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One Day Trip ข่ีสกูต๊เตอรไ์ฟฟ้าเท่ียวตลาดน้อย เยาวราช  
ตะลยุถ่ินจีนพิเศษ ชมภาพฝาผนัง Amazing Thailand Phoenix Wall  

ตรอกสมหวงัพลงัมงคล ซอยเจ้าสวัสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียวชมุชนวิถีใหม่ สนุกสนานด้วยการข่ีสกูต๊เตอรไ์ฟฟ้า ยานพาหนะขนาดกะทดัรดัท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม สะดวก สบาย ง่ายดาย และปลอดภยั  

เย่ียม พิพิธภณัฑช์าวบางกอก ชมสตรีทอารท์ เมืองเก่า สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ของวดั โบสถ ์ศาลเจ้า 
ศิลปกรรม เข้าชมุชน บา้นเก่าโบราณ ชิมขนมอร่อย อดุหนุนชมุชน  

เรียนรู้ประวติัศาสตร ์บรรยายโดยมคัคเุทศกท่ี์ท าให้การท่องเท่ียว มีสาระเพ่ิมความเข้าใจ เข้าถึง ได้ดีขึน้ 

ด้วยการข่ีสกูต๊เตอรไ์ฟฟ้า ชมเมือง เข้าชมุชน ชิมขนมอร่อย เรียนรู้ประวติัศาสตร ์
 

ไม่รวมค่าเดินทางนอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ - ค่าใช้จ่ายส่วนตวั - ค่าทิปเจ้าหน้าท่ีน าเท่ียว 
หลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวเพ่ือ

ประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร ์และการยกเลิกทวัร ์ท่ีระบใุนรายการทัง้หมด 
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ก าหนดการเดินทาง ได้ทุกวนั  ตัง้แต่  8 ท่านขึ้นไป        
จดุนัดพบ และจดุส้ินสดุทริป : ไปรษณียก์ลาง CAT Tower บางรกั รเิวอรว์วิ   
จดัวนัละ 2 รอบ :  เวลาประมาณ  เวลา 08.00 - 11.30 น. / เวลา 15.00 - 18.00 น. (เวลาอาจมกีารปรบัเปลีย่น) 

โปรดมาถงึจุดนดัหมายก่อนเวลา ประมาณ 10 นาท ี 
แนะน ามาจุดนดัหมายดว้ยรถโดยสารสาธารณะ หรอื แทก็ซี ่หรอื รถไฟฟ้าใตด้นิ เพือ่ความสะดวกในการ
เดนิทางกลบั 
กรณีน ารถมา สามารถจอดไดท้ี ่ท่ีจอดไปรษณียก์ลาง ค่าจอดชัว่โมง 20 บาท (เสยีคา่จอดรายชัว่โมง) 
 

08.00/15.00 น. จุดนดัพบที ่ไปรษณียก์ลาง บางรกัริเวอรวิ์ว พบมคัคุเทศก ์เพือ่แนะน าการขีส่กู๊ตเตอรไ์ฟฟ้าทีป่ลอดภยั และ
สนุกสนานกบัการทอ่งเทีย่ว ซกัซอ้มจนมัน่ใจในการขีแ่ลว้จงึออกเดนิทาง 
เริม่เดนิทางพรอ้มมคัคุเทศก ์แวะถ่ายรปูจุดสวยงาม อาท ิ

  * บางรกัรเิวอรว์วิ (แวะเขา้หอ้งน ้า) * Street Art เจรญิกรุง 32 
*  Warehouse 30   * พพิธิภณัฑช์าวบางกอก 
*  สถานฑตูโปรตุเกส   * บา้นเลขที ่1 
* โบสถก์าลเหวา่   * ชุมชนตลาดน้อย 
* Mother’S Cafe   * ศาลเจา้โรงเกอืก 
*  ทา่เรอืกรมเจา้ทา่   
*  ชมภาพฝาผนงั Amazing Thailand Phoenix Wall ณ ตรอกสมหวงัพลงัมงคล 
*  บา้นรมิน ้า (แวะเขา้หอ้งน ้า) *  บา้นโซ่วเฮงไถ่   (แวะเขา้หอ้งน ้า) 

* ศาลเจา้โจวซอืกง  * รา้นฮงเซยีนกง  คาเฟ่ใหม่สุด 

* ประตไูชน่าทาวน์  * ศาลเจา้เทยีนฟ้า 

* วดัไตรมติร (แวะเขา้หอ้งน ้า) * ถนนเยาวราช  * ลอดช่องสงิคโปร ์
ในแต่ละจุดใชเ้วลา ประมาณ 5-10 นาท ีตามความเหมาะสม ใหท้า่นไดฟั้งเรือ่งราวของสถานที ่ 
และเกรด็ความรูท้ีน่่าสนใจทีท่ าใหเ้ราไดเ้หน็ชุมชน และทา่เรอืเก่าแก่กรุงเทพในอดตีจากมคัคุเทศก์ 
ถ่ายรปูมุมสวยของเจรญิกรุง ตลาดน้อย และเยาวราช-ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการชมสถานทีส่ าคญัมุมมองใหม ่

 
ข้อแนะน า 
* ชว่งนี้ นกัทอ่งเทีย่วเบาบาง ยงัไม่มทีวัรม์าลง ฉะนัน้ ใครอยากไดมุ้มไหน แนะน าใหม้าช่วงนี้ ดทีีส่ดุจา้ 
* แต่งกายดว้ยชุดสบาย สะดวกในการขี ่(กรณีกนัแดดสามารถใสเ่สือ้คลุม / ครมีกนัแดด / หมวก และแวน่กนัแดด) 
* จุดถ่ายภาพ ไมว่า่จาก กลอ้ง หรอื โทรศพัทม์อืถอื กส็วยทุกมมุ 
* สิง่ทีต่อ้งเตรยีมมา พาเวอรแ์บงค,์ Memory Card, อุปกรณ์ถ่ายภาพ      
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อตัราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า  เดินทาง ได้ทุกวนั  ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป   
ราคาพิเศษ เดินทางวนัน้ี - 30 พ.ย. 65         

  ผูใ้หญ่ และเดก็ ตัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป                ราคาปกติ        990.-    
  
ราคาปกติ เดินทาง ตัง้แต่วนัท่ี 01ธ.ค.-30ธ.ค. 65 

           ผูใ้หญ่ และเดก็ ตัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป          ราคาปกติ       1,290.-   
 

อตัราน้ีเป็นราคาเร่ิมต้น อาจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองจากการเรียกเกบ็เซอรช์ารจ์ช่วงวนัหยดุพิเศษของท่ีพกั, 
มีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึงตามท่ีระบใุนรายการ ฯลฯ 

เพ่ือประโยชน์ของผูเ้ดินทาง โปรดศึกษาเง่ือนไขการจองทวัร ์และการยกเลิกทวัร ์ท่ีระบใุนรายการทัง้หมด
หลงัจากท่านท าการจองทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว 
 
อตัราน้ีรวม 
- ขบัขีร่ถสกู๊ตเตอร ์ตามเสน้ทาง 
- หมวกกนัน็อค 
- มคัคุเทศกค์อยดแูล ใหข้อ้มลู 
- บรกิารน ้าดืม่ ผา้เยน็  
อตัราน้ีไม่รวม 
1. คา่เดนิทางนอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ (โปรดเดนิทางดว้ยตนเอง) 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
3. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสรจ็เตม็รปูแบบ โปรดแจง้เจา้หน้าทีเ่มือ่ท าการจองฯ) 
4. คา่ทปิเจา้หน้าทีน่ าเทีย่ว 
5 ประกนัภยั การเดนิทาง 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ  
* โปรดช าระค่าทวัรย์อดเตม็จ านวน หลงัจากทีไ่ดร้บัการยืน่ยนัทีน่ัง่วา่งจากเจา้หน้าทีแ่ลว้ทนัท ีพรอ้มสง่ส าเนาบตัร
ประชาชน (ทีส่ะกดชือ่ และนามสกุลภาษาองักฤษ เพือ่น าสง่ประกนัภยัการเดนิทาง) และหลกัฐานโอนเงนิมาไดท้ี ่Line, 
Email หรอื Fax 0 2116 6423 (การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุ
ใดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
* เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ เมื่อจอง และช าระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เล่ือนการเดินทาง 
เปล่ียนผูเ้ดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี 
* หากไม่ช าระตามที่บรษิทัก าหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั เมื่อท่านช าระเงนิค่า
ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไข และขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
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* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทัง้ส้ิน 
หมายเหต ุ
1. ราคานี้เป็นราคาต่อทา่น  
2. ชาวต่างชาตมิคีา่บรกิารเพิม่ โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 
3. ราคานี้ไม่รวมคา่ชมเขา้สถานที ่
4. ราคานี้ส าหรบัคนไทยเทา่นัน้ 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ผูเ้ล่นตอ้งมสีว่นสงูเกนิ 140 ซม. 
2. ราคาเดก็ ส าหรบัอายุ 6 ปีขึน้ไป 
3. หา้มสตรตีัง้ครรภใ์ชบ้รกิาร 
ส่ิงท่ีควรน าไป   Power Bank, ครมีกนัแดด, แวน่กนัแดด, หมวก, รองเทา้ผา้ใบ 
เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
* บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
* เมื่อช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
* เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ  จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ี
แล้ว* 
 
เงื่อนไข และความรบัผิดชอบ     บริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการ รบัจองแพค็เกจทวัร ์ สายการบิน และ 
ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่เหนือการ
ควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ อาทิ การนัดหยดุงาน  การจลาจล เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตาราง
บิน ภยัธรรมชาติ การปรบัมาตรการของสถานท่ีเท่ียวแต่ละแห่งท่ีอาจปิด หรืองดเข้าชม ฯลฯ  หรือ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย ความ
ล่าช้าหรือจากอบุติัเหตตุ่างๆฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้า และออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคน
เข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกู
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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