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เดินทางโดยรถตู้ปรั บอากาศ
รหัสโปรแกรม : HT-VAN1-BKK

โปรแกรมทางการ
เดินทาง

กรุ งเทพ วันเดย์ ทริ ป
กรุ งเทพ – วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม-พระบรมมหาราชวัง -วัดพระแก้ ว –
วัดโพธิ์-วัดอรุ ณราชวราราม- -เอเชียทีคเดอะริเวอร์ ฟอร์ น
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กาหนดวันเดินทาง : เดือนพฤศจิกายน 2563
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เดือนธันวาคม 2563
เดือนมกราคม 2564

วันที่ 19 / 20 / 21 / 22 / 23
วันที่ 5 / 6 / 10 / 12 /13 / 31
วันที่ 1 / 2

เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เดือนเมษายน 2564

วันที่ 27 / 28
วันที่ 12 / 13 / 14 / 15

กรุ งเทพ – วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม-พระบรมมหาราชวัง -วัดพระแก้ ว -วัดโพธิ์-วัดอรุ ณราชวราราม-เอเชียทีคเดอะริเวอร์ ฟอร์ น
08.00 น.
08.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้ าหน้ าที่จาก Happy Trips คอย
ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
พร้ อมออกเดินสู่ กรุงเทพ พร้ อมบริ การอาหารเช้ า อาหารกล่ อง,
มือ้ ที่ 1 บนรถ (มือ้ ที่ 1) น าท่ านสู่ วัด เบญจมบพิ ต รดุ สิ ต
วน าราม วั ด เบญ จมบพิ ต รดุ สิ ต วนาราม เป็ นที่ ร้ ู จั ก ของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว โลกว่ า "The Marble Temple" เพราะพ ระ
อุ โ บสถ พระระเบี ย ง ประดั บ ด้ วยหิ น อ่ อนที่ ดี ท่ ี สุ ด จาก
ประเทศอิต าลี ประกอบกับเป็ นวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้ ว ย
ศิลปะสถาปั ตยกรรมไทยโบราณ จึง มีนักท่องเที่ยวทั ้งชาวไทย
แ ล ะ ช า ว ต่ า งป ระ เท ศ ส น ใจ เข้ า ช ม จ า น ว น ม า ก ทุ ก วั น
พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า เจ้ าอยู่หัว รั ช กาลที่ ๕ ทรง
สถาปนาขึ ้นด้ วยศิลปะสถาปั ตยกรรมไทยโบราณ และวางแบบ
แปลนแผนผังแยกสัดส่วนเป็ นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส มีสนาม
หญ้ า และปลูก ต้ นไม้ ให้ ความร่ ม รื่ น ถื อ ว่า เป็ นวัด ที่ มี ก ารวาง
แ ป ล น แ ผ น ผั ง ที่ ดี ที่ สุ ด วั ด ห นึ่ ง จ า ก นั ้ น น า ท่ า น ช ม
พระบรมมหาราชวัง พระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ อันเปรี ยบเสมือนเป็ นอัญ มณี ค่กู รุ งรัตนโกสินทร์
จากนัน้ นาท่ านสักการะ พระแก้ วมรกต ณ วัดพระศรีศาสนศาสดาราม (วัดพระแก้ ว) พระอารามหลวงชั ้นพิเศษ ที่ตั ้งอยู่
ตรงมุมด้ านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง อีกทั ้งยังเป็ นที่ประดิษฐาน พระมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระ
แก้ วมรกต รวมถึงใช้ เป็ นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สาคัญ

HT-VAN1-BKK กรุ งเทพ วันเดย์ ทริป

จากนัน้ นาท่ านสู่ วัดพระเชตุพลวิมลมังคราราม(วัดโพธิ์)หนึ่ง
ในวัด เก่ า แก่ ที่ สุด ของกรุ ง เทพฯ และมี ค วามสลับ ซับ ซ้ อนของ
สถาปั ตยกรรมมากกว่าวัดทัว่ ไป เป็ นพระอารามหลวงและเป็ นวัด
ประจารัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จกั รี
จุดเด่ น คือ พระพุทธไสยาสน์ หรื อที่เรี ยกกันว่าพระนอนวัดโพธิ์
จัดว่าเป็ นพระนอนที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศ คือมี
ขนาดความยาว 46 เมตร ความสูง 15 เมตร โดยพระบาทสมเด็จ
พระนั่ง เกล้ า เจ้ าอยู่หัว รัช กาลที่ 3 เป็ น ผู้โปรดเกล้ า ฯให้ ส ร้ างขึน้

12.00 น.
13.00 น.

16:00 น.

17.00 น.

พระพุทธไสยาส มีการประดับมุกประณีตศิลป์ที่ฝ่าพระบาททั ้ง ๒
ข้ าง ซ้ าย-ขวา เป็ นรูปมงคล ๑๐๘ ประการ
บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 2) ณ ร้ านอาหาร (มือ้ ที่ 2)
จากนั ้นนาท่านสู่ วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
หรื อ วัดแจ้ งความงดงามทางสถาปั ตยกรรมอันประเมินค่าไม่ได้
ตั ้งเด่นเป็ นสง่าริ มแม่น ้าเจ้ าพระยา กลายเป็ นสัญลักษณ์ ความ
สวยงามประจั ก ษ์ ต่ อ สายตาชาวโลก และเป็ นวั ด ส าคั ญ
คู่บ้ านคู่เมื องมาช้ า นาน จุด เด่นคื อ พระปรางค์ ถือได้ ว่ าเป็ น
ศิลปกรรมที่สง่ าและโดดเด่ น ที่สุด ก่อสร้ างโดยช่า งฝี มือที่มี
ความเชี่ยวชาญ บนพระปรางค์ ประดับด้ วยเครื่ องกระเบือ้ ง
เคลือบและเครื่ องถ้ วยชามเบญจรงค์ ท่ ีนาเข้ ามาจากจีน ซึ่ง
มี ล วดลายงดงามเป็ นของเก่ า แก่ แ ละหายาก โดยได้ รั บ การ
บูรณปฏิสงั ขรณ์เรื่ อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5
นาท่า นสู่ เอเชียที คเดอะริ เวอร์ ฟอร์ น ถื อกาเนิดขึ ้น ภายใต้
แนวคิด Festival Market and Living Museum แหล่งท่องเที่ยว
และไลฟไสตล์ช้อปปิ งริ มแม่น ้าเจ้ าพระยา ที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชี ย
ประกอบไปด้ ว ยร้ านขายของที่ ระลึก ส าหรั บ นัก ท่อ งเที่ ย วและ
สินค้ าตกแต่งบ้ าน ที่สวยงามหลากหลาย อีกทั ้งยังมีโรงละคร ที่
รองรับผู้ชมได้ กว่า 400 ที่นงั่ สาหรับผู้ที่ชื่นชอบศิลปวัฒนธรรม
ไทย กับหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ หรื อโชว์สดุ อลังการจากคาลิปโซ่
รวมถึงร้ านอาหารชั ้นนา
เดินทางกลับโดยสวัดิภาพ
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อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
เดือน พฤศจิกายน
เดือน ธันวาคม
เดือน มกราคม
เดือน กุมภาพันธ์
เดือน เมษายน

ผู้ใหญ่ จานวน 9 ท่ าน / รถตู้
999 บาท / ท่ าน
999 บาท / ท่ าน
999 บาท / ท่ าน
999 บาท / ท่ าน
999 บาท / ท่ าน

อัตรานีร้ วม








ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
รถตู้ปรับอากาศนาเที่ยว VIP 9 ที่นงั่ / คัน
อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ในการนาเที่ยวและบริ การ
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเครื่ องดืม่ และขนมขบเคี ้ยวบนรถตลอดการเดินทาง

อัตรานีไ้ ม่ รวม



ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่ องดืม่ พิเศษและค่าอาหาร

การสารองที่น่ ัง




ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน ในวันทีจ่ อง โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียด พร้ อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้ งชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ เพื่อทาประกันการเดินทาง
ในกรณีทาจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การทัวร์ เต็มจานวน

การชาระเงิน




โอนเงินสด เข้ าบัญชี
- นายสุขสันต์ สินธุ์สวุ รรณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 069 – 2 – 60120 - 3
- นาง ปิ ยรัตน์ สินธุ์สวุ รรณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว ออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 157-2-01717-3
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อภินันทนาการ
เจลแอลกอฮอล์ ตลอดการเดินทาง

ขัน้ ตอนการยกเลิกทัวร์






ยกเลิกทัวร์ ภายใน 45 วันทาการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯยึดเงินมัดจาทั ้งหมด **ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด Long
Weekend **
ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 – 15 วันทาการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯ ยึดเงินมัดจาทั ้งหมด
ยกเลิกทัวร์ ภายใน 14 วันทาการก่อนการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ ทั ้งหมด
การไม่ มาชาระเงินตามกาหนดนัดหมาย
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์ และยึดเงินค่าทัวร์ ทั ้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าธรรมเนียมอย่ างน้ อยท่ านละ
500 บาท หากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เช่ นตั๋วเครื่ องบิน โรงแรม ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริงทีส่ ายการบิน โรงแรม เรียก
เก็บ และหากมีการเปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิกเดินทางต้ องใช้ สิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันจอง หากเกินกาหนดดังกล่ าว
ถือว่ าท่ านสละสิ ทธิ์

หมายเหตุ










กรุ ณาปฏิบตั ิตามที่เจ้ าหน้ าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้ านสุขอนามัย) และเพื่อความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนั ้นทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั ้งสิ ้น
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการโดยคานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ สดุ วิสยั ที่ไม่อาจแก้ ไขได้ หรื อกรณีที่สญ
ู หายหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
มัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้ วง ฯลฯ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้ อมคณะ แล้ วท่านงดใช้ บริ การใด หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั ้งสิ ้น

***แฮปปี ้ ทริปส์ *** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีท่ ม
ี ีการจองต่ากว่ า 8 ท่ าน***

