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สง่ทา้ยปีเกา่ ตอ้นรบัปีใหม่ 2564 ดว้ยกนั 

3 วนั 2 คืน 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563– 02 มกราคม 2564 



 

ใบอนญุาตเลขท่ี 11/09394 

  

 

 
 
 
ช่วงบ่าย  เช็คอินเข้าทีพ่ักที ่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ตามอัธยาศัย 
18.30 น. ลงเรือ ไวทอ์อรค์ิด ริเวอรค์รูซส ์ที่ท่าเรือของโรงแรม ล่องเรือส าราญชม

ทศันียภาพรมิสองฟากฝ่ังแม่น า้เจา้พระยา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า แบบบาบีคิวซีฟู๊ด บนเรือ อิ่มอรอ่ยไปกบัอาหารค ่า

สุดหรู เคล้าคลอไปดว้ยเสียงดนตรีและการแสดงต่าง ๆ ชมความงามของ

กรุงเทพฯ ที่ไดร้บัการแต่งแตม้ดว้ยแสงไฟหลากสีสนัในยามค ่าคืน 

21.00 น. เรือเข้าเทียบท่าที่โรงแรม เพ่ือให้ท่านสามารถเลือกที่จะเพลิดเพลินกับ

บรรยากาศยามค ่าคืนของแม่น า้เจา้พระยาบน เรือ ไวทอ์อรค์ิด ริเวอรค์รูซส ์

ต่อ หรือ กลับขึน้พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน 
กรุงเทพฯ 

21.00-23.00 น. น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของสายน ้าเจ้าพระยา สัมผัสความ

งดงามแห่งเมืองหลวงของไทย กรุงเทพฯ จากมมุมองใหม่ขณะล่องเรือไปตาม

แม่น า้สายหลักอย่าง แม่น า้เจา้พระยา ซึ่งไหลผ่านมหานครที่เต็มไปดว้ยตึก

ระฟ้า ตลาด คฤหาสนห์ลงังาม วดัวาอาราม และย่านต่างๆ 

วนัพฤหสัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรงุเทพฯ –  

เรือ ไวทอ์อรคิ์ด ริเวอรค์รซูส ์
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 23.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ เพ่ือเตรียมนับถอย

หลงัเขา้สูปี่ใหม่ ปี 2564 สนกุสนานกบัดนตรีเพราะๆ จบัสลาก และ รางวลัต่าง 

ๆมากมาย ชมการแสดงดอกไมไ้ฟสวยๆ ระดบัโลก รว่มกนับนดาดฟ้าเรือ 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ  

  
 

 

 

 

 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั เพลิดเพลินกบัสิ่งอ านวยความสะดวกของโรงแรม 

10.00 น. ล่องเรือชมความสวยงามของสายน า้เจา้พระยา บน เรือ ไวทอ์อรค์ิด ริเวอร์
ครูซส ์

สกัการะขอพรปีใหม่ที่ วัดอรุณราชวราราม เนื่องในวนัใหม่วนัแรกของปีใหม่ 

วดัอรุณราชวราราม หรือ วดัแจง้ ถือเป็นวดัส าคญัคู่บา้นคู่เมืองมาชา้นาน เป็น

วดัโบราณที่มีมาตัง้แต่  สมยักรุงศรีอยธุยา เดิมชื่อว่า “วดัมะกอก” แต่เมื่อครัง้

สมยัสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช มีพระราชประสงค์

ยา้ยราชธานีมาตัง้ ณ กรุงธนบุรี โดยกรีธาทัพมาทาง

ชลมารค และมาถึงหนา้วดัมะกอกเอารุง่สาง จึงเปลี่ยน 

ชื่อเป็น “วดัแจง้”จวบจนสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธ

วนัศกุรท่ี์ 01 มกราคม 2564 

วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร – ชมุชนกฎุีจีน – โบสถซ์างตาครสู –  

ศาลเจา้เกียนอนัเกง – มสัยิดบางหลวง – วดักลัยาณมิตร –  

วดัอรณุราชวราราม 
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 ยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่   1 เถลิงถวัลยราชสมบัติ แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ 

พระองคเ์สด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั รชักาลที่ 2 จึง

ทรงด าเนินการปฏิสงัขรณ ์
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ 

 รว่มท าบุญถวายสงัฆทาน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพ่ือเป็นสิริมงคล 

ปลอดโรคปลอดภัยในวาระโอกาสวันขึน้ปีใหม่ ปี 2564 วัดประยุรวงศาวาส 

วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชัน้โท ชนิดวรวิหาร ชาวบา้นนิยมเรียกว่า "วดัรัว้

เหล็ก" เพราะมีรัว้เหล็กเป็นก าแพงวดัอยู่เป็นบางตอน รัว้เหล็กนีสู้งประมาณ  

3 ศอกเศษ ท าเป็นรูปอาวุธคือ หอก ดาบ และขวาน เป็นสถาปัตยกรรมไทย 

หน้าบันเป็นลายดอกบุนนาค ภายในมีจิตรกรรมฝา

ผนงัเรื่องพทุธประวตัิ ส่วนพระวิหารเป็นสถาปัตยกรรม

ทรงไทยเช่นกัน ในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธนาค 

(หลวงพ่อนาค) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย 

อายกุว่า 700 ปี 

น าท่านเดินชม ชุมชนกุฎีจีน หรือ “กะดีจีน” เป็นอีกหนึ่งชุมชนเด่นริมแม่น า้

เจา้พระยา มีประวตัิความเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัพระเจา้กรุง

ธนบุรี เป็นเวลากว่า  200 ปีแลว้ที่ชาวไทยเชือ้สายโปรตุเกสได้

เขา้มาตัง้รกราก เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณโ์ดดเด่นดว้ยวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ระหว่างชาวพทุธ ชาวครสิต ์และชาวอิสลาม 

 ชม โบสถ์ซางตาครูส (วัดกุฎีจีน) ซึ่ง ซางตาครูส เป็นภาษา

โปรตุเกส แปลว่า กางเขนศกัดิ์สิทธ์ิ โบสถซ์างตาครูสเป็นโบสถ์

คาธอลิกเก่าแก่ที่ถกูสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2313 โดยสมเด็จพระเจา้

ตากสินมหาราชไดพ้ระราชทานที่ดินเพ่ือสรา้งวัดแห่งนีแ้ก่ชาว

โปรตุเกส แต่เดิมเป็นไม้สักทั้งหลังแต่ถูกไฟไหม้จึงได้รับการ

บูรณะใหม่โดยมีโครงสรา้งเป็นปูน สถาปัตยกรรมเด่นของเป็นแบบเรอเนส
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 ซองสผ์สมนีโอคลาสสิก ส่วนยอดโดมสีแดงนั้นมีความเด่นเป็นสง่า มีรูปร่าง

คลา้ยคลงึกบัโดมของมหาวิหารฟลอเรนซ ์ประเทศอิตาลี 

ไม่ไกลนกัชม ศาลเจ้าเกียนอันเกง เป็นศาลเจา้จีนฮกเกีย้นของชุมชนกุฎีจีนที่

สรา้งถวายเจา้แม่กวนอิม ตัง้อยู่ริมแม่น า้เจา้พระยา ถือเป็นศาลเจา้ที่เก่าแก่

ที่สุดแห่งหนึ่งในฝ่ังธนบุรี ที่แม้จะมีความเก่าแก่ร่วมรอ้ยปี แต่ยังคงความ

สวยงามดว้ยงานไมแ้กะสลกัที่แสนปราณีตและละเอียด รวมถึงภาพวาดที่ยงั

สมบรูณอ์ยู่อีกดว้ย 

ชมมัสยิดแห่งเดียวในโลกที่มีสถาปัตยกรรมแบบทรงไทย มัสยิดบางหลวง 

(กุฎีขาว) สรา้งขึน้ในสมยัรชักาลที่ 1 ตัง้อยู่บริเวณริมคลองบางหลวงใกลก้ับ

ชุมชนกุฎีจีน ชาวมุสลิมที่นี่ได้ก่อร่างสร้างชุมชนมาพร้อมๆกับการตั้งกรุง

รตันโกสินทร ์มีบรรพบุรุษของชาวชุมชนเป็นแขกจาม และแขกแพ ที่อพยพมา

จากอยธุยาเมื่อคราวกรุงแตก ภายในมสัยิดเต็มไปดว้ยงานศิลปะที่ผสมผสาน

ความเป็นจิตรกรรมไทยเขา้กับศาสนาอิสลามอย่างลงตัว สวยงามแปลกตา

เป็นเอกลกัษณข์องมสัยิดแห่งนี ้

 สกัการสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิที่ วัดกัลยาณมิตร ตน้สกลุกลัยาณมิตร ว่าท่ีสมหุนายก ได้

อทุิศบา้นและที่ดินบรเิวณใกลเ้คียง ซึ่งแต่เดิมเป็นหมู่บา้นที่มีภิกษุจีนพ านกัอยู่ 

และเรียกกันต่อมาว่า "หมู่บา้นกุฎีจีน" สรา้งเป็นวดัขึน้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ และ

นอ้มเกลา้ฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว 

รชักาลที่ ๓ พระราชทานนามว่า "วดักลัยาณมิตร" และทรงสรา้งพระวิหารหลวง

และพระประธานพระราชทาน เป็นพระพทุธรูปองคใ์หญ่ ชื่อ พระพทุธไตรรตัน

นายก หรือ หลวงพ่อโต ดว้ยมีพระประสงคจ์ะใหเ้หมือนกรุงเก่า คือมีพระโตอยู่

นอกก าแพงเมือง อย่างเช่นวดัพนญัเชิง 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั เพลิดเพลินกบัสิ่งอ านวยความสะดวกของโรงแรม 

หรือ ท่านสามารเดินเลน่ชอ้ปปิ้งที่หา้งสรรพสินคา้ ไอคอนสยาม  
14.00 น. เช็คเอาทอ์อกจากโรงแรม และเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพพร้อม

ความประทับใจ (ท่านสามารถเช็คเอาท ์ ไดไ้ม่เกิน เวลา 14.00 น.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเสารท่ี์ 02 มกราคม 2564 

 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตนั กรงุเทพฯ 
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 ก าหนดเดินทางวันที ่31 ธันวาคม 2563– 02 มกราคม 2564 

 
***กิจกรรมและสถานทีท่่องเทีย่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 
อัตราค่าบริการรวม 

- ค่าโดยสารเรือ ไวทอ์อรค์ิด รเิวอรค์รูซส ์
- ค่าบรกิารน าเท่ียว และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ  
- ค่าหอ้งพกั 2 คืน ตามที่ระบ ุ

อัตรานีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ  
การช าระเงนิ 

• ช าระเต็ม ณ วนัท่ีจอง 
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 16-25 วนัก่อนวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายครึง่หน่ึงของค่าทวัร ์
2. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดินทางขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดของการ

เดินทาง 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รบัรอง บรษิัทฯ จะหกัเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าปรบัการยกเลิก
ที่พกัและบรกิารอื่นๆ 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว 

1. ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางลา่ชา้ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 
ห้องพัก 2 ท่าน  22,000 บาท 
อัพเกรดเป็นห้องหัวมุม (Panoramic view) เพิม่ท่านละ 5,500 บาท  
ค่าพักเดี่ยว เพิม่ท่านละ 8,000 บาท 

**อตัรานีไ้ม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%** 
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 2. หากท่านไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตามไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
3. บรษิัทในฐานะตวัแทนเรือยานพาหนะอื่นๆ ไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆต่อการบาดเจ็บ 

และสญูหายของทรพัยส์ิน หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัเกิดจากความลา่ชา้ของท่าน 
4. การยกเลิกการเดินเรือ อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน และ ปัญหาทาง

การเมือง 
5. กรณีที่ลกูคา้ลืมของหรือท าของหลน่หายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความ

รบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์หรือของ บรษิัท  ฯ หากแต่จะช่วยด าเนินการประสานงาน
ใหอ้ย่างสดุความสามารถ  

6. ส าหรบัผูม้ีครรภ ์ตอ้งแจง้ลว่งหนา้  
 

กรุณาโอนเงนิมาที ่บัญชี ช่ือ “บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากัด” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรงัสติ 196 – 0 – 8810 – 66 

ธนาคารกสกิรไทย สาขาการบินไทย 046 – 8 – 4548 – 82 

ธนาคารกรุงศร ีสาขาถนนบางนา-ตราด 333-1-8385-71 
สอบถาม ส ารองทีน่ั่ง ยืนยันการโอนเงนิ ได้ที ่ 

061-421-0110 และ 061-421-2680 
 

ด าเนินการโดย  บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเท่ียวเลขท่ี 11/09394 

 


