#เที่ยวสุขใจไปสมุทรปราการ เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
ไหว้พระอิ่มบุญวัดพระสมุทรเจดีย-์ ถ่ายรู ปกับป้ อมพระจุลฯและเรือรบหลวงแม่กลอง
บางกระเจ้า บ้านธูปหออมสมุนไพร-ช้อปปิ ้ งตลาดน้าบางน้าผึง้
วัดอโศการาม-ชมช้างสามเศียรและพิพิธภัณฑ์
ชิลๆ ที่บางปูถา่ ยรู ปกับมุมสวยๆ เซรามิคคาเฟ่
07.00 น.

นัดเวลาพร้อมกันที่จดุ นัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและนา้ ดื่ม

08.00 น.

พร้อมออกเดินทางสูเ่ ขตจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดที่ตงั้ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้ รับอากาศ
ระหว่างทางรับฟั งเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจาก
หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจารถ

09.00 น.

เดินทางถึง จ.สมุทรปราการ นาท่านไหว้พระรับบุญที่วัดพระสมุทรเจดีย ์ ตัง้ อยู่ในเขตอาเภอพระสมุทร
เจดีย์ ชาวบ้านเรียกพระประแดง เป็ นสัญลักษณ์ป ระจาจังหวัดสมุทรปราการ สร้างขึน้ ตัง้ แต่รชั สมัย รัชกาล
ที่ 2 ต่อเนื่องจนถึงรัชกาลที่ 3 บริเวณที่สร้างพระเจดียน์ ีอ้ ยู่กลางนา้ หรือที่ชาวเมืองเรียกว่าเจดียก์ ลางนา้
เนื่องจากบริเวณเดิมที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดียเ์ ป็ นเกาะและมีนา้ ล้อมรอบต่อมาตลิ่งเกิดการตืน้ เขินมีพื ้นที่
งอกเพิ่มขึน้ และเชื่อมติดกับเกาะอันเป็ นที่ตงั้ พระเจดีย์ ล้อมรอบด้วยพระวิหารหลวง ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าจะช่วยห้ามสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึน้ จากทะเล เช่น พายุ
ต่างๆ ที่จะเข้าจากทางปากนา้ และยังมีส่งิ ก่อสร้างอีกหลายอาคาร อาทิ หอระฆัง หอเทียน เก๋งจีนและหลัก
ผูกเรือ รวมถึงอาคารทรงยุโรปที่เรียกว่าตึกฝรั่งซึ่งสร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 และพลาดไม่ได้กบั การถ่ายรูป
กับอนุสรณ์สถานป้ อมพระจุลจอมเกล้าหรือเรียกสัน้ ๆ ติดปากว่าป้อมพระจุล สร้างขึน้ ในสมับรัชกาลที่ 5
เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส ป้อมแห่งนีส้ ร้างเป็ นป้อมปื นใหญ่แบบตะวันตกและได้ติดตัง้
ปื นหลุมหรือปื นเสือหมอบจานวน 7 กระบอก เข้าประจาการโดยเป็ นปื นที่มีสมรรถนะสูง ถือเป็ นปื นใหญ่
บรรจุทา้ ยรุน่ แรกที่มีการใช้ในกองทัพเรือ จึงทาให้ป้อมปื นแห่งนีม้ ีความทันสมัยที่สดุ ในขณะนัน้ ให้ท่านชม
และถ่ายรูปกับเรือรบหลวงแม่กลอง เป็ นเรือที่ต่อที่อ่เู รือในประเทศญี่ปนุ่ ปลดระวางประจาการเมื่อปี พ.ศ.
2539 รวมระยะเวลาประจาการประมาณ 59 ปี นับว่าเป็ นเรือรบที่ประจาการยาวนานที่สดุ ในประวัติศาสตร์

กองทัพเรือไทยและเป็ นเรือรบที่มีความเก่าแก่เป็ นอันดับ 2 ของโลก ปั จจุบนั กองทัพเรือได้ดาเนินการอนุรกั ษ์
และปรับปรุงเป็ นพิพิธภัณฑ์เรือรบไทยด้วย นอกจากนีบ้ ริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ได้ประดิษฐานพระบรม
ราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เมื่อพ.ศ. 2536 เพื่อเป็ นราชานุสรณ์และราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่
เปรียบไม่ได้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ ขตสวนบางกระเจ้า ที่ได้ช่อื ว่าเป็ นปอดของกรุ งเทพฯ นาท่านแวะชม
บ้านธูปหอมสมุนไพร ตัง้ อยู่ในชุมชนบางกะเจ้า สมุทรปราการ ที่น่ี
เป็ นแหล่งผลิตธูปหอมแฮนด์เมด เจ้าแรกของบางกะเจ้า ทามา
ยาวนานตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2547 โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
100% ที่หาได้จากท้องถิ่น เช่น ตะไคร้หอม ใบสะเดา กระถิน
มะกรูด ซึ่งกลิ่นของสมุนไพรเหล่านีม้ ีคณ
ุ สมบัติไล่ยงุ ได้และมีกลิ่น
หอม ไร้สารเคมี ท่านสามารถเลือกซือ้ กลับบ้านได้ถือเป็ นสินค้า OTOP อีกด้วย จากนัน้ ให้ท่านแวะเลือกซือ้
สินค้าที่ ตลาดนา้ บางน้าผึง้ จัดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ตงั้ อยู่ใน อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์และสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้จากการนาผลผลิตในท้องถิ่นมาจาหน่าย
เพื่อสร้างรายได้ ภายในตลาดมีรา้ นค้ามากมาย ขายอาหาร
พืน้ บ้านทัง้ คาวหวาน และสินค้าโอทอปจากคนในชุมชนบาง
นา้ ผึง้ และตาบลใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรปราการ ภายใน
ตลาดจัดเป็ นซุม้ ให้มีทางเดินยาวกว่า 2 กิโลเมตร มีลกั ษณะ
เป็ นวงกลม ด้านหน้าเป็ นโซนของต้นไม้ ขายทั้งไม้ดอก ไม้
ประดับ กระถางต้นไม้ อุปกรณ์ทาสวนต่างๆ ส่วนด้านในเป็ นร้านค้าที่เรียงรายตลอดสองฝั่ งทางเดิน มีสารพัด
อาหารคาวหวานให้เลือกซือ้ มากมาย ทัง้ อาหารและขนมไทยโบราณ นา้ พริก ผักสด ผลไม้ ผักปลอดสารพิษ
อาหารทานเล่น รวมทั้งสินค้าข้างของเครื่องใช้อย่าง เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ เป็ นต้น (อิสระให้ท่านทานอาหาร
กลางวันหรืออาหารทานเล่นตามอัธยาศัย)
บ่าย

นาท่านไหว้พระรับบุญที่วัดอโศการาม ตัง้ อยู่ใน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วัดเก่าแก่ท่มี ีความ
สาคัญและเป็ นศาสนสถานที่มีความงดงามทางสถาปั ตยกรรม โดยเฉพาะพระธุตงั คเจดีย์ เจดียส์ ขี าวขนาด
ใหญ่ เป็ นปูชนียสถานประดิษฐานพระบรมสารีรธิ าตุ และยังเป็ นที่ตงั้ ของพระธุตังคเจดีย์ ที่ตงั้ โดดเด่นอยู่ภาย
วัด เป็ นพระเจดียห์ มู่รวม 13 องค์ แต่ละองค์ประดิษฐานพระบรม
สารีรกิ ธาตุ เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงธุดงควัตร 13 ประการ ภายในยังมีพระ
ธาตุของพระเกจิอาจารย์ช่อื ดัง อาทิ หลวงปู่ แหวน หลวงปู่ ชา เป็ นต้น
เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และยังเป็ นสถานปฏิบตั ิธรรม
ที่มีพทุ ธศาสนิกชนมาปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐานกัน จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียร แห่งเมืองสมุทรปราการ เป็ นประติมากรรมลอยตัวรูป
ช้างที่ใช้เทคนิคการเคาะขึน้ รูปด้วยมือแห่งแรกและใหญ่ท่ีสดุ ในโลก มีความสูง 43.6 เมตร ถือเป็ นสิงศักดิ์สทิ ธิ์

คู่บา้ นคู่เมืองรวมถึงเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ สาคัญและโดดเด่นของ จ.
สมุทรปราการ พร้อมทัง้ ให้ท่านได้เข้าชมส่วนของพิพิธภัณฑ์ท่ีอยู่
ภายใต้รูปปั้ นช้างเอราวัณที่ใช้เป็ นสถานที่จัดเก็บโบราณวัตถุ จากนัน้
นาท่านเดินทางต่อสูบ่ างปูพกั เบรกช่วงบ่ายแบบชิลๆ ก่อนเดินทางกลับ
ที่สายลมแกเลอรี่บางปูเซรามิคคาเฟ่ ซึ่งเป็ นร้านอาหารและคาเฟ่ ที่
ตกแต่งด้วยงานเซรามิคต่างๆ มีมมุ เก๋ๆ ให้ผมู้ าเยี่ยมชมและผูท้ ่ีมาใช้
บริการได้ถ่ายรูปกับหลายมุม
และสามารถเลือกซือ้ งานเซรามิค
ดีไซน์น่ารักๆ ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซา้
แบบใคร รวมถึงต้นไม้ขนาดเล็กก็
มีบริการด้วย สาหรับผูช้ ่นื ชอบ
ศิลปะไม่ควรพลาดเลยทีเดียว
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

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

กำหนดกำรเดินทำง

ทุกวันเสำร์และวันอำทิตย์ 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

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

999.-

บาท

ผู้ใหญ่ตงั้ แต่ 8 ท่านขึน้ ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ
**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง**
อัตรานีร้ วม






ค่ารถตูบ้ สั ปรับอากาศ นาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
บริการนา้ ดื่มท่านละ 1 ขวด
ค่าอาหารเช้าและนา้ ดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 ค่ามัคคุเทศก์ท่ีจะคอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานีไ้ ม่รวม
X ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้ งการใบกากับภาษี เท่านัน้ )
X ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์
X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็ นต้น
X ค่าอาหารสาหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
เงือ่ นไขการชาระเงิน


สาหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทัวร์เต็มจานวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจาก
การจองทัวร์ พร้อมขอสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ดินทาง
 กรุณาชาระค่าทัวร์อย่างน้อย 20 วันก่อนวันที่นาเที่ยว (หากไม่ชาระตามกาหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ
เดินทาง)
เงือ่ นไขการยกเลิก
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา (กรณีท่ีมี
การเรียกเก็บมัดจา) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
● หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
***กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ***
***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ น ***
หมายเหตุ
● การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็ นผู้ใหญ่ จานวน 8 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้
ปรับอากาศ) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ,
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีท่ีท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือ้ สัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั อาทิ ภัยจาก
ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ

● การจัดที่น่ งั บนรถบัส (กรณีท่ีคณะเดินทางโดยรถบัส) ขึน้ อยู่กบั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิทธิ์ขาดของทาง
บริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19
●
●
●
●
ผังที่น่ังบนรถ

ผูเ้ ดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้
ที่น่ งั บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม
มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

