
 

#เท่ียวสุขใจไปสมุทรปราการ เท่ียวแบบนิวนอรม์อล วนัเดยท์ัวร ์ 

 

ไหว้พระอ่ิมบุญวัดพระสมุทรเจดีย-์ถา่ยรูปกับป้อมพระจลุฯและเรือรบหลวงแม่กลอง 
บางกระเจา้ บ้านธูปหออมสมุนไพร-ช้อปป้ิงตลาดน ้าบางน ้าผึง้ 

วัดอโศการาม-ชมช้างสามเศียรและพิพิธภัณฑ  ์

ชิลๆ ท่ีบางปูถา่ยรูปกับมุมสวยๆ เซรามิคคาเฟ่ 
 

07.00 น. นดัเวลาพรอ้มกนัที่จดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

08.00 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจงัหวัดสมุทรปราการ จงัหวดัที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ 
ระหว่างทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจังหวดัสมทุรปราการและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจาก
หวัหนา้ทวัรห์รอืมัคคเุทศกป์ระจ ารถ 

09.00 น. เดินทางถงึ จ.สมุทรปราการ น  าท่านไหวพ้ระรบับญุที่วัดพระสมุทรเจดีย ์ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอพระสมทุร

เจดีย ์ชาวบา้นเรยีกพระประแดง เป็นสญัลกัษณป์ระจ าจงัหวัดสมุทรปราการ  สรา้งขึน้ตัง้แต่รชัสมยั รชักาล 

ที่ 2 ต่อเนื่องจนถงึรชักาลที่ 3 บรเิวณที่สรา้งพระเจดียน์ีอ้ยู่กลางน า้หรอืที่ชาวเมืองเรยีกว่าเจดียก์ลางน า้

เนื่องจากบรเิวณเดิมที่ก่อสรา้งพระสมทุรเจดียเ์ป็นเกาะและมีน  า้ลอ้มรอบต่อมาตลิ่งเกิดการตืน้เขินมีพื ้นที่

งอกเพิ่มขึน้และเชื่อมติดกบัเกาะอนัเป็นที่ตัง้พระเจดีย ์ลอ้มรอบดว้ยพระวิหารหลวง ภายในประดิษฐาน

พระพทุธรูปปางหา้มสมทุร ที่ชาวบา้นมีความเชื่อว่าจะช่วยหา้มสิ่งเลวรา้ยที่จะเกิดขึน้จากทะเล เช่น พายุ

ต่างๆ ที่จะเขา้จากทางปากน า้ และยงัมีสิ่งก่อสรา้งอีกหลายอาคาร อาทิ หอระฆงั หอเทียน เก๋งจีนและหลกั

ผกูเรอื รวมถึงอาคารทรงยโุรปที่เรยีกว่าตกึฝรั่งซึ่งสรา้งขึน้ในสมยัรชักาลที่ 5 และพลาดไม่ไดก้บัการถ่ายรูป

กบัอนสุรณส์ถานป้อมพระจลุจอมเกล้าหรอืเรยีกสัน้ๆ ติดปากว่าป้อมพระจุล สรา้งขึน้ในสมบัรชักาลที่ 5 

เพื่อป้องกนัการรุกรานจากองักฤษและฝรั่งเศส ป้อมแห่งนีส้รา้งเป็นป้อมปืนใหญ่แบบตะวนัตกและไดติ้ดตัง้

ปืนหลมุหรอืปืนเสอืหมอบจ านวน 7 กระบอก เขา้ประจ าการโดยเป็นปืนที่มีสมรรถนะสงู ถือเป็นปืนใหญ่

บรรจทุา้ยรุน่แรกที่มีการใชใ้นกองทพัเรอื จึงท  าใหป้้อมปืนแห่งนีม้ีความทนัสมยัที่สดุในขณะนัน้ ให้ท่านชม  

และถ่ายรูปกบัเรือรบหลวงแม่กลอง เป็นเรอืที่ต่อที่อู่เรอืในประเทศญ่ีปุ่ น ปลดระวางประจ าการเมื่อปี พ.ศ.

2539 รวมระยะเวลาประจ าการประมาณ 59 ปี นบัว่าเป็นเรอืรบที่ประจ าการยาวนานที่สดุในประวติัศาสตร์



กองทพัเรอืไทยและเป็นเรอืรบที่มีความเก่าแก่เป็นอนัดบั 2 ของโลก ปัจจบุนักองทพัเรอืไดด้  าเนินการอนุรกัษ์

และปรบัปรุงเป็นพิพิธภัณฑเ์รอืรบไทยดว้ย นอกจากนีบ้รเิวณป้อมพระจลุจอมเกลา้ ไดป้ระดิษฐานพระบรม

ราชานุสาวรยีพ์ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เมื่อพ.ศ. 2536 เพื่อเป็นราชานสุรณแ์ละร  าลกึถงึ

พระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่

เปรยีบไม่ได ้จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่ขตสวนบางกระเจา้ ที่ไดช้ื่อว่าเป็นปอดของกรุงเทพฯ น าท่านแวะชม

บา้นธูปหอมสมนุไพร ตัง้อยู่ในชุมชนบางกะเจา้ สมทุรปราการ ที่นี่

เป็นแหลง่ผลติธูปหอมแฮนดเ์มด เจา้แรกของบางกะเจา้ ท  ามา

ยาวนานตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2547 โดยใชว้ัตถดิุบจากธรรมชาติ 

100% ที่หาไดจ้ากทอ้งถ่ิน เช่น ตะไครห้อม ใบสะเดา กระถิน 

มะกรูด ซึ่งกลิ่นของสมนุไพรเหลา่นีม้ีคณุสมบติัไล่ยงุไดแ้ละมีกลิ่น

หอม ไรส้ารเคม ีท่านสามารถเลอืกซือ้กลบับา้นไดถื้อเป็นสนิคา้ OTOP อีกดว้ย จากนัน้ใหท้่านแวะเลอืกซือ้

สนิคา้ที่ ตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จดัเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ใน อ  าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เพื่อ

สง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์และสนบัสนนุใหช้าวบา้นมีรายไดจ้ากการน าผลผลติในทอ้งถ่ินมาจ าหน่าย

เพื่อสรา้งรายได ้ ภายในตลาดมีรา้นคา้มากมาย ขายอาหาร

พืน้บา้นทัง้คาวหวาน และสนิคา้โอทอปจากคนในชมุชนบาง

น า้ผึง้ และต าบลใกลเ้คียงในจงัหวัดสมทุรปราการ ภายใน

ตลาดจดัเป็นซุม้ใหม้ีทางเดินยาวกว่า 2 กิโลเมตร มีลกัษณะ

เป็นวงกลม ดา้นหนา้เป็นโซนของตน้ไม ้ขายทั้งไมด้อก ไม้

ประดบั กระถางตน้ไม ้อปุกรณท์  าสวนต่างๆ สว่นดา้นในเป็นรา้นคา้ที่เรยีงรายตลอดสองฝ่ังทางเดิน มีสารพัด

อาหารคาวหวานใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ทัง้ อาหารและขนมไทยโบราณ น า้พรกิ ผักสด ผลไม ้ผักปลอดสารพิษ 

อาหารทานเลน่ รวมทั้งสนิคา้ขา้งของเครื่องใชอ้ย่าง เสือ้ผา้ เครื่องประดบั เป็นตน้ (อิสระใหท้่านทานอาหาร

กลางวนัหรอือาหารทานเลน่ตามอธัยาศยั)  

บ่าย น าท่านไหวพ้ระรบับญุที่วัดอโศการาม ตัง้อยู่ใน ต.ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมทุรปราการ วดัเก่าแก่ที่มีความ 

ส าคัญและเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะพระธุตงัคเจดีย ์เจดียส์ขีาวขนาด

ใหญ่ เป็นปชูนียสถานประดิษฐานพระบรมสารรีธิาตุ และยงัเป็นที่ตัง้ของพระธุตังคเจดีย ์ที่ตัง้โดดเด่นอยู่ภาย

วดั เป็นพระเจดียห์มู่รวม 13 องค ์แต่ละองคป์ระดิษฐานพระบรม

สารีรกิธาต ุเพื่อเป็นที่ระลกึถงึธุดงควตัร 13 ประการ ภายในยงัมีพระ

ธาตขุองพระเกจิอาจารยช์ื่อดงั อาทิ หลวงปู่ แหวน หลวงปู่ ชา เป็นตน้ 

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และยงัเป็นสถานปฏิบติัธรรม

ที่มีพทุธศาสนิกชนมาปฏิบติัวิปัสสนากรรมฐานกนั จากนัน้น  าท่าน

เดินทางสู ่พิพิธภัณฑช์้างเอราวัณหรือช้างสามเศียร แห่งเมืองสมทุรปราการ เป็นประติมากรรมลอยตวัรูป

ชา้งที่ใชเ้ทคนิคการเคาะขึน้รูปดว้ยมือแห่งแรกและใหญ่ที่สดุในโลก มีความสงู 43.6 เมตร ถือเป็นสงิศกัด์ิสทิธ์ิ



คู่บา้นคู่เมืองรวมถงึเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่  ส  าคญัและโดดเด่นของ จ.

สมทุรปราการ พรอ้มทัง้ใหท้่านไดเ้ขา้ชมส่วนของพิพิธภัณฑท์ี่อยู่

ภายใตรู้ปป้ันชา้งเอราวณัที่ใชเ้ป็นสถานที่จัดเก็บโบราณวัตถ ุจากนัน้

น  าท่านเดินทางต่อสูบ่างปูพกัเบรกช่วงบ่ายแบบชิลๆ ก่อนเดินทางกลบั

ที่สายลมแกเลอร่ีบางปูเซรามิคคาเฟ่ ซึ่งเป็นรา้นอาหารและคาเฟ่ที่

ตกแต่งดว้ยงานเซรามิคต่างๆ มีมมุเก๋ๆ ใหผู้ม้าเย่ียมชมและผูท้ี่มาใช้

บรกิารไดถ่้ายรูปกบัหลายมุม

และสามารถเลอืกซือ้งานเซรามิค

ดีไซนน์่ารกัๆ ที่มีเอกลกัษณไ์ม่ซ า้

แบบใคร รวมถงึตน้ไมข้นาดเลก็ก็

มีบรกิารดว้ย ส  าหรบัผูช้ื่นชอบ

ศิลปะไม่ควรพลาดเลยทีเดียว 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุท่านโดยสวสัดิภาพ 

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

 

ก ำหนดกำรเดินทำง    ทุกวันเสำร์และวันอำทิตย์ ตลอดเดือน ส.ค.63 ถงึ 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  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์่อนเดินทาง** 

อัตรานีร้วม 

 ค่ารถตูบ้สัปรบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด 
 ค่าอาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามที่ระบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ  
 ค่าประกนัภัยจากอบุัติเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอบุัติเหต ุ    

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบใุนกรมธรรม)์ 
 ค่ามคัคเุทศกท์ี่จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



อัตรานีไ้ม่รวม 

X ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X ค่าใชจ้่ายสว่นตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าซักรดี ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารส  าหรบัท่านที่ท่านเจ มงัสวิรติั หรอือาหารส  าหรบัมสุลมิ 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ต็มจ านวนตามรายการระบ ุโดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส  าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระค่าทวัรอ์ย่างนอ้ย 20 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือว่าท่านสละสทิธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลิก 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกิไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร ์
รวมถึงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น  าเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ*** 

***ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ  าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรอืเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของท่านเป็นส  าคัญที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่น
บรกิารที่ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรอืการยกเลกิการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ ภัยจาก

ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ 



● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล  าดบัการจอง และถือเป็นสทิธ์ิขาดของทาง
บรษัิทฯ ในการบรหิารจดัการ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั
เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังท่ีน่ังบนรถ 

                                                                                            

 

 


