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อัมพวา & ดำเนินสะดวก

เร�ยกได�ว�าถ�าอยากพักชาร�จพลังกาย พลังใจ ท่ีน่ีถือเป�น
อีกหนึ่งจ�ดหมายหลักของนักท�องเที่ยว แวะท่ีไหนได�บ�าง
เราคัดมาให�แล�ว

สัมผัสธรรมชาติของชีว�ตชุมชนร�มน้ำ ที่ภายในตลาดมีทั้ง
อาหารพ�้นบ�านที่แม�ค�าและพ�อค�าพายเร�อมาขายให�เลือก
ซื้อเลือก ชิม กิน รวมถึงอาหาร ที่ขายอยู�ตามร�านอาหาร
บนฝ��งก็มีให�เลือกมากมาย ทั้งอาหารทะเลย�าง ปลาหมึก, 
กุ�ง, หอย, ปู ที่ย�างกันสดๆ บนเตาพร�อมน้ำจ��มรสแซ�บ

อีกทั้งของใช� ของที่ระลึก ตลอดจนค�าหัตถกรรมท�องถิ�น 
นักท�องเที่ยวสามารถเช�าเร�อล�องไปตามคลอง ชมสวน
ผลไม� ดูบ�านเร�อน ใกล�ชิดว�ถีชาวบ�าน ทั้งยังได�ซึมซับ
ความเป�นอยู�ท�องถิ�นอีกด�วย ถือเป�นสเน�ห�ที่พลาดไม�ได�
เลยทีเดียว

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก



ดำเนินสะดวก - ข�่ชาง - ชมว�ถีชาวบานกะเหร�่ยงคอยาว
วันที่   1
09.00 น. จ�ดนัดพบศาลายา ออกเดินทางด�วยรถตู�ปรับอากาศ 

10.00 น. เดินทางถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป�นสถานที่ท�องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงมากของราชบุร� เป�นตลาดเก�าแก�นับร�อยป� มีสินค�า
ให�เลือกซื้อ ก็จะมีทั้งของกิน ของใช� และของที่ระลึกมากมาย 
รวมถึงสินค�าหัตถกรรม ซึ่งเป�นที่นิยมของชาวต�างชาติ เป�น
ตลาดน้ำที่มีมนต�ขลัง เพราะเป�นตลาดน้ำที่เป�นว�ถีชีว�ตจร�ง 
จากนั้นพาทุกท�านล�องเร�อชมบรรยากาศ ชมว�ถีชีว�ตร�มฝ��ง
คลอง ใช�เวลาประมาณ 1ชั่วโมง 

(ราคา 400 บาท/ลำ นั่งได� ไม�เกิน 6ท�าน) 

12.00 น. อิสระอาหารกลางวันเพ�่อความสะดวกในการท�องเที่ยว 
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13.00 น. หลังรับประทานอาหารพาทุกท�านเดินทางไปยังหมู�บ�านช�าง 
เป�นแหล�งท�องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ท�ามกลางแมกไม�นานาพันธุ� 
ซึ่งมีช�างให�บร�การนักท�องเที่ยวได�นั่งหลังช�างเดินชมธรรมชาติ 
สนุกกับการนั่งช�างข�ามลำคลอง ได�สัมผัสบรรยากาศที่สดชื่น 
และได�สัมผัสความน�ารักของช�างไทย 

(ค�าบร�การ 250 บาท และ ค�ากล�วยช�าง 100 บาท)

13.50 น.

หมู�บ�านช�างดำเนินสะดวก

14.15 น. ออกเดินทางสู� อุทยานหินเขางู

จากนั้นพาชม หมู�บ�านกะเหร�่ยงคอยาว ชมว�ถีชีว�ต และศึกษา
ความเป�นอยู�ของชาวกะเหร�่ยงคอยาวชมความน�ารักของชาว
บ�านที่เป�นกันเอง ได�ถ�ายรูปเป�นที่ระลึก
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15.00 น. ถึงอุทยานหินเขางู “อุทยานหินเขางู” เป�นอุทยานหิน ภายในอุทยานหินเขางูแห�งนี้ มีสถานที่ท�องเที่ยวทางโบราณคดีอยู�หลายแห�ง ซึ่งจะเป�นถ้ำที่อยู�
บนภูเขา มี ถ้ำษี ถ้ำฝาโถ และถ้ำจ�น-จาม ถ้ำต�างๆ นี้พบพระพ�ทธรูปจำหลัก หร�อพระพ�ทธรูปที่สลักหินที่ฝาผนังถ้ำอยู�หลายองค� ซึ่งพระพ�ทธรูป
เหล�านี้เป�นพระพ�ทธรูปตั้งแต�สมัยทวารวดี แต�ละถ้ำอยู�ไม�ไกลกัน แต�ต�องเดินข�้นบันไดไต�เขาไปค�อนข�างสูง บร�เวณรอบๆ ก็จะมีฝูงลิงอาศัยอยู�เป�น
จำนวนมาก

16.00 น. จากนั้นพาทุกท�านเข�าสู�ที่พักร�เวอร�แจม อัมพวา หร�อเทียบเท�า (ช�วงค่ำลูกค�าสามารถซื้อออฟชั่นเสร�ม ล�องเร�อชมหิ�งห�อยบร�เวณตลาดอัมพวาได�)



ตลาดรมหุบ - อัมพวา - ลองเร�อสักการะ 5 วัด
วันที่   2
09.00 น. รับประทานอาหารเช�า (ก�อนรับประทานอาหารเช�า ลูกค�าสามารถ

ออกมาใส�บาตรบร�เวณตลาดน้ำอัมพวาได�)

11.00 น. เดินทางถึงตลาดร�มหุบ เป�นตลาดที่อยู�บนทางรถไฟ สาย
แม�กลอง-บ�านแหลมพ�อค�า-แม�ค�า ต้ังแผงสองข�างทางรถไฟ 
ส�วนลูกค�าก็อาศัยทางรถไฟเป�นถนน สำหรับจับจ�ายซ้ือของ 
เป�นตลาดท่ีท่ีน�าหวาดเสียวท่ีสุดในโลก หร�อตลาดเส่ียงตาย  
ด�วยต�องหลบรถไฟวันละถึง 8 เที่ยว ภายในตลาดแม�กลอง
เต็มไปด�วยร�านค�ามากกว�า 300 ร�าน เลียบทางรถไฟยาวกว�า 
500 เมตร พอรถไฟผ�านมาจะชะลอความเร็ว ว��งด�วย 15 กิโล-
เมตรต�อช่ัวโมง ส�วนพ�อค�าแม�ค�าร�บเก็บร�านและหุบร�มของตน 
เม่ือขบวนรถผ�านไปจ�งจะกางร�ม ซ่ึงระยะห�างระหว�างรถไฟกับ
แผงร�านค�ายังไม�ถึง 2 เมตร ในประเทศไทยจ�งเร�ยกตลาดแห�งน้ี
ว�า “ตลาดร�มหุบ”  
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

17.00 น. หลังจากล�องเร�อให�ทุกท�านได� เลือกซื้อสินค�าของฝาก ของใช�ต�างๆ 
ทั้งอาหารต�างๆ ผักผลไม�  ขนมไทย ตามอัธยาศัย

18.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราดังกลาวรวม

อัตราดังกลาวไมรวม

•  ค�ารถตู� VIP ไป-กลับ
•  ค�าที่พักจำนวน 1 คืน อาหารตามระบุในโปรแกรม 
•  ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตเข�าเขตพ�้นที่อุทยาน 
•  ค�าประกันอุบัติเหตุ

×  ค�าใช�จ�ายส�วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
×  ค�าธรรมเนียมเข�าสถานที่ของชาวต�างชาติที่เพ��มเติมตามการจ�ายจร�ง
×  ภาษีมูลค�าเพ��ม 7% และหักณที่จ�าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

ตารางราคา



การจอง หร�อ สำรองที่นั่ง 
•  กรุณาจองล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนการเดินทางและกรุณา
    เตร�ยมเง�นมัดจำ 50% ของราคาทัวร�
•  (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได�รับเง�นมัดจำแล�วเท�านั้น) 
•  หากไม�ชำระส�วนที่เหลือก�อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและ
    กิจกรรมที่ได�ทำการจองอาจถูกยกเลิกได� 
•  การจองห�องพักข�้นอยู�กับห�องว�าง ณ วันที่ยืนยันการจอง
•  การสำรองห�องที่สมบูรณ�จะต�องมีการชำระเง�นบางส�วนหร�อทั้งหมด
    ก�อน หากยังไม�มีการชำระเง�นจะไม�สามารถทำจองได�
•  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของห�องพักทุกประเภท โดย
    ไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า  

เง�่อนไขการจอง / การยกเลิก
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การยกเลิก
•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 60 วัน คืนค�าใช�จ�ายทั้งหมด 
•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 45-59 วัน เก็บค�ามัดจำทั้งหมด
•  แจ�งยกเลิกน�อยกว�า 45 วัน ก�อนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บ
    ค�าใช�จ�ายทั้งหมด
•  สำหรับผู�โดยสารที่ไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเป�นผู�ยื่น
    ว�ซ�าให� เมื่อผลว�ซ�าผ�านแล�วมีการยกเลิกการเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
    ในการคืนค�ามัดจำทั้งหมด



บร�ษัท ทราเวลซี้ด จำกัด
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