
 

#เทีย่วสุขใจไปสมุทรปราการ เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์ัวร ์ 

 

ไหวพ้ระอิ่มบุญวัดพระสมุทรเจดีย-์ถ่ายรูปกับป้อมพระจุลฯและเรือรบหลวงแม่กลอง 
บางกระเจ้า บ้านธูปหอมสมุนไพร-ช้อปป้ิงตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 

วัดอโศการาม-ชมช้างสามเศียรและพิพิธภัณฑ ์

ชิลๆ ทีบ่างปูถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เซรามิคคาเฟ่ 
 

07.00 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกล่องและน า้ดื่ม 

08.00 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจังหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ 
ระหว่างทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดัสมทุรปราการและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจาก
หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

09.00 น. เดินทางถงึ จ.สมุทรปราการ น าท่านไหวพ้ระรบับญุที่วัดพระสมุทรเจดีย ์ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอพระสมทุร

เจดยี ์ชาวบา้นเรียกพระประแดง เป็นสญัลกัษณป์ระจ าจงัหวดัสมทุรปราการ  สรา้งขึน้ตัง้แต่รชัสมยั รชักาล 

ที่ 2 ต่อเนื่องจนถึงรชักาลที่ 3 บรเิวณที่สรา้งพระเจดียน์ีอ้ยูก่ลางน า้หรือที่ชาวเมืองเรียกว่าเจดยีก์ลางน า้

เนื่องจากบรเิวณเดิมที่กอ่สรา้งพระสมทุรเจดียเ์ป็นเกาะและมีน า้ลอ้มรอบต่อมาตล่ิงเกิดการตืน้เขินมีพืน้ท่ี

งอกเพิม่ขึน้และเชื่อมตดิกบัเกาะอนัเป็นท่ีตัง้พระเจดยี ์ลอ้มรอบดว้ยพระวิหารหลวง ภายในประดษิฐาน

พระพทุธรูปปางหา้มสมทุร ท่ีชาวบา้นมีความเชื่อว่าจะชว่ยหา้มสิ่งเลวรา้ยที่จะเกิดขึน้จากทะเล เช่น พายุ

ต่างๆ ท่ีจะเขา้จากทางปากน า้ และยงัมีสิ่งก่อสรา้งอกีหลายอาคาร อาทิ หอระฆงั หอเทียน เกง๋จีนและหลกั

ผกูเรือ รวมถงึอาคารทรงยโุรปที่เรียกวา่ตกึฝรั่งซึ่งสรา้งขึน้ในสมยัรชักาลที่ 5 และพลาดไม่ไดก้บัการถ่ายรูป

กบัอนสุรณส์ถานป้อมพระจุลจอมเกล้าหรือเรียกสัน้ๆ ติดปากวา่ป้อมพระจลุ สรา้งขึน้ในสมบัรชักาลที่ 5 

เพื่อป้องกนัการรุกรานจากองักฤษและฝรั่งเศส ป้อมแหง่นีส้รา้งเป็นป้อมปืนใหญ่แบบตะวนัตกและไดต้ิดตัง้

ปืนหลมุหรือปืนเสือหมอบจ านวน 7 กระบอก เขา้ประจ าการโดยเป็นปืนท่ีมีสมรรถนะสงู ถือเป็นปืนใหญ่

บรรจทุา้ยรุน่แรกที่มกีารใชใ้นกองทพัเรือ จึงท าใหป้้อมปืนแห่งนีม้คีวามทนัสมยัที่สดุในขณะนัน้ ให้ท่านชม  

และถ่ายรูปกบัเรือรบหลวงแม่กลอง เป็นเรือท่ีต่อที่อู่เรือในประเทศญ่ีปุ่ น ปลดระวางประจ าการเมื่อปี พ.ศ.

2539 รวมระยะเวลาประจ าการประมาณ 59 ปี นบัว่าเป็นเรือรบท่ีประจ าการยาวนานท่ีสดุในประวตัิศาสตร์



กองทพัเรือไทยและเป็นเรือรบท่ีมคีวามเก่าแก่เป็นอนัดบั 2 ของโลก ปัจจบุนักองทพัเรือไดด้  าเนินการอนรุกัษ์

และปรบัปรุงเป็นพิพิธภณัฑเ์รือรบไทยดว้ย นอกจากนีบ้รเิวณป้อมพระจลุจอมเกลา้ ไดป้ระดษิฐานพระบรม

ราชานสุาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เมื่อพ.ศ. 2536 เพื่อเป็นราชานสุรณแ์ละร าลกึถึง

พระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอยา่งหาที่

เปรียบไม่ได ้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เขตสวนบางกระเจา้ ท่ีไดช้ื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพฯ น าท่านแวะชม

บ้านธูปหอมสมุนไพร ตัง้อยูใ่นชมุชนบางกะเจา้ สมทุรปราการ 

ที่นี่เป็นแหล่งผลิตธูปหอมแฮนดเ์มด เจา้แรกของบางกะเจา้ ท ามา

ยาวนานตัง้แต่ประมาณปี พ.ศ. 2547 โดยใชว้ตัถดุิบจากธรรมชาต ิ

100% ที่หาไดจ้ากทอ้งถิ่น เช่น ตะไครห้อม ใบสะเดา กระถิน 

มะกรูด ซึง่กลิ่นของสมนุไพรเหล่านีม้ีคณุสมบตัิไล่ยงุไดแ้ละมกีลิ่น

หอม ไรส้ารเคมี ท่านสามารถเลือกซือ้กลบับา้นไดถื้อเป็นสินคา้ OTOP อีกดว้ย จากนัน้ใหท้า่นแวะเลือกซือ้

สินคา้ที่ ตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จดัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตัง้อยูใ่น อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เพื่อ

ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษแ์ละสนบัสนนุใหช้าวบา้นมีรายไดจ้ากการน าผลผลิตในทอ้งถิ่นมาจ าหน่าย

เพื่อสรา้งรายได ้ ภายในตลาดมีรา้นคา้มากมาย ขายอาหาร

พืน้บา้นทัง้คาวหวาน และสินคา้โอทอปจากคนในชมุชนบาง

น า้ผึง้ และต าบลใกลเ้คยีงในจงัหวดัสมทุรปราการ ภายใน

ตลาดจดัเป็นซุม้ใหม้ีทางเดินยาวกว่า 2 กิโลเมตร มีลกัษณะ

เป็นวงกลม ดา้นหนา้เป็นโซนของตน้ไม ้ขายทัง้ไมด้อก ไม้

ประดบั กระถางตน้ไม ้อปุกรณท์ าสวนตา่งๆ ส่วนดา้นในเป็นรา้นคา้ที่เรียงรายตลอดสองฝ่ังทางเดนิ มีสารพดั

อาหารคาวหวานใหเ้ลือกซือ้มากมาย ทัง้ อาหารและขนมไทยโบราณ น า้พรกิ ผกัสด ผลไม ้ผกัปลอดสารพิษ 

อาหารทานเล่น รวมทัง้สินคา้ขา้งของเครื่องใชอ้ยา่ง เสือ้ผา้ เครื่องประดบั เป็นตน้ (อิสระใหท้า่นทานอาหาร

กลางวนัหรืออาหารทานเล่นตามอธัยาศยั)  

บ่าย น าท่านไหวพ้ระรบับญุที่วดัอโศการาม ตัง้อยูใ่น ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมทุรปราการ วดัเกา่แก่ที่มีความ 

ส าคญัและเป็นศาสนสถานท่ีมคีวามงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะพระธตุงัคเจดีย ์เจดียสี์ขาวขนาด

ใหญ่ เป็นปชูนียสถานประดษิฐานพระบรมสารีรธิาต ุและยงัเป็นที่ตัง้ของพระธุตงัคเจดีย ์ท่ีตัง้โดดเด่นอยู่ภาย

วดั เป็นพระเจดยีห์มู่รวม 13 องค ์แต่ละองคป์ระดษิฐานพระบรม

สารีรกิธาต ุเพื่อเป็นท่ีระลกึถงึธุดงควตัร 13 ประการ ภายในยงัมีพระ

ธาตขุองพระเกจิอาจารยช์ื่อดงั อาทิ หลวงปู่ แหวน หลวงปู่ ชา เป็นตน้ 

เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยม และยงัเป็นสถานปฏิบตัิธรรม

ที่มีพทุธศาสนิกชนมาปฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐานกนั จากนัน้น าทา่น

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑช์้างเอราวณัหรือช้างสามเศียร แห่งเมืองสมทุรปราการ เป็นประตมิากรรมลอยตวัรูป

ชา้งที่ใชเ้ทคนิคการเคาะขึน้รูปดว้ยมือแห่งแรกและใหญ่ที่สดุในโลก มีความสงู 43.6 เมตร ถือเป็นสิงศกัดิ์สิทธ์ิ



คู่บา้นคูเ่มืองรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่  ส าคญัและโดดเด่นของ จ.

สมทุรปราการ พรอ้มทัง้ใหท้่านไดเ้ขา้ชมส่วนของพิพิธภณัฑท์ี่อยู่

ภายใตรู้ปป้ันชา้งเอราวณัที่ใชเ้ป็นสถานท่ีจดัเก็บโบราณวตัถ ุจากนัน้

น าท่านเดินทางต่อสู่บางปูพกัเบรกช่วงบ่ายแบบชิลๆ ก่อนเดินทางกลบั

ที่สายลมแกเลอร่ีบางปเูซรามิคคาเฟ่ ซึง่เป็นรา้นอาหารและคาเฟ่ที่

ตกแตง่ดว้ยงานเซรามคิตา่งๆ มมีมุเก๋ๆ ใหผู้ม้าเยี่ยมชมและผูท้ี่มาใช้

บรกิารไดถ้่ายรูปกบัหลายมมุ

และสามารถเลือกซือ้งานเซรามิค

ดีไซนน์่ารกัๆ ที่มเีอกลกัษณไ์ม่ซ  า้

แบบใคร รวมถึงตน้ไมข้นาดเล็กก็

มีบรกิารดว้ย ส าหรบัผูช้ื่นชอบ

ศิลปะไม่ควรพลาดเลยทีเดียว 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ ส่งทกุท่านโดยสวสัดิภาพ 

********************************************************************************** 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    ทุกวันเสำร์และวันอำทติย์ ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง ธ.ค.63 
29, 30 ส.ค.63 / 5, 6 ก.ย. / 12, 13 ก.ย. / 19, 20 ก.ย. / 26, 27 ก.ย.63 
3, 4 ต.ค. / 10, 11 ต.ค. / 17, 18 ต.ค. / 23, 24, 25 ต.ค. / 31 ต.ค.63 
1 พ.ย.63 / 7, 8 พ.ย. / 14, 15 พ.ย. / 21, 22 พ.ย. / 28, 29 พ.ย.63 
5, 6, 7 ธ.ค. / 10, 11, 12, 13 ธ.ค. / 19, 20 ธ.ค. / 26, 27 ธ.ค.63 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ท่านละ 999.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์อ่นเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
✓ บรกิารน า้ดืม่ท่านละ 1 ขวด 
✓ ค่าอาหารเชา้และน า้ดื่ม ตามที่ระบใุนรายการ 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ  
✓ ค่าประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบใุนกรมธรรม)์ 
✓ ค่ามคัคเุทศกท์ี่จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



อัตรานีไ้ม่รวม 

X ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์

X ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัและค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องดืม่สั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารส าหรบัท่านท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

▪ ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษิัทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

▪ กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลิก 

● หากมกีารยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร ์
รวมถงึบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมเีหตยุกเลิกทวัร ์โดยมใิช่ความผิดของบรษิัททวัร ์บรษิัทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็น *** 

หมายเหต ุ

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้เดินทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ทา่นขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา
หรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บรษิัทฯ จะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงนิหรือส่วน
บรกิารท่ีขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษิัทฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดนิทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 



● การจดัที่นั่งบนรถบสั (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทาง
บรษิัทฯ ในการบรหิารจดัการ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบั
เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 

 


