
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ- วัดพระแก้ว –พระบรมมหาราชวัง-พระที่นั่งวิมานเมฆ 
08.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบ.......เจ้าหน้าที่ สยามทูโกให้การต้อนรับออกเดินทางไปวัดพระแก้ว 

09.00 น.  น าคณะเยี่ยมชม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ 
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซ่ึงเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา 

10.00 น.  น าคณะเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง (อังกฤษ: Grand Palace) หรือพระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบัน พระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยม
มากเป็นอันดับที่ 16 ของโลก โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมในปี พ.ศ. 2549 เป็นจ านวนถึง 8,995,000 คน 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ......... (มื้อท่ี1) 

14.30 น.    น าคณะเยี่ยมชม พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลัง มีลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมที่งดงาม ประณีตและ ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบตะวันตก และเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกใน
พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพระราชวังดุสิต (ซ่ึงในรัช
สมัยของพระองค์เรียกว่า พระราชวังสวนดุสิต) 

16.00 น.    แวะช็อปปิ้งไลฟ์สไตล์ริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์  (ASIATIQUE, The 
Riverfront) 

17.00 น.    สยามนิรมิตร (Siamniramit) 

 



 

18.00 น.    dinner ที่ สยามนิรมิตร (Siamniramit) 
20.00 น.    ดูโชว์  ที่ สยามนิรมิตร (Siamniramit) 
21.30 น.    โชว์จบ 

22.00 น.    เดินทางกลับถึงโรงแรม  ทีมงาน Siamtogo ส่งคณะด้วยความสุขและความประทับใจที่มิอาจลืมเลือน  
********************************************************************************* 

โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ  
อัตรานี้รวม 
1.  รถตู้ใหม่ VIP   ปรับอากาศ  1 คัน    (เริ่มต้นที่กรุงเทพ)       
2.  ค่าอาหาร (1มื้อ)      
3.  ค่าเข้าชมวัดพระแก้ว, พระบรมมหาราชวัง และพระที่นั่งวิมานเมฆ 
4.  ค่ามัคคุเทศก ์(บรรยายภาษาอังกฤษ) คอยดูแลและบริการตลอดการเดินทาง  
5.  บริการน้ าดื่มของว่างตลอดการเดินทาง 
6.  อาหารเย็น + ชมโชว์ที่สยามนิรมิต 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000(บาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษา) - 1,000,000 บาท (ในกรณี เสียชีวิตตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อ่ืนๆ เช่น ค่ามินิบาร ์เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุในรายการ  
2. ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ   
3. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกากับภาษี 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นต์งวดแรกในทันที  
2. ส่งเอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าและช าระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทางต้องยกเลิกภายใน 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษัทจะไม่คืนเงินมัดจ าให้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋ว
ไปให้กับสายการบินเรียบร้อยแล้ว 
4. ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง แม้จะยกเลิกภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริษัทจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ให้ช าระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้นเมื่อช าระแล้วกรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาให้บริษัทเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและลูกค้าโปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ทุกครั้งเพื่อยืนยัน 
โปรดอ่านเงื่อนไขการจองให้ถี่ถ้วน ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
6.ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสาร รถทัวร์,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋วทุก
ประเภท มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 
โปรดอ่านเงื่อนไขการจองให้ถี่ถ้วน ก่อนท าการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหา

คณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับ

บาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 
3. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่าง ๆ 

ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 
4. กรณีไม่สามารถเดินทางไปด้วยประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 25 วัน ก่อนวันเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซึ่งทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่าน้ัน 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี 

น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


