บ้ านสวนแม่ กลอง www.bannsuanmaeklong.com
1041/29 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel: 081-4381522 , 081-8405388 Fax: 034-736677

เรื่ อง ใบเสนอราคาที่พักกิจกรรม
บ้ านสวนแม่กลอง มีความยินดีที่จะเสนอรายการต่าง ๆ ของแพ็คเกจที่ทา่ นจะได้ รับจากทางรี สอร์ ทของเรา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

Package เรื อนาเที่ยว 2 2 วัน 1 คืน “ล่องเรื อชมลาน ้า ไหว้ พระ 5 วัด
ราคาพิเศษ

เที่ยวตลาดน ้าอัมพวา พาชมหิ่งห้ อย”
ท่านละ 900 บาท จานวน 8 ท่านขึ ้นไป
(เด็กต่ากว่า 6 ปี คิดครึ่งราคา ไม่ปทู ี่นอนเสริม)

- ห้ องพักปรับอากาศ (พักห้ องละ 2 ท่าน)
จานวน 1 คืน
- เรื อนาเที่ยว ไหว้ พระ 5 วัด เที่ยวตลาดน ้าอัมพวา พาชมหิ่งห้ อย
จานวน 1 ลา
- อาหารเช้ า (ข้ าวต้ มปลาทะเล ตาหรับบ้ านสวนแม่กลอง กาแฟ โอวัลติน ปาท๋องโก๋ น ้าดื่ม) จานวน 1 มื ้อ
หมายเหตุ

- วันจันทร์ -วันพฤหัสบดี ที่ไม่ใช่วนั หยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 800 บาท
- กรณีที่ทา่ นมาเป็ นหมู่คณะ และต้ องการนอนเดี่ยว ทางรี สอร์ ตขอคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่ม

การชาระเงิน
1.หลังจากจอง Package แล้ วภายใน 3 วัน กรุณายืนยันการจอง และชาระเงินล่วงหน้ า 50%
ของค่าใช้ จ่ายโดยโอนเงิน บัญชีช่ ือ คุณธรรมนูญ ศิริพานิช ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่ อย เดอะมอลล์
บางแค เลขที่บัญชี 751-2-154721 และส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ Fax 034-736677
2.ค่าใช้ จา่ ยส่วนที่เหลือ ชาระเป็ นเงินสดก่อน Check out
3.หลังจากลงนามผู้จองแล้ ว กรุณา Fax หรื อ E-mail เอกสารฉบับนี ้กลับมายังรี สอร์ ท
ทางรีสอร์ ทกราบขอบพระคุณท่ าน ที่ไว้ วางใจเลือกใช้ บริการ จากบ้ านสวนแม่ กลอง
ยืนยันการจอง
(.........................................) ผู้จอง
ตาแหน่ง.................................. วันที่ .......................

ขอแสดงความนับถือ
คุณวรรณศิริ ศิริพานิช ผู้จดั การบ้ านสวนแม่กลอง
081-4381522

โปรแกรมการเดินทาง Package เรื อนาเที่ยว 2
“ล่ องเรื อชมวิถีชีวติ ริ มแม่ นา้ แม่ กลอง ไหว้ พระ 5 วัด
เที่ยวตลาดนา้ อัมพวา พาชมหิ่งห้ อย”
วันที่ 1
14.00 น. พร้ อมกันที่บริเวณริมแม่น ้าบ้ านสวนแม่กลอง
- ออกเดินทางสู่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร กราบนมัสการหลวงพ่อบ้ านแหลม พระคู่บ้านคู่เมือง
- ปิ ดทองขอพรนมัสการพระประธานองค์ใหญ่ที่สดุ ในลุ่มแม่น ้าแม่กลอง ณ วัดท้ องคุ้ง สักการะบูชา
หลวงพ่อบัวเข็ม แกะสลักจากไม้ จนั ทร์ หอม
- สักการะพระพุทธรูปปูนปั น้ ปิ ดทอง พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ปิ ดทองลายรดน ้าร่องชาติด้วยทองแท้ และเยี่ยมชมพิพธิ ภัณฑ์ “กุฏิทอง” สมัยรัชกาลที่ 1 ณ
วัดภุมิรินทร์ กฏุ ิทอง
- ขอพร ขอโชค ขอลาภ พี่จกุ กุมารเทพ ณ วัดสวนหลวง เยี่ยมชมเจดีย์เก่าแก่สมัยอยุธยา
- กราบนมัสการหลวงปู่ สาย สรี ระร่างที่ไม่เน่าไม่เปื่ อย ณ วัดจันทร์ เจริญสุข และขอพร ต้ นเจ้ าแม่ประดู่
ต้ นไม้ ศกั ดิ์สิทธิ์
17.00 น. แวะเที่ยวตลาดอัมพวา เลือกชื ้ออาหาร ขนมพื ้นเมือง และช็อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
19.30 น. ล่องเรื อชมหิ่งห้ อย ทอแสงระยิบระยับยามค่าคืน
20.30 น. เดินทางถึงที่พกั ดื่มด่ากับบรรยากาศยามค่าคืนแสนประทับใจ ณ ริมแม่น ้าแม่กลอง
วันที่ 2
05.45-06.30 น. ทาบุญใส่บาตรยามเช้ า บริเวณท่าน ้าหน้ ารี สอร์ ท
โดยมีพระรับบิณฑบาตร ทางน ้า จานวน 2 รูป
(ชุดอาหารแห้ ง ชุดละ 50 บาท ไม่รวมในแพ็คเกจ)
กรุณาแจ้ งความประสงค์ตอน CHECK-IN
08.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้ าปาท่องโก๋, กาแฟ, โอวัลติน
ข้ าวต้ มปลาทะเลสด แสนอร่อย ตาหรับบ้ านสวนแม่กลอง

