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ล่องเจ้าพระยา

เที่ยวบางกระเจ้า
เสาร์ที่ 5 และ อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563

กำหนดการเดินทาง

ล่องเจ้าพระยา เที่ยวบางกระเจ้า

08.30 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่ คณาพญา เรสซิเดนซ์ ริมถนนพระราม 3 (มีท่จี อดรถฟรี)
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก (มีแซนวิส นา้ ผลไม้บริการ)
09.00 น.
นาท่านล่องแม่นา้ เจ้าพระยา จากบริการใหม่ลา่ สุดของ “ตุ๊กตุก๊ โบท” เรือเหมาส่วนตัว (นั่ง 6-7 ท่าน ต่อ ลา)
ผสมผสานสัญลักษณ์ของไทยได้อย่างลงตัว นั่งชิลๆ สบายๆ รับลมแม่นา้ ปลอดภัย (มีเสือ้ ชูชพี ทุกท่าน) พร้อมชมวิวสองฟากฝั่ง
แวะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวี่ ัดอรุ ณราชวราราม หลายท่านคงยังไม่ได้มาหลังจากที่องค์พระปรางค์ได้รบั การบูรณะด้วยพืน้ ปูน
วยกระเบือ้ งสนั สวยงาม จากนัน้ ล่องเรือต่อสู่ บางกระเจ้ า “ปอดกรุ งเทพฯ” ในปี พ.ศ.2549 นิตยสาร
สีขาวประดัสีบขด้าวประดั
วยกระเบืบอด้้ งลวดลายสี
ไทม์เอเชีย ฉบับ Best of Asia ได้ยกย่องให้บางกระเจ้าเป็ นปอดกลางเมืองที่ดีท่ีสดุ ในเอเชีย เหตุท่เี รียกว่าปอดกรุงเทพฯ เพราะว่า
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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พืน้ ทีสว่ นนีม้ ีตน้ ไม้อยู่เยอะ มีธรรมชาติสมบูรณ์ และเป็ นพืน้ ที่ท่รี บั ลมจากทางทะเลเข้ามาก่อนที่จะเข้าถึงตัวกรุ งเทพฯ
ดังนัน้ ต้นไม้และธรรมชาติเหล่านี ้ จะทาการฟอกอากาศให้สดชื่น
อาหารกลางวันที่ Hiddenwoods (เมนูกระเพรากุ้ง หรือ สปาเก็ตตีเ้ บคอน พริกแห้ง)
หลังอาหาร รถตูป้ รับอากาศ (6-7 ท่าน ต่อ คัน) รอรับท่านเพื่อพาไป บ้ านธูปหอมสมุนไพร แหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชนบาง
กระเจ้า ท่านสามารถเรียนรูแ้ ละร่วมทา ธูปหอม จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้สมุนไพรจากท้องถิ่น มีทงั้ กลิ่นตะไคร้หอม ใบ
สะเดา มะกรูด (สามารถนากลับไปใช้ได้ท่บี า้ น)นอกจากนีย้ งั มีการสาธิตและลงมือทา ผ้ามัดย้อม อีกด้วย ท่านจะได้ผา้ มัด
ย้อมที่มีสีสนั ลวดลายเป็ นของส่วนตัวผืนเดียวในโลก จากนัน้ นาชม ตลาดน้าบางน้าผึง้ ให้ท่านเลือกซือ้ สินค้า OTOP
หลากหลายชนิดทัง้ ของใช้และของทานขึน้ ชื่อมากมาย พักทานกาแฟที่รา้ นเรือนนมสด จิบกาแฟหอมกรุน่ แก้ง่วงช่วงบ่าย
ก่อนแวะสักการะบูชาขอพร จากมหาเทพแห่งความสาเร็จ พระพิฆเนศปางมหาราชา สูง 9 เมตร ที่ วัดพราหมณ์มหา
เทวาลัย จากนัน้ พาท่านเดินเล่นที่ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เป็ นสวนสาธารณะสาหรับพักผ่อน ออกกาลังกาย ปั่ นจักรยาน
ให้อาหารปลา สูดอากาศบริสทุ ธิ์ ภายในสวนมีเส้นทางเดินและปั่ นจักรยาน ที่ระหว่างทางมีจดุ ให้แวะพักผ่อนเป็ นระยะ
ส่วนจุดเช็คอินไฮไลท์ คือ หอดูนก ที่อยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี ภาพจากด้านบนหอดูนกแบบมุม Bird eye view เป็ นจุด
แวะพักระหว่างทางที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป
18.00 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร โดยรถตูป้ รับอากาศ

19.00 น.

รถจอดที่ คณาพญา เรสซิเดนซ์ ริมถนนพระราม 3

หมายเหตุ

กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ
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สเปรย์แอลกอฮอล์ , Face shield , จัดที่น่งั โดยเว้น
ระยะห่าง (Social distancing) , ทาความสะอาดพาหนะ
ตามระยะเวลาที่กาหนด

ผูใ้ หญ่ ท่านละ 3,900.- บาท
อัตรานี้รวม

1. ตุ๊ก ตุ๊ก โบท ล่องเจ้าพระยา 2 ชั่วโมง
2. รถตูป้ รับอากาศ
2. อาหาร พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ
500,000 บาท
5. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

เงื่อนไขการจอง

ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการโดย
โอนเข้าบัญชี นายศุภชัย ตันพันธุ์
ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์
เลขที่ 800-9-77446-9
โอนแล้วกรุณาส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour /
ส่งแฟกซ์มาที่ 0 2211 0119

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ

ติดต่อ : 080 571 5551, 065 635 1997

Line ID : @chaitour

E-mail : domestic@chaitour.co.th

โทรสาร. 0 2211 0119

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

.

www.chaitour.co.th

