
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ  - สมุทรปราการ – ปลูกป่าชายเลน – ดูนก – บางปู  
07.30 น.     รับคณะพร้อมกนั ณ จุดนัดพบ........... โดยมีทีมงานสยามทูโกใหก้ารตอ้นรับและ นาํท่านเดินทางสู่ 

                  จ.สมุทรสงคราม  “เมืองหอยหลอด ยอดลิน้จ่ี มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมสัการหลวงพ่อบ้านแหลม” 
07.50 น.     ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ VIP 2 ชั้น รับประทานอาหารเช้าแบบปิกนิกและเคร่ืองดื่มบนรถ (มือ้ที ่1) 
                   จากนั้นเชิญทุกท่านสนุกสนานกบักิจกรรมจากมคัคุเทศกอ์ารมณ์ดีระหวา่งการเดินทาง  

09.00 น.     เดินทางถึง ศูนย์ศึกษาธรรมชาตกิองทัพบก (บางปู) เฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา มหาราชินี จาก

พื้นท่ี 639 ไร่ ของพื้นท่ีชุ่มนํ้าชายฝ่ังใกลป้ากแม่นํ้าเจา้พระยาอนัอุดมไปดว้ย
ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพนัธ์ุไมเ้ด่น อาทิเช่น แสมทะเล แสมขาว เป็น
ตน้ ยงัประกอบไปดว้ยระบบนิเวศหาดโคลนท่ีมีสัตวห์นา้ดินกวา่ 70 ชนิด 
รวมถึงนกชนิดต่าง ๆ กวา่ 200 ชนิด และในช่วงฤดูหนาวยงัเป็นท่ีหยดุพกัหา
อาหารของนกชายเลนอพยพท่ีโดดเด่น คือ นกนางนวลธรรมดา ซ่ึงได้
กลายเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสาํคญัของบางปู 

09.30 น.     เขา้หอ้งประชุม ฟังบรรยาย มีวทิยากรใหค้วามรู้ในภาพรวมของพื้นท่ีชุ่มนํ้าบางปู การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และ
กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ พฒันาพื้นท่ี อาทิ การปลูกป่าชายเลน การเพาะชาํกลา้ไม ้การรักษาความสะอาดพื้นท่ี
ธรรมชาติ และการปรับพื้นท่ีอยูอ่าศยัของนก เป็นตน้  

10.30 น.    Coffee Break 
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10.40 น.    ชมสาธิตวธีิปลูกป่า 
10.50 น.    แบ่งกลุ่มทาํกิจกรรม (50 ท่าน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม) 
11.00 น.    สัมผสักบัวถีิชีวติพร้อมกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ (ลงพื้นท่ี) โดยมีเจา้หนา้ท่ีและทีมงานดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
                      -   นาํท่านปลูกป่าชายเลน (พร้อมตน้กลา้คนละ 1 ตน้ )   
11.40 น.    เสร็จส้ินกิจกรรม ปลูกป่า ลา้งตวั เปล่ียนเส้ือผา้ 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่3) ท่ี ภตัตาคาร สุขใจ 
13.30 น.    เพลิดเพลินกบัการดูฝงูนกยา้ยถ่ิน 

14.30 น.    อาํลา บางปู 
16.30 น.    ถึง ตลาดน า้อมัพวา เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยูใ่กลว้ดัอมัพวนัเจติยาราม (จอดรถท่ีวดัอมัพวนัเจติยารามได)้ ทุกวนั

ศุกร์ 
                  เสาร์และอาทิตย ์ ในช่วงเวลาเยน็ตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 - 21.00 น. ในคลองอมัพวาจะมีพอ่คา้แม่คา้พายเรือขายอาหาร 
                  และเคร่ืองด่ืม เช่น หอยทอด ก๋วยเต๋ียว กาแฟ โอเล้ียง ขนมหวานต่างๆ  (อาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 
17.00 น.     อาํลาชะอาํ แวะซ้ือของฝาก  

19.00 น.      เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยมีทีมงาน Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
********************************************************************  

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
1.   รถโคช๊ปรับอากาศ VIP 1 คนัจากกรุงเทพ- สมุทรสงครามไป-กลบั    
3.  ค่าอาหาร (1ม้ือ), อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง   
4.   ค่าธรรมเนียมเยีย่มชมเขา้สถานท่ีต่างๆ 
5.   ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 500,000(บาดเจบ็แลว้เขา้รับการรักษา) - 1,000,000 บาท 
(ในกรณี เสียชีวติตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
6.   ค่ามคัคุเทศกต์ลอดการเดินทาง     
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อ่ืนๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดอ่ืนใดท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ  
2.  ค่าอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ3.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % กรณีท่ีตอ้งการ ใบกาํกบัภาษี 
 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและชาํระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจาํใหไ้ม่วา่ใน
กรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้าํการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 



 

4. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทาง แมจ้ะยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน 
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจ 
5. การชาํระเงิน ใหช้าํระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือชาํระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและ
ลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง  
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร์ ,รถไฟหรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัร์มี
การยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง  
 
 
    
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 
2. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
3. กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย   45 วนั ก่อนวนัเดินทาง  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  

 
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่าน้ัน 
 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 

น.ส.ทศันา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


