
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัน โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรมระดับ 3 ดาว 
B L D 

1 
วัดอรุณราชวราราม – ล้ง 1919 – ศาลเจ้าแม่ทับทิม – ตึกมหานคร – 
สกายวอล์ค – อสิระพกัผ่อน / ช้อปป้ิง  

- ✓ - 
IBIS BANGKOK 

RIVERSIDE 

2  พกัผ่อน – เช็คเอาท์ – เดินทางกลบับ้าน ✓ ✓ - - 

ก าหนดเดินทาง : วนันี ้– มีนาคม 2564 

WONDERFUL BANGKOK 
เที่ยวครบรส...ชม ชิม ช้อป ไหว้พระขอพร 

2 วนั 1 คนื 



 

 

วันแรก วัดอรุณราชวราราม – เช็คอินเข้าที่พกั – อิสระพกัผ่อนตามอัธยาศัย 

09.00 น. คณะเดินทาง 4 ท่าน พร้อมกนับริเวณจุดนดัพบ โดยพบเจา้หนา้ท่ีขบัรถรอใหก้ารตอนรับพร้อมน าท่านน าเท่ียวโดย
รถแทก็ซ่ี CABB 

 
 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดอรุณราชวราราม เป็นวดัโบราณสร้างตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า “วดัมะกอก” แลว้

เปล่ียนมาเป็น “วัดแจ้ง” ความส าคัญของวัด เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร อยู่ในเขต
พระบรมมหาราชวงัเดิม และเคยเป็นท่ีประดิษฐานพระแก้วมรกต  คร้ังกรุงธนบุรีเป็นราชธานี  ไฮไลท์อยู่ท่ี           
พระปรางค์ ก่ออิฐถือปูน ประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ จาน ชามเบญจรงค ์และเปลือกหอยท่ีเป็นลายดอกไม ้ใบไม ้
และลายอ่ืนๆ ยอดพระปรางคเ์ป็นนภศูล และมงกุฏปิดทอง อยา่งสวยงาม 

 
  

10.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ ล้ง 1919 ท่ีเกิดขึ้นจากการบูรณะอาคารเก่าทั้งหมด มีความโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมจีน ก่ออิฐ
ถือปูนและการ ใช้ โครงส ร้ า งไม้ ท่ี ย ังคง เ ก็บ รูปแบบอย่ า ง เ ดิ มไว้  ภ า ย ใน  ล้ง  1919 ประกอบด้วย  
โกดังเ ก่าของตระกูลหวั่งหลี ศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว  ศาลเจ้า จีนเ ก่าแก่ในเขตคลองสาน ท่า เ รือหวั่งหลี   
ลานกิจกรรมกลางแจง้ ร้านอาหาร คาเฟ่ และ Co-Working Space 



 

 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คิง เพาเวอร์ มหานคร (King Power Mahanakhon) ถูกออกแบบให้เสมือนโอบลอ้มดว้ย
ริบบ้ิน 3 มิติ หรือพิกเซล เป็นอาคารกระจกทั้งหลงั ปัจจุบนัเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดเป็นอนัดบั 2 ของไทย  

 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านก๊วยจ๊ับนายเอ็ก ร้านดังจากย่านเยาวราช @มหานคร ไทย เทสต์ ฮับ  
บ่าย น าท่านชม มหานคร สกายวอล์ค (Mahanakhon SkyWalk) เพลิดเพลินไปกบัวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของกรุงเทพฯ 

จากจุดชมวิวชั้นดาดฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย ใจกลางย่านสาทร พร้อมต่ืนตาต่ืนใจไปกบัการเดินบนพื้นกระจก
ลอยฟ้าท่ีชั้นท่ี 78 จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้ต่าง ๆ ณ คิง เพาเวอร์ อินทาวน์สโตร์ 

 



 

 

 
 

15.00 น. น าเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรมไอบิส แบงค็อก ริเวอร์ไซด์ (IBIS BANGKOK RIVERSIDE) 
 หลงัจากนั้น เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือ เดินเล่นชม ณ ไอคอนสยาม ซ่ึงอยูใ่กลก้บัท่ีพกั 
ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน 

 
 
วันที่สอง พกัผ่อน – เช็คเอาท์ – เดินทางกลับบ้าน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 
  อิสระพกัผอ่น หรือท่องเท่ียวตามอธัยาศยั **หมายเหตุ ท่านสามารถท าการเช็คเอ้าท์ได้ไม่เกิน 12.00 น. 
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน 
 *พเิศษ มอบ E-Voucher ส าหรับรับประทานอาหารท่ีศูนยก์ารคา้พารากอน หรือ ไอคอนสยาม มูลค่า 200 บาท* 
 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

วนันี ้- มีนาคม 2564 10,999.- 
 

อัตรานีร้วม 
 ค่ารถรับส่ง เดินทางเส้นทางตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีรายการทวัร์ขา้งตน้ระบุไว ้
 ค่าท่ีพกั 1 คืน หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทัท าไว ้ทั้งน้ี

ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

 ค่าประกนัการรักษาพยาบาลเน่ืองจากติดเช้ือไวรัสโคโรน่า2019 ในระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัออกเดินทางภายในประเทศ 
วงเงินรักษาพยาบาล 30,000 บาท หรือรับเงินชดเชยรายวนัตามจ านวนวนัท่ีพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และหรืออาหารส าหรับมุสลิม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
เงื่อนไขการจอง 
1. มดัจ าท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือ

ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
2. ส าเนาบตัรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 



 

 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 
❖ การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารขั้นต ่า 4 ท่าน 
❖ บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแกไ้ขได ้
❖ บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ ภยัธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง ค าสั่งของเจา้หนา้ท่ี

รัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ 
❖ การควบคุมของทางบริษทั หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
❖ มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
❖ เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการใดบริการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 


