันที่... หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู งั ต์
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
07.00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์
บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มและผลไม้ / ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง
เดินทางถึง อาเภอโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ชม วัดโคกขาม ที่มีพระอุโบสถหลังเก่าเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบอยุธยา ลวดลาย
การแกะสลักไม้หน้าบันนั้นมีความงดงาม นอกจากนีย้ ังมีศาลพันท้ายนรสิงห์ซ่ึงเป็ นศาลเพียงตาเดิม และวัตถุโบราณที่เล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์ เช่น ชิน้ ส่วนของเรือพระที่น่ งั เอกชัย บุษบก เป็ นต้น จากนัน้ ชม วัดใหญ่จอมปราสาท เป็ นวัด
เก่าแก่สนั นิษฐานว่าสร้างสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุ งศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ ได้
พระราชทานนามว่า วัดใหญ่สาครบุรี รวมถึงได้พระราชทานพระไตรปิ ฎกและยกฐานะเป็ นพระอารามหลวง ภายในมี

-2โบราณสถานสาคัญ ได้แก่ พระวิหารเก่าแก่ก่ออิฐถือปูนฐานแอ่นโค้งคล้ายท้องสาเภา ซุ ้มประตูและหน้าต่างประดับลวดลายปูน
ปั้น นอกจากนีย้ งั มีงานแกะสลักไม้ท่บี านประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถเป็ นลายพันธุพ์ ฤกษา ต้นไม้ ภูเขา สัตว์และบุคล
ศิลปะแบบจีนที่สวยงาม กรมศิลปากรได้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นโบราณสถานของชาติเมื่อ 27 กันยายน 2475 ชม วัดสุทธิวาตวราราม
พระอารามหลวงได้รบั การตกแต่งอย่างสวยงาม และเป็ นวัดพัฒนาตัวอย่าง ด้านหน้าวัดประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งสร้างขึน้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติท่ีพระองค์เสด็จพระราชดาเนินท่าฉลอม

อาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางสู่ จังหวัดสมุทรสงคราม ชม วัดบางกะพ้ อม วัดโบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีวิหารลักษณะ
สถาปั ตยกรรมจีนตามแบบศิลปะพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั คือ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
หน้าปั้นเป็ นลายปูนปั้นแบบจีน ประตูเป็ นทรงกลม มีปนู ปั้นเป็ นรูปทหารฝรั่งยืนเฝ้า 2 ข้าง ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังนูนที่
สวยงามแปลกตาเป็ นอย่างยิ่ง แบ่งเป็ น 4 ด้าน กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ ได้แก่ พระพุทธบาททัง้ 5 แห่ง ที่ประดิษฐาน ณ สุวณ
ั มา
ลิก ภูเขาสุวรรณบรรพต ภูเขาสุมนกูฏ เมืองโยนกและรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐาน ณ แม่นา้ นัมมทานที ภาพพระพุทธประวัติ
วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน แล้ว 7 วัน ได้นาพระศพของพระพุทธเจ้าขึน้ ตัง้ บาเพ็ญกุศล ภาพพุทธประวัติรวมๆ คือ
ภาพตอนตรัสรู ้ ภาพตอนได้อคั รสาวกซ้ายขวาเป็ นต้น สักการะรู ปหล่อหลวงพ่อคง ธมฺมโชโต อดีตเจ้าอาวาส และเป็ นพระ
อาจารย์ท่มี ีช่อื เสียงได้รบั ความเคารพนับถือจากประชาชนทั่วสารทิศ จากนัน้ ชม วัดจุฬามณี เป็ นวัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวา
ต่อเนื่องกับคลองผีหลอก สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนปลายรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่าท้าวแก้วผลึก (น้อย)
นายตลาดบางช้างต้นวงศ์ราชินิกลุ บางช้างเป็ นผูส้ ร้างขึน้ บริเวณหลังวัดเดิมเป็ นนิวาสสถานของ คุณนาค (สมเด็จพระอัมรินท
รามาตย์พระบรมราชินีในราชกาลที่ 1 ) และคุณบุญรอด (สมเด็จพระศรีสรุ เิ ยนทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 )
โบราณสถานสาคัญภายในวัดคือ กุฏิและอุโบสถล้วนสร้างจากไม้สกั ซึ่งได้เสื่อมโทรมและผุพงั ไปตามกาลเวลา แต่ก็ได้มีการ
บูรณปฏิสงั ขรณ์ให้อยู่ในสภาพคงทนแข็งแรงและมีความสวยงามยิ่งขึน้ ก็ดว้ ยความสามารถของหลวงพ่อเนื่อง ซึ่งเป็ นพระ
เกจิอาจารย์ โด่งดังในเรื่องของคาถาอาคมมากเมื่อ 20 กว่าปี ก่อน ท่านเป็ นศิษย์เอกของหลวงพ่อคงแห่งวัดบางกะพ้อม มีผคู้ น
นับถือเป็ นจานวนมาก ชม ตลาดน้ายามเย็นอัมพวา ริมคลองอัมพวา ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่คา้ พายเรือมาขายอาหาร เครื่องดืม่
ปั จจุบนั มีรา้ นค้าและที่พกั เกิดขึน้ มากมายทัง้ ร้านขายของที่ระลึก อาหาร บ้างร้านมีดนตรีขบั กล่อม และมีลานจัด
กิจกรรมต่างๆ สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ละสัปดาห์ เดินเล่นเลือกซือ้ ของตามอัธยาศัย
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02. วันที่สองของการเดินทาง

ตลาดน้าท่าคา - วัดบางกุง้ - วัดบ้านแหลม - กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่รีสอร์ท
เช้า นาท่านชมบรรยากาศ ตลาดน้าท่าคา ระหว่างเดินทางท่านจะพบกับวิถีชีวิตการทานา้ ตาลมะพร้าว ซึ่งเป็ นสินค้าสาคัญ
ของหมู่บา้ น ผ่านบ้านเรือนต่างๆ จะเห็นมีเตาตาลอยู่เกือบทุกครัวเรือน บรรยากาศร่มรื่นเพราะสองฝั่งถนนประกอบไปด้วยสวน
มะพร้าวและสวนผลไม้ จากนัน้ ชม โบสถ์ปรกโพธิ์ ความมหัศจรรย์หนึ่งใน UNSEEN IN THAILAND ภายใน วัดบางกุ้ง
ซึ่งโบสถ์ของวัดนีจ้ ะถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธนิลมณี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า
หลวงพ่อดา พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ปางมารวิชยั สมัยปลายอยุธยา จากนัน้ ชม บ้านแมวไทยโบราณ ศูนย์การเรียนรูแ้ มว
ไทยโบราณโดยกานันปรีชา พุคคะบุตร เป็ นผูร้ ว่ มก่อตัง้ และดูแลแหล่งอนุรกั ษ์แมวสายพันธุไ์ ทยแท้ๆ ให้ลกู หลานชาวไทยได้
ศึกษาได้เรียนรูก้ นั ซึ่งปัจจุบนั แมวไทยพันธุโ์ บราณแท้ๆ นัน้ สูญพันธุไ์ ปแล้วถึง 13 ชนิด เหลือให้ชมเพียง 5 ชนิดเท่านัน้ ได้แก่
แมววิเชียรมาศ แมวโคราช แมวศุภลักษณ์ แมวโกญจาหรือแมวดาปลอด และ แมวขาวปลอด นอกจากจะมีแมวไทยให้ชมแล้วยัง
เป็ นที่เพาะพันธุจ์ าหน่ายแมว
อาหารกลางวัน
บ่าย ก่อนอาลาเมืองสมุทรสงครามนาท่านสักการะ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระพุทธรูปยืนปางอุม้ บาตร หล่อด้วยทองเหลือง
ตามแบบสมัยสุโขทัยตอนปลาย ประดิษฐานยืนอยู่บนแท่นภายในพระอุโบสถนับเป็ นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ท่ชี าวบ้านเลื่อมใส
ศรัทธา นาท่านเดินทางสู่ วัดศรัทธาธรรม หรือ วัดมอญ สร้างขึน้ เมื่อปี ราว พ.ศ. 2341 ด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา
ของชาวมอญประมาณ 12 ครอบครัวที่หนีสงครามกลางเมืองในพม่าเข้ามาพึ่งความร่มเย็นของแผ่นดินไทย อุโบสถสร้างด้วยไม้
สักทัง้ หลัง เสาระเบียงฝังมุกลายไทย ผนังภายนอกฝังเปลือกหอยมุกเป็ นลายเทพพนมอันวิจิตรบรรจง เครื่องบนประดับช่อฟ้า
ใบระกา ที่กลางหน้าบันทัง้ สองด้าน จาหลักลายหงส์ภายใต้เศวตฉัตร อยู่บนพืน้ ลายกนกเปลว ภายในอุโบสถภาพจิตรกรรมฝา
ผนังฝังมุก แสดงเรื่องราวพุทธประวัติและภาพ ด้านล่างคือ ภาพวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ พระประธานคือพระพุทธชินราช
จาลองหน้าตักกว้าง 61 นิว้ ด้านหลังพระประธาน เป็ นภาพพระประจาวันเกิด เพดานด้านบนอุโบสถปิ ดทองลายไทย ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างเกือบหนึ่งร้อยล้านบาท เนื่องจากอุโบสถหลังนีฝ้ ังด้วยมุกเกือบทัง้ หมด เมื่อพระอาทิตย์กาลังจะลับ
ขอบฟ้า มุกที่ฝังไว้นอกผนังอุโบสถรูปลายเทพพนม จะสะท้อนแสงระยิบระยับส่งประกายสวยงามอย่างยิ่ง ชมความสวยงามของ
วัดแห่งนีแ้ ล้ว นาท่านไปเลือกซือ้ ของฝากและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเลกันต่อที่ ดอนหอยหลอด แต่ก่อนทุกท่านจะ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ ้งสินค้าถูกใจ สักการะขอพร ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กันก่อนนะคะ แล้วไปชิมรสชาติ เบอ
เกอร์ปลาทู แห่งเดียวในโลก ได้ของฝากติดไม้ติดมือกันถ้วนหน้า เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
18.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ รถจอดที่ หน้าคณะครุ ศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
- กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ
หมายเหตุ

กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม
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อัตราค่าบริการ

สาหรับสมาชิก 16 -18 ท่าน (รถบัส) / หัวหน้าทัวร์ 2 คน
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
6,800.- บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม
1,300.- บาท
อัตรานี้รวม

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. เรือเหมาลาชมหิ่งห้วย
6. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท
7. มัคคุเทศก์ท่เี ข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ

แอลกอฮอล์สเปรย์ , หน้ากากอนามัย , จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด

ติดต่อ : 065 635 1997 , 080 571 5551

Line ID : @chaitour / E-mail : domestic@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

