
 
 
 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 18483 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดินทาง ทกุวนัเสาร–์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 เติมออกซิเจนใหห้วัใจใกลก้รงุเทพ ท่ีสมทุรปราการ (One Day Trip) 

กรงุเทพฯ-สมุทรปราการ-วดับางพลีใหญ่ใน-เมืองโบราณ-ตลาดน ้าบางน ้าผ้ึง-บางกะเจา้-กรงุเทพฯ 

07.00 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รบัอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.สมทุรปราการ 

07.30 น. ออกเดินทางพรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่านตลอดการ

เดินทาง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม (ม้ือท่ี 1)★★ 

08.00 น. น าท่านสกัการะหลวงพ่อโต วดับางพลีใหญ่ใน หรอื วดัหลวงพ่อโต เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรปู

องคใ์หญ่สมยัสโุขทยัปางมารวิชยัลืมเนตร หนา้ตกักวา้ง 3 ศอก 1 คืบ เนือ้เป็นทองสมัฤทธ์ิเป็นพระ

ประธานในโบสถ ์และดว้ยศรทัธาความเชื่อของชาวบา้นท่ีตัง้ใจมาท าบญุ เพื่อความเป็นสิริมลคลแก่

ตวัเอง ครอบครวั เพื่อนฝูง ญาตสินทิมิตรสหาย 

09.30 น. น าท่านมุง่หนา้สู ่เมืองโบราณ การจ าลองงานสถาปัตยกรรมอนัสวยงามและทรงคณุคา่ของไทยไว้

มากมาย ซ่ึงมีทัง้สถาปัตยกรรมท่ีร้ือถอนจากของจริงมาปลกูสรา้ง จ าลองจากขนาดจริงหรือเล็กกว่า

มาสรา้ง และใชอ้งคค์วามรูม้าสรา้งสรรคข์ึน้ใหม่ ตื่นตาตืน่ใจไปกบัสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมากมาย ซ่ึง

มีมากกว่า 100 รปูแบบ และยงัมีใหช้มครบทัง้ 4 ภาคจากทัว่ไทย อิสระอาหารกลางวนั ในเมือง

โบราณใหท้่านไดอิ้สระเดินเลน่ 

13.00 น. เดินทางตอ่ไปยงั ตลาดน ้าบางน ้าผึ้ง ตลาดน า้ท่ีมีสินคา้ท่ีนา่สนใจมากมายใหค้ณุไดเ้ลือกซ้ือและ

เพลิดเพลินกบัการท ากิจกรรมพ้ืนบา้นของผูค้นในชมุชน ทัง้เวทีแสดงความสามารถพิเศษ ท่ีเปิดโอกาส

ใหท้กุท่านไดข้ึน้ไปแสดงความสามารถกนัอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดปั้น่จกัรยานเท่ียวรอบ บางกะเจา้ ซ่ึง

จะมีสถานท่ีมากมายใหท้่านไดแ้วะเท่ียวชม เชน่ พิพิธภณัฑป์ลากดัไทย บา้นธปูหอม และรา้นกาแฟสดุชิ

ลอีกมากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน น าท่านเดินทางกลบัจดุหมายปลายทาง 

19.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 2,490 บาท  

ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 
 

Date วนัเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันพธุ 03 มิถนุายน 2563 (วันหยดุ) 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 06 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 07 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 13 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 14 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 20 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 21 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 27 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย ์ 28 มิถนุายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 04 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 05 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันจนัทร ์ 06 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 11 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 18 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 25 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันองัคาร 28 กรกฎาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 01 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 02 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 08 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 09 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันพธุ 12 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 15 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 16 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 22 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 29 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 30 สิงหาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 05 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 12 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 19 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 26 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 กนัยายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 03 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 04 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 10 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันองัคาร 13 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 17 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันศกุร ์ 23 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 24 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 31 ตลุาคม 2563 2,490.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย ์ 01 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 07 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 14 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 21 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 28 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 พฤศจิกายน 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันจนัทร ์ 07 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันพฤหสับดี 10 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ธนัวาคม 2563 2,490.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 6 ท่าน ข้ึนไป บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบรกิารหรอื

ยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน 

 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 

 น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัตศิาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. วางเงนิมดัจ าภายใน 24 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 1,000 บาท โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 30 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการใสช่ื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการ

เดินทาง 



 
 
 

4. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 30 วันตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย15  วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร้่วมเดินทางไมถึ่ง

ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้บั บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


