
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

  

01. วนัแรกของการเดินทาง                         กรุงทพฯ  - สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม  
 

(หมายเหต ุ น าเอกสารการฉีดวคัซีนครบ 2 เข็ม ติดตวัไปดว้ย) 
06.30 น. ทกุท่านพรอ้มกนัที่... หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาฯ  รมิถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
07.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศพรอ้มหอ้งสขุภณัฑ ์
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มและผลไม ้  / ทกัทายสนทนาตามประสาคนกนัเอง 
เดินทางถึง อ าเภอโคกขาม จงัหวดัสมทุรสาคร ชม วัดโคกขาม  ที่มีพระอุโบสถหลงัเก่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยธุยา ลวดลาย
การแกะสลักไมห้น้าบันนั้นมีความงดงาม นอกจากนีย้ังมีศาลพันทา้ยนรสิงหซ์ึ่งเป็นศาลเพียงตาเดิม  และวัตถุโบราณที่เล่า
เรื่องราวเก่ียวกับพนัทา้ยนรสิงห ์เช่น ชิน้ส่วนของเรือพระที่นั่งเอกชยั บุษบก เป็นตน้ จากนัน้ ชม วัดใหญ่จอมปราสาท เป็นวดั
เก่าแก่สนันิษฐานว่าสรา้งสมัยสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรชักาลที่ 5 แห่งกรุงรตันโกสินทร ์ได้
พระราชทานนามว่า  วดัใหญ่สาครบรุี รวมถึงไดพ้ระราชทานพระไตรปิฎกและยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ภายในมี 
 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

                           

                                                                                                 
                ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461 

    

               เสน้ทางสายบญุ เมืองสองสมทุร  

        สมทุรสาคร  สมทุรสงคราม   
 

      เดนิทาง : อาทติยท์ี ่16 – จนัทรท์ี ่17 มกราคม  2565  ( 2 วนั 1 คนื ) 

 

 
 
 
 



- 2 - 
โบราณสถานส าคญั ไดแ้ก่ พระวิหารเก่าแก่ก่ออิฐถือปนูฐานแอ่นโคง้คลา้ยทอ้งส าเภา ซุ ้มประตแูละหนา้ต่างประดบัลวดลายปนู
ป้ัน นอกจากนีย้งัมีงานแกะสลกัไมท้ี่บานประตแูละหนา้ต่างของพระอโุบสถเป็นลายพนัธุพ์ฤกษา ตน้ไม ้ภเูขา สตัวแ์ละบุคล  
ศิลปะแบบจีนที่สวยงาม กรมศิลปากรไดข้ึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเม่ือ 27 กนัยายน 2475  ชม วดัสุทธิวาตวราราม  

พระอารามหลวงไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม และเป็นวดัพฒันาตวัอย่าง ดา้นหนา้วดัประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  ซึ่งสรา้งขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองคเ์สด็จพระราชด าเนินท่าฉลอม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
อาหารกลางวนั 

บ่าย เดินทางสู ่จงัหวดัสมทุรสงคราม ชม วัดบางกะพ้อม  วดัโบราณสรา้งในสมยักรุงศรีอยธุยา ภายในมีวิหารลกัษณะ 
สถาปัตยกรรมจีนตามแบบศิลปะพระราชนิยมในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั คือ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส ์ 
หนา้ป้ันเป็นลายปนูป้ันแบบจีน ประตเูป็นทรงกลม มีปนูป้ันเป็นรูปทหารฝรั่งยืนเฝา้ 2 ขา้ง ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนงันนูที่ 
สวยงามแปลกตาเป็นอย่างยิ่ง แบ่งเป็น 4 ดา้น กลา่วถึงเรื่องราวต่างๆ ไดแ้ก่ พระพทุธบาททัง้ 5 แห่ง ที่ประดิษฐาน ณ สวุณัมา 
ลิก ภเูขาสวุรรณบรรพต ภเูขาสมุนกฏู เมืองโยนกและรอยพระพทุธบาทที่ประดิษฐาน ณ แม่น า้นมัมทานที ภาพพระพทุธประวตัิ 
วนัที่พระพทุธเจา้เสด็จดบัขนัธป์รนิิพพาน แลว้ 7 วนั ไดน้  าพระศพของพระพทุธเจา้ขึน้ตัง้บ าเพ็ญกศุล  ภาพพทุธประวตัิรวมๆ คือ  
ภาพตอนตรสัรู ้ภาพตอนไดอ้คัรสาวกซา้ยขวาเป็นตน้  สกัการะรูปหล่อหลวงพอ่คง ธมมฺโชโต อดีตเจา้อาวาส และเป็นพระ 
อาจารยท์ี่มีชื่อเสียงไดร้บัความเคารพนบัถือจากประชาชนทั่วสารทิศ   จากนัน้ชม วัดจุฬามณี เป็นวดัโบราณรมิฝ่ังคลองอมัพวา 
ต่อเนื่องกบัคลองผีหลอก สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัอยธุยาตอนปลายรชัสมยัพระเจา้ปราสาททอง สันนิษฐานว่าทา้วแกว้ผลกึ (นอ้ย)  
นายตลาดบางชา้งตน้วงศร์าชินิกลุบางชา้งเป็นผูส้รา้งขึน้บรเิวณหลงัวดัเดิมเป็นนิวาสสถานของ คณุนาค (สมเด็จพระอมัรนิท 
รามาตยพ์ระบรมราชินีในราชกาลที่ 1 ) และคณุบญุรอด (สมเด็จพระศรีสรุเิยนทรามาตย ์พระบรมราชินีในรชักาลที่ 2 )  
โบราณสถานส าคญัภายในวดัคือ กฏุิและอโุบสถลว้นสรา้งจากไมส้กั ซึ่งไดเ้สื่อมโทรมและผพุงัไปตามกาลเวลา แตก่็ไดม้ีการ 
บรูณปฏิสงัขรณใ์หอ้ยู่ในสภาพคงทนแข็งแรงและมีความสวยงามยิ่งขึน้ ก็ดว้ยความสามารถของหลวงพ่อเนื่อง ซึ่งเป็นพระ 
เกจิอาจารย ์โด่งดงัในเรื่องของคาถาอาคมมากเม่ือ 20 กว่าปีก่อน  ท่านเป็นศิษยเ์อกของหลวงพ่อคงแห่งวดับางกะพอ้ม มีผูค้น 
นบัถือเป็นจ านวนมาก ชม ตลาดน ้ายามเย็นอัมพวา รมิคลองอมัพวา ซึ่งจะมีพ่อคา้แม่คา้พายเรือมาขายอาหาร เครื่องดืม่  
ปัจจบุนัมีรา้นคา้และที่พกัเกิดขึน้มากมายทัง้รา้นขายของที่ระลกึ อาหาร บา้งรา้นมีดนตรีขบักลอ่ม และมีลานจดั 
กิจกรรมตา่งๆ สลบัสบัเปลี่ยนกนัไปแต่ละสปัดาห ์เดินเลน่เลือกซือ้ของตามอธัยาศยั 
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ที่พกั บ้านอัมพวารีสอรท์แอนดส์ปา ... พกัผ่อนตามอธัยาศยั   
อาหารค ่าที่รีสอรท์ (ซีฟู๊ ด) 
หลงัอาหารน าท่านลอ่งเรือชมหิ่งหอ้ย (เหมาล า) 
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02. วนัท่ีสองของการเดินทาง                       ตลาดน ้าท่าคา - วดับางกุง้ - วดับา้นแหลม - กรุงเทพฯ  
 

 

อาหารเชา้ที่รีสอรท์ 
เชา้ น าท่านชมบรรยากาศ ตลาดน ้าท่าคา  ระหว่างเดินทางท่านจะพบกบัวิถีชีวิตการท าน า้ตาลมะพรา้ว  ซึ่งเป็นสินคา้ส าคญั 
ของหมู่บา้น ผ่านบา้นเรือนต่างๆ จะเห็นมีเตาตาลอยู่เกือบทกุครวัเรือน บรรยากาศรม่รื่นเพราะสองฝ่ังถนนประกอบไปดว้ยสวน 
มะพรา้วและสวนผลไม ้ จากนัน้ชม โบสถป์รกโพธ์ิ ความมหศัจรรยห์นึ่งใน UNSEEN IN THAILAND ภายใน วัดบางกุ้ง  

ซึ่งโบสถข์องวดันีจ้ะถกูปกคลมุดว้ยตน้ไมข้นาดใหญ่  ภายในประดิษฐาน  หลวงพอ่พทุธนลิมณี  หรือที่ชาวบา้นเรียกว่า   
หลวงพอ่ด า  พระพทุธรูปปนูป้ันขนาดใหญ่ปางมารวิชยั สมยัปลายอยธุยา จากนัน้ชม บ้านแมวไทยโบราณ ศนูยก์ารเรียนรูแ้มว 
ไทยโบราณโดยก านนัปรีชา พคุคะบตุร เป็นผูร้ว่มก่อตัง้และดแูลแหลง่อนรุกัษแ์มวสายพนัธุไ์ทยแท้ๆ  ใหล้กูหลานชาวไทยได ้
ศกึษาไดเ้รียนรูก้นั ซึ่งปัจจุบนัแมวไทยพนัธุโ์บราณแท้ๆ  นัน้สญูพนัธุไ์ปแลว้ถึง 13 ชนิด   เหลือใหช้มเพียง 5 ชนิดเท่านัน้ ไดแ้ก่  
แมววิเชียรมาศ แมวโคราช แมวศภุลกัษณ ์แมวโกญจาหรือแมวด าปลอด และ แมวขาวปลอด นอกจากจะมีแมวไทยใหช้มแลว้ยงั 
เป็นที่เพาะพนัธุจ์  าหน่ายแมว  
อาหารกลางวนั 

บ่าย ก่อนอ าลาเมืองสมทุรสงครามน าท่านสกัการะ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม  พระพทุธรูปยืนปางอุม้บาตร หลอ่ดว้ยทองเหลือง 
ตามแบบสมยัสโุขทยัตอนปลาย ประดิษฐานยืนอยู่บนแท่นภายในพระอโุบสถนบัเป็นพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธิ์ที่ชาวบา้นเลื่อมใส 
ศรทัธา   น าท่านเดินทางสู ่วัดศรัทธาธรรม หรือ วดัมอญ สรา้งขึน้เม่ือปีราว พ.ศ. 2341 ดว้ยแรงศรทัธาในพทุธศาสนา 
ของชาวมอญประมาณ 12 ครอบครวัที่หนีสงครามกลางเมืองในพม่าเขา้มาพึ่งความรม่เย็นของแผ่นดินไทย อโุบสถสรา้งดว้ยไม ้
สกัทัง้หลงั เสาระเบียงฝังมกุลายไทย ผนงัภายนอกฝังเปลือกหอยมกุเป็นลายเทพพนมอนัวิจิตรบรรจง     เครื่องบนประดบัช่อฟ้า  
ใบระกา ที่กลางหนา้บนัทัง้สองดา้น จ าหลกัลายหงสภ์ายใตเ้ศวตฉตัร อยู่บนพืน้ลายกนกเปลว ภายในอโุบสถภาพจิตรกรรมฝา 
ผนงัฝังมกุ แสดงเรื่องราวพทุธประวตัิและภาพ    ดา้นลา่งคือ ภาพวรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ พระประธานคือพระพทุธชินราช 
จ าลองหนา้ตกักวา้ง 61 นิว้ ดา้นหลงัพระประธาน เป็นภาพพระประจ าวนัเกิด เพดานดา้นบนอโุบสถปิดทองลายไทย ใช ้
งบประมาณในการก่อสรา้งเกือบหนึ่งรอ้ยลา้นบาท เนื่องจากอโุบสถหลงันีฝั้งดว้ยมกุเกือบทัง้หมด เม่ือพระอาทิตยก์ าลงัจะลบั 
ขอบฟ้า มกุที่ฝังไวน้อกผนงัอโุบสถรูปลายเทพพนม จะสะทอ้นแสงระยิบระยบัสง่ประกายสวยงามอย่างยิ่ง ชมความสวยงามของ 
วดัแห่งนีแ้ลว้ น าท่านไปเลือกซือ้ของฝากและผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากทะเลกนัต่อที่ ดอนหอยหลอด  แต่ก่อนทกุท่านจะ 
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ้งสินคา้ถกูใจ สกัการะขอพร ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์กนัก่อนนะคะ  แลว้ไปชิมรสชาติ เบอ 
เกอร์ปลาทู แห่งเดียวในโลก ไดข้องฝากติดไมต้ิดมือกนัถว้นหนา้   เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
18.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ  รถจอดที่  หน้าคณะครุศาสตร ์จุฬาฯ รมิถนนพญาไท 
- กลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 

หมายเหตุ ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงบา้งตามความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ       

ส าหรบัสมาชิก 16 -18 ท่าน  (รถบสั) / หวัหนา้ทวัร ์2 คน  
ผูใ้หญ่    ท่านละ   6,800.-  บาท  
พกัเด่ียว  เพิ่ม         1,300.-  บาท 
 

อัตรานี้รวม 

1. รถบสัปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
5. เรือเหมาล าชมหิ่งหว้ย  
6. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
     - วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
7. มคัคเุทศกท์ี่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่ามินิบาร,์ ค่าซกัรีด 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ 

แอลกอฮอลส์เปรย ์, หนา้กากอนามยั , จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 
ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 

ตดิตอ่  :  065 635 1997 , 080 571 5551 

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