
 

#เทีย่วสุขใจไปสมุทรปราการ เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์วัร ์ 

 

ไหว้พระอิม่บุญวัดพระสมุทรเจดยี-์ถ่ายรูปกับป้อมพระจุลฯและเรือรบหลวงแม่กลอง 
บางกระเจ้า บ้านธูปหออมสมุนไพร-ช้อปป้ิงตลาดน า้บางน า้ผึง้ 

วัดอโศการาม-ชมช้างสามเศียรและพพิธิภัณฑ ์

ชลิๆ ทีบ่างปูถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เซรามคิคาเฟ่ 
 

07.00 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

08.00 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจังหวัดสมุทรปราการ จงัหวดัท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ 
ระหวา่งทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดัสมทุรปราการและสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจของรายการจาก
หวัหนา้ทวัรห์รอืมคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

09.00 น. เดินทางถงึ จ.สมุทรปราการ น าทา่นไหวพ้ระรบับญุที่วัดพระสมุทรเจดยี ์ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอพระสมทุร

เจดีย ์ชาวบา้นเรียกพระประแดง เป็นสญัลกัษณป์ระจ าจงัหวดัสมทุรปราการ  สรา้งขึน้ตัง้แตร่ชัสมยั รชักาล 

ท่ี 2 ตอ่เน่ืองจนถงึรชักาลที่ 3 บรเิวณที่สรา้งพระเจดียนี์อ้ยูก่ลางน า้หรอืท่ีชาวเมืองเรยีกวา่เจดียก์ลางน า้

เน่ืองจากบรเิวณเดิมท่ีก่อสรา้งพระสมทุรเจดียเ์ป็นเกาะและมีน า้ลอ้มรอบตอ่มาตลิ่งเกิดการตืน้เขินมีพืน้ท่ี

งอกเพิ่มขึน้และเช่ือมติดกบัเกาะอนัเป็นท่ีตัง้พระเจดีย ์ลอ้มรอบดว้ยพระวิหารหลวง ภายในประดิษฐาน

พระพทุธรูปปางหา้มสมทุร ท่ีชาวบา้นมีความเช่ือวา่จะช่วยหา้มสิ่งเลวรา้ยท่ีจะเกิดขึน้จากทะเล เช่น พายุ

ตา่งๆ ท่ีจะเขา้จากทางปากน า้ และยงัมีสิ่งก่อสรา้งอีกหลายอาคาร อาทิ หอระฆงั หอเทียน เก๋งจีนและหลกั

ผกูเรือ รวมถงึอาคารทรงยโุรปที่เรยีกวา่ตกึฝรั่งซึ่งสรา้งขึน้ในสมยัรชักาลที่ 5 และพลาดไมไ่ดก้บัการถ่ายรูป

กบัอนสุรณส์ถานป้อมพระจุลจอมเกล้าหรอืเรียกสัน้ๆ ติดปากวา่ปอ้มพระจลุ สรา้งขึน้ในสมบัรชักาลท่ี 5 

เพ่ือปอ้งกนัการรุกรานจากองักฤษและฝรั่งเศส ปอ้มแหง่นีส้รา้งเป็นปอ้มปืนใหญ่แบบตะวนัตกและไดต้ิดตัง้

ปืนหลมุหรอืปืนเสือหมอบจ านวน 7 กระบอก เขา้ประจ าการโดยเป็นปืนท่ีมีสมรรถนะสงู ถือเป็นปืนใหญ่

บรรจทุา้ยรุน่แรกท่ีมีการใชใ้นกองทพัเรอื จงึท าใหป้อ้มปืนแหง่นีมี้ความทนัสมยัท่ีสดุในขณะนัน้ ใหท้า่นชม  

และถ่ายรูปกบัเรือรบหลวงแม่กลอง เป็นเรอืท่ีตอ่ท่ีอูเ่รอืในประเทศญ่ีปุ่ น ปลดระวางประจ าการเม่ือปี พ.ศ.

2539 รวมระยะเวลาประจ าการประมาณ 59 ปี นบัวา่เป็นเรอืรบท่ีประจ าการยาวนานที่สดุในประวตัิศาสตร์



กองทพัเรอืไทยและเป็นเรอืรบท่ีมีความเก่าแก่เป็นอนัดบั 2 ของโลก ปัจจบุนักองทพัเรอืไดด้  าเนินการอนรุกัษ์

และปรบัปรุงเป็นพิพิธภณัฑเ์รอืรบไทยดว้ย นอกจากนีบ้รเิวณปอ้มพระจลุจอมเกลา้ ไดป้ระดิษฐานพระบรม

ราชานสุาวรยีพ์ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือพ.ศ. 2536 เพ่ือเป็นราชานสุรณแ์ละร  าลกึถึง

พระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ท่ีทรงมีตอ่ปวงชนชาวไทยอยา่งหาที่

เปรยีบไมไ่ด ้จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่ขตสวนบางกระเจา้ ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นปอดของกรุงเทพฯ น าท่านแวะชม

บา้นธูปหอมสมนุไพร ตัง้อยูใ่นชมุชนบางกะเจา้ สมทุรปราการ ท่ีน่ี

เป็นแหลง่ผลิตธูปหอมแฮนดเ์มด เจา้แรกของบางกะเจา้ ท ามา

ยาวนานตัง้แตป่ระมาณปี พ.ศ. 2547 โดยใชว้ตัถดุิบจากธรรมชาติ 

100% ท่ีหาไดจ้ากทอ้งถ่ิน เช่น ตะไครห้อม ใบสะเดา กระถิน 

มะกรูด ซึง่กลิ่นของสมนุไพรเหลา่นีมี้คณุสมบตัิไลย่งุไดแ้ละมีกลิ่น

หอม ไรส้ารเคมี ทา่นสามารถเลือกซือ้กลบับา้นไดถื้อเป็นสินคา้ OTOP อีกดว้ย จากนัน้ใหท้า่นแวะเลือกซือ้

สินคา้ท่ี ตลาดน า้บางน า้ผึง้ จดัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีตัง้อยูใ่น อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เพ่ือ

สง่เสรมิการทอ่งเท่ียวเชิงอนรุกัษ์และสนบัสนนุใหช้าวบา้นมีรายไดจ้ากการน าผลผลติในทอ้งถ่ินมาจ าหน่าย

เพ่ือสรา้งรายได ้ ภายในตลาดมีรา้นคา้มากมาย ขายอาหาร

พืน้บา้นทัง้คาวหวาน และสนิคา้โอทอปจากคนในชมุชนบาง

น า้ผึง้ และต าบลใกลเ้คียงในจงัหวดัสมทุรปราการ ภายใน

ตลาดจดัเป็นซุม้ใหมี้ทางเดินยาวกวา่ 2 กิโลเมตร มีลกัษณะ

เป็นวงกลม ดา้นหนา้เป็นโซนของตน้ไม ้ขายทัง้ไมด้อก ไม้

ประดบั กระถางตน้ไม ้อปุกรณท์ าสวนตา่งๆ สว่นดา้นในเป็นรา้นคา้ท่ีเรยีงรายตลอดสองฝ่ังทางเดิน มีสารพดั

อาหารคาวหวานใหเ้ลือกซือ้มากมาย ทัง้ อาหารและขนมไทยโบราณ น า้พรกิ ผกัสด ผลไม ้ผกัปลอดสารพิษ 

อาหารทานเลน่ รวมทัง้สนิคา้ขา้งของเครื่องใชอ้ยา่ง เสือ้ผา้ เครื่องประดบั เป็นตน้ (อิสระใหท้า่นทานอาหาร

กลางวนัหรอือาหารทานเลน่ตามอธัยาศยั)  

บา่ย น าทา่นไหวพ้ระรบับญุท่ีวัดอโศการาม ตัง้อยูใ่น ต.

ทา้ยบา้น อ.เมือง จ.สมทุรปราการ วดัเก่าแก่ท่ีมีความ 

ส าคญัและเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามทาง

สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะพระธุตงัคเจดีย ์เจดียส์ีขาว

ขนาดใหญ่ เป็นปชูนียสถานประดิษฐานพระบรมสารีรธิาต ุและยงัเป็นท่ีตัง้ของพระธุตงัคเจดีย ์ท่ีตัง้โดดเดน่

อยูภ่ายวดั เป็นพระเจดียห์มูร่วม 13 องค ์แต่ละองคป์ระดิษฐานพระบรมสารีรกิธาต ุเพ่ือเป็นท่ีระลกึถึงธุดงค

วตัร 13 ประการ ภายในยงัมีพระธาตขุองพระเกจิอาจารยช่ื์อดงั อาทิ 

หลวงปู่ แหวน หลวงปู่ ชา เป็นตน้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทอ่งเท่ียวยอด

นิยม และยงัเป็นสถานปฏิบตัิธรรมท่ีมีพทุธศาสนิกชนมาปฏิบตัิ

วิปัสสนากรรมฐานกนั จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่พพิธิภัณฑช้์าง

เอราวัณหรือช้างสามเศียร แหง่เมืองสมทุรปราการ เป็น



ประติมากรรมลอยตวัรูปชา้งท่ีใชเ้ทคนิคการเคาะขึน้รูปดว้ยมือแหง่แรกและใหญ่ท่ีสดุในโลก มีความสงู 43.6 

เมตร ถือเป็นสงิศกัดิส์ทิธ์ิคูบ่า้นคูเ่มืองรวมถงึเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ี  ส  าคญัและโดดเดน่ของ จ.สมทุรปราการ 

พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสว่นของพิพิธภณัฑท่ี์อยูภ่ายใตรู้ปป้ันชา้งเอราวณัที่ใชเ้ป็นสถานท่ีจดัเก็บ

โบราณวตัถ ุ 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สู่บางปูพกัเบรกช่วงบ่ายแบบชิลๆ ก่อนเดินทางกลบัท่ีสายลมแกเลอร่ีบางปูเซรามคิ

คาเฟ่ ซึง่เป็นรา้นอาหารและคาเฟ่ท่ีตกแตง่ดว้ยงานเซรามิคต่างๆ มีมมุเก๋ๆ ใหผู้ม้าเย่ียมชมและผูท่ี้มาใช้

บรกิารไดถ้่ายรูปกบัหลายมมุและสามารถเลือกซือ้งานเซรามิคดีไซนน์่ารกัๆ ท่ีมีเอกลกัษณไ์มซ่  า้แบบใคร 

รวมถึงตน้ไมข้นาดเลก็ก็มีบรกิารดว้ย ส  าหรบัผูช่ื้นชอบศิลปะไม่ควรพลาดเลยทีเดียว  

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุทา่นโดยสวสัดิภาพ 

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

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    ทุกวันเสำร์และวันอำทติย์ ตลอดเดือน มกรำคม-มีนำคม 2564 
2,3 ม.ค./ 9,10 ม.ค./ 16,17ม.ค./ 23,24 ม.ค./ 30,31 ม.ค.2564 

 6,7 ก.พ./ 13,14 ก.พ./ 20,21 ก.พ./ 26,27,28 ก.พ.2564 

 6,7 มี.ค./ 13,14 มี.ค./ 20,21 มี.ค./ 27,28 มี.ค.2564 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ทา่นละ 999.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก่์อนเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูบ้สัปรบัอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมทา่นละ 1 ขวด 
 คา่อาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  



 คา่ประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    
วงเงินทา่นละ 500,000 บาท (เง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบใุนกรมธรรม)์ 

 คา่มคัคเุทศกท่ี์จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตรานีไ้ม่รวม 

X คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X คา่ทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ทา่นละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X คา่ใชจ้่ายสว่นตวัและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ค่าอาหารและ
คา่เครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X คา่อาหารส าหรบัทา่นท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X คา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวของชาวตา่งชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบ ุโดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว (หากไมช่  าระตามก าหนด ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลกิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีท่ีมี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของคา่ทวัร ์
รวมถงึบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมผู้ีเดนิทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา
หรอืเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดินทางทอ่งเท่ียวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่น
บรกิารท่ีขาดหายไปมาทดแทนได ้



● กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 
● การจดัท่ีนั่งบนรถบสั (กรณีท่ีคณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล  าดบัการจอง และถือเป็นสทิธ์ิขาดของทาง

บรษัิทฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควทิ 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ท่ีนั่งบนรถมีการจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 

 


