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วนัที ่1: กรุงเทพฯ-วดัพระศรรีตันศาสดาราม-วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลารามราช  
     วรมหาวหิาร-วดับวรนเิวศวหิาร-วดัชนะสงคราม-วดัสระเกศ 

   วดัสทุศันเทพวราราม-วดัระฆงัโฆษติาราม-วดัอรุณราชวราราม 
   วดักลัยาณมติร 

 
05.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สวนลมุไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย  
  รถบสัปรบัอากาศ  (30 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์เดนิทาง)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
06.00 น. ขอน าทา่นออกเดนิทางนมัสการ ส ิง่ศกัดิส์ทิธิ ์9 แหง่ในกรงุเทพมหานคร เพือ่ 

เป็นสริมิงคลแกท่า่นตลอดปี 

 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น 

 
 1 

กรงุเทพฯ-วัดพระศรรีัตนศาสดาราม-วัดพระเชตพุนวมิลมัง

คลารามราชวรมหาวิหาร -วัดบวรนิเวศวิหาร-วัดชนะ

สงคราม-วัดสระเกศ-วัดสุทัศนเทพวราราม-วัดระฆังโฆษิ

ตาราม-วัดอรณุราชวราราม-วัดกลัยาณมติร 
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https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.bangkoktourist.com/index.php/top-attractions/index?top_id=2172&type=83&psig=AOvVaw3XsmYeYo1JJq5oF-TwB6R3&ust=1594719571172000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICik7_3yeoCFQAAAAAdAAAAABAI


  

น าท่านเดนิทางสู่วัด พระศรรีตัน ศาสดาราม 

หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วดัพระแกว้ ไหวพ้ระ

แกว้มรกต แกว้แหวนเงนิทองไหลมา เทมา  วัด

แห่งนี้กลา่วกันว่าเป็นสัญลักษณ์และกึง่ใจกลาง

แทนดาวจันทร ์ขอในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับความ

รุ่ ง เ รื อ ง  มี ส ติ ปั ญ ญ า  ช น ะ อุ ป ส ร ร ค  มี

ความกา้วหนา้ในชวีติการงาน หรอืชวีติสขุสบาย

มากดว้ยทรัพยส์นิเงนิทองไม่ขาดมอื  จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางไปยัง วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลา

ร า ม ร า ช ว ร ม ห า วิ ห า ร  

(วดัโพธิ)์ ไหวพ้ระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ ์ร่มเย็น

เป็นสุข อยู่ดีกนิดีต  ลอดปี  เป็นวัดส าคัญแห่ง

หนึ่งของประเทศไทย วัดพระเชตุพนวิมลมัง  

คลารามราชวรมหาวหิารถอืไดว้่าเป็นวัดที่มพีระ

เจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจ านวน

ประมาณ 99 องค์ พระเจดีย์ที่ส าคัญ คือ พระ

มหาเจดยีส์ีรั่ชกาล ซึง่เป็นพระมหาเจดยีป์ระจ า

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลศิหลา้นภาลัย พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา้เจา้อยู่หัว และพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว  น าท่านเดนิทางสู ่วดับวรนเิวศวหิาร ทีข่ ึน้ชือ่ทัง้ใน

เรื่องความงดงามทางสถาปัตยกรรมและประวัต ิศาสตร์ เมื่อครั ้งในอดีต

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระผนวช และได ้

เสด็ จมาประทั บที่ วั ดนี้ เ ป็นครั ้งแ รกก่อน เสด็ จขึ้นครองราชย์  และ

พระมหากษัตรยิอ์ีกหลายพระองค ์รวมถงึพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ดว้ยเชน่กัน นับไดว้่าเป็นวัดส าคัญประจ าราชวงศ์

จักรนัีบตัง้แตอ่ดตีจวบจนถงึปัจจุบันไหวพ้ระสวุรรณเขต พระพุทธชนิสหี ์พระ

นิรันตราย พระพุทธ นินนาท จะพบแต่ส ิ่งดีงามในชีวิต   เดินทางสู ่ 

วดัชนะสงคราม เป็นวัดโบราณที่สรา้งขึน้ตัง้แต่สมัยอยุธยา ขึน้ชือ่ในเรื่อง

https://rattanakosinislandguide.wordpress.com/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87/wat_phra_kaew/
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1&psig=AOvVaw3JXD7rbqD7wW65xWMomlWl&ust=1594724311657000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDcvZmJyuoCFQAAAAAdAAAAABAO


  

ความศักดิส์ทิธิด์า้นการช่วยใหเ้อาชนะศัตรูและอุปสรรคต่างๆ ใครมีอุปสรรค 

มักมาขอพร ให ร้อดพน้ภัย  ชนะปัญหาต่างๆ  ซึ่ง วัดชนะสงครามนี้ 

เปรยีบเสมอืน วัดแหง่ชยัชนะ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

หลงัจากรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่วดัสระเกศ ไหวพ้ระบรมสารรีกิ  

ธาตบุนยอดบรมบรรพต และไหว ้พระไพรพีนิาศ อรริาชศัตรูทีค่ดิปองรา้ยจม ี 

อันพ่ายแพพ้นิาศไป  น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง วดัสุทศันเทพวราราม ไหว ้

พระศรสีากยมณีุ ทีน่ ามาจากวัดมหาธาต ุจังหวัดสโุขทัย มวีสิัยทัศน์กวา้งไกล 

มเีสน่หแ์กบ่คุคลทั่วไป วดัระฆงัโฆษติาราม นอกจากความเชือ่ทีว่่าชือ่เสยีง

จะกอ้งกงัวานดงัเหมอืนระฆังแลว้ น่ันก็คอืการไดม้านมัสการกราบไหวส้มเด็จ

พุฒาจารย(์โต พรหมรังส)ี สมเด็จพระราชาคณะทีม่ีชือ่เสยีงของวัดนี้ เป็นที่

เคารพนับถอืของเหลา่พุทธศาสนกิชนเป็นอยา่งมาก น าท่านเดนิทางไปยังวดั

อรุณราชวราราม ไหวพ้ระปรางคว์ัดอรณุ ชวีติรุ่งโรจน์ทุกวันคนื หลังจากนัน้

เดนิทางไปยัง วดักลัยาณมติร  พระอุโบสถเป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูป

ปางปาลไิลยก ์(ป่าเลไลย)์ ซึง่รัชกาลที ่๓ ทรง

สรา้งพระราชทาน เป็นวัดเดยีวในประเทศไทยที่

มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก ์

ลวงพ่อ โตเ ป็นที่ เ คา รพสักกา ร ะอย่ างสู ง 

โดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน เรียกชือ่แบบจนีว่า ซ า

ปอฮุดกง หรือ ซ าปอกง โชคดีมีชัยปลอดภัย

ตลอดปี อีกทั ้งยังมี มิตรดี หรือเพื่อนดี เป็น

มงคลชวีติอยา่งหนึง่ 

19.00 น. เดนิทางถงึสวนลมุไนทบ์าซาร ์รัชดาภเิษก โดย
สวัสดภิาพ 
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https://www.google.com/url?sa=i&url=http://watkanlayanamitra.blogspot.com/2012/10/blog-post_23.html&psig=AOvVaw31MFrz_CoSYmX-dr_iBdH6&ust=1594723913560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjZ6_KHyuoCFQAAAAAdAAAAABAD


  

 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรืองดไปบางรายการไดต้ามความ

เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ 

เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ท ัง้นี้จะ

ค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่น

การเดนิทางแลว้ 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 

25 กรกฎาคม 2563 999 999 

26 กรกฎาคม 2563 999 999 

01 สงิหาคม 2563 999 999 

02 สงิหาคม 2563 999 999 

08 สงิหาคม 2563 999 999 

09 สงิหาคม 2563 999 999 

15 สงิหาคม 2563 999 999 

16 สงิหาคม 2563 999 999 

22 สงิหาคม 2563 999 999 

23 สงิหาคม 2563 999 999 

29 สงิหาคม 2563 999 999 

05  กนัยายน  2563 999 999 

06  กนัยายน  2563 999 999 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 200 บาท/ทรปิ/ทา่น 



  

12  กนัยายน  2563 999 999 

13  กนัยายน  2563 999 999 

19  กนัยายน  2563 999 999 

20  กนัยายน  2563 999 999 

26  กนัยายน  2563 999 999 

27  กนัยายน  2563 999 999 

 

 

 

 คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย การทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเง ินประกนัท่านละ 

1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 
 

  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ที ่
มไิดร้ะบุในรายการ 

 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1,000 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอายุ 0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ ่
 คา่ไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 200 บาท (บงัคบัตามระเบยีบ 
   ธรรมเนยีมของประเทศ) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกด ์
   ทอ้งถิน่และ   คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองที่น ัง่และช าระค่าทวัร ์เต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตร

ประชาชน หลงัจากท าการจองทัวร ์2 วัน  หากไมช่ าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตดัทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่อที่

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



  

น่ัง เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการ

เดนิทางได ้เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณี

เจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะ

ต่อไป แต่ท ัง้นี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการ

เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนัก่อนล่วงหนา้

เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่

ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่ว

ร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 30 ทา่น และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสาย

การบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อนัเนือ่ง

เกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการ
ใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผ ิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือ

คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ 
อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ



  

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็น
ตน้ 

*เม ือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้*  


