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Code: IH11-THA-HPT-BKK-V01-One Day Trip-SEP-DEC-999-220826 

 

 

 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ  

รหสัโปรแกรม : HPT-BKK-V01 

 โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง ค า่ 

ไหวพ้ระ กรงุเทพ กรงุเทพ – วดัมงักร – ศาลเจา้พอ่เสอื – ศาลพญาครฑุ – ศาลหลักเมอืง 

 –  วังหลัง – วัดระฆงัโฆสติารามวรมหาวหิาร - วัดขนุจนัทร ์

B อสิระ - 
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ก าหนดวนัเดนิทาง : เดอืนกนัยายน 2565  วนัที ่4 / 11 / 18 / 25  

                     เดอืนตลุาคม 2565  วนัที ่2 / 9 / 16 / 23 / 30  

                     เดอืนพฤศจกิายน 2565 วนัที ่6 / 13 / 20 / 27 

   เดอืนธนัวาคม 2565    วนัที ่4 / 11 / 18 / 25 

 

กรงุเทพ – วดัมงักร – ศาลเจา้พอ่เสอื – ศาลพญาครฑุ – ศาลหลกัเมอืง – วงัหลงั – วดัระฆงัโฆสติาราม

วรมหาวหิาร - วดัขนุจนัทร ์

08.00 น.          คณะพรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย เจา้หนา้ที่จาก แฮปป้ีทรปิส ์ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก   

08.30 น. พรอ้มออกเดนิสู ่กรงุเทพ พรอ้มบรกิารอาหารเชา้ อาหารกลอ่ง, มือ้ที ่1 บนรถ (มือ้ที ่1)   

น าทา่นสู ่วดัมงักรกมลาวาส หรอื วดัเลง่เนย่ยี ่เยาวราชแห่งนี้ เป็น 1 ใน 3 วัดมังกรโดยมังกรนัน้ 

เป็นสัตวศ์ักดิส์ทิธิ ์ประกอบดว้ยส่วนหัว ส่วนตัว และส่วนหาง ซึง่ ส่วนหัวมังกร ก็อยู่ในวัด ซึง่เป็น

สังฆารามตามลัทธินิกายมหายานที่มีศิลปะงดงามและใหญ่ที่สุดในประเทศโดยวัดมีลักษณะ

สถาปัตยกรรมเป็นแบบทางจนีตอนใตข้องสกลุแซจ่ิว๋  เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากส าหรับชาวไทยเชือ้สาย

จนีและชาวต่างชาต ินยิมไปกราบไหว ้เทพเจา้แห่งโชคลาภ  ไฉ่ซิง้เอีย๊ะ  เพือ่แกปี้ชง และท าบญุ

สะเดาะเคราะห ์ เสรมิดวงชะตา ซึง่สว่นใหญค่นนยิมไปแกปี้ชงกนัเป็นจ านวนมาก 

 จากน ัน้น าทา่นชม ศาลเจา้พอ่เสอื เสาชงิชา้ หรอื ทีช่าวจนีในไทยเราเรยีกกนัวา่ ศาลตั่วเหลา่เอีย้ 

เป็นศาลเจา้จนีสายลัทธเิตา๋ทีเ่กา่แก ่และมชีือ่เสยีงมากแหง่หนึง่ในประเทศไทย ดว้ยความเชือ่ทีม่วี่า 

หากใครทีก่ าลังประสบปัญหาทางธุรกจิ อยากจะขอพรในเรื่องการงานใหป้ระสบความส าเร็จ เสรมิ

อ านาจบารม ีใหร้ ่ารวยเงนิทอง เพือ่สริมิงคล ตามแบบฉบับ ความเชือ่ของจนีตอ้งมาไหวข้อพรทีศ่าล

เจา้พอ่เสอืแหง่นี ้

 

  

 จากน ัน้น าทา่นชม ศาลเจา้พอ่ครฑุ หรอืทีช่าวบา้นในตรอกเรยีกอกีชือ่วา่ "ศาลปู่ ศาล แหง่นีน่้าจะมี

อายรุ่วม 100 ปี  เขา้สักการะเจา้พ่อพญาครุฑเพือ่เป็นสริมิงคลและทีน่ี่ "หา้มบน" แต่สามารถ "ขอ" 

ไดต้ามความตัง้ใจตามความ เชือ่ใครทีด่แูลบพุการ ีกตัญญตูอ่พอ่แม ่จะส าเร็จไดเ้ร็วมาก 
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12.00 น. อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ วงัหลงั 

 จากน ัน้น าทา่นชม วดัระฆงัโฆสติารามวรมหาวหิาร  วัดสวยเกา่แกใ่นกรุงเทพฯ มมีาตัง้แต่สมัย

กรงุศรอียธุยา เดมิใชช้ือ่วา่ วัดบางหวา้ใหญ่ และต่อมาสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ทรงยกใหเ้ป็น

พระอารามหลวง ภายในวัดระฆัง มพีระอโุบสถทีส่วยงาม เป็นทรงแบบรัชกาลที1่ ประดษิฐาน หลวง

พ่อยิม้รับฟ้าซึง่ครัง้หนึง่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที ่5 เคยเสด็จมา

พระราชทานผา้กฐนิ ทรงมพีระราชด ารัสว่า “ไปวัดไหนไมเ่หมอืนมาวัดระฆัง พอเขา้ประตูโบสถ ์พระ

ประธานยิม้รับฟ้าทกุท”ี  อกีทัง้คนไทยเรายงัมคีตคิวามเชือ่ทีว่า่ การมาไหวพ้ระวัดระฆงั จะท าให ้มคีน

นยิมชมชืน่ มชี ือ่เสยีงโดง่ดังตลอดปี 

 

   

  จากน ัน้ทา่นชม วดัขนุจนัทร ์หรอืทีเ่รยีกวา่วัดวรามาตยภณัฑสาราร เพราะผูส้รา้งวัดนีไ้ดรั้บชยัชนะ

จากเวยีงจันทร ์ถอืวา่เป็นวัดเกา่แกท่ีอ่ยูคู่ฝ่ั่งธนและยา่นตลาดพลมูากวา่รอ้ยปี เป็นอกีหนึง่วัดทีม่คีวาม

โดดเดน่ทัง้ศลิปะ สถาปัตยกรรมแบบไทยกับเมยีนมาอยา่งสวยงามไมเ่หมอืนใคร และมสี ิง่ศักดิส์ทิธิ์

ใหส้กัการะ ทัง้ หลวงพอ่โต หลวงพอ่หยกขาว เจา้แมก่วนอมิเพชรงาม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระ

พทุธชนิราช เแตส่ ิง่ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุจะเป็น พระราห ูมกีารสะเดาะเคราะหปี์ชง และบชูาพระราห ู
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17.00 น. เดนิทางกลับโดยสวัดภิาพ 

  

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่จ านวน 9 ทา่น / รถตู ้

เดอืน กนัยายน 999 บาท / ทา่น 

เดอืน ตลุาคม 999 บาท / ทา่น 

เดอืน พฤศจกิายน 999 บาท / ทา่น 

เดอืน ธนัวาคม 999 บาท / ทา่น 

 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 คา่รักษาพยาบาลระหวา่งการเดนิทาง 500,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 รถตูป้รับอากาศน าเทีย่ว VIP 9 ทีน่ั่ง / คัน   

 คา่มคัคเุทศกใ์นการน าเทีย่วและบรกิาร 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เครือ่งดืม่และขนมขบเคีย้วบนรถตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษี มลูคา่เพิม่ 7 % ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่พเิศษและคา่อาหาร 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

 ช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ในวนัทีจ่อง โอนเงนิสด ผา่นบญัชตีามรายละเอยีด พรอ้มสง่หลกัฐานการโอนเงนิ 

 ใบโอนเงนิและระบโุปรแกรมทัวร ์แจง้ชือ่-นามสกลุ เบอรโ์ทรศัพท ์เพือ่ท าประกนัการเดนิทาง 

 

อภนินัทนาการ 

เจลแอลกอฮอล ์ตลอดการเดนิทาง 

 

ข ัน้ตอนการยกเลกิทวัร ์

 เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ หากลกูคา้ยกเลกิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
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หมายเหต ุ

 กรุณาปฏบิัตติามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยดา้น

สขุอนามยั) และเพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่ว 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการโดยค านงึถงึความสะดวกและความปลอดภัยของ

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทไมอ่าจรับผดิชอบตอ่เหตกุารณ์สดุวสิยัทีไ่มอ่าจแกไ้ขไดห้รอืกรณีทีส่ญูหายหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของมัคคุเทศก ์และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ชมุนุมประทว้ง ฯลฯ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 

***บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมในกรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 ทา่น*** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 



Page 7 of 7 

 

 

 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สุขภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


