
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 

06.00 น. พรอ้มกนัที่ โดยมีเจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยรถบัส V.I.P 

*บริการอาหารกล่องพรอ้มเคร่ืองดืม่บนรถ 

 

09.00 น. เดินทางถึง วดัวชิรธรรมาราม (Wat Wachira Thamma Ram) เป็นวัดสร้างใหม่ เกดิจากความตั้งใจของ คุณ

วัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ (อุ๊ กรุงสยาม) ประธานมูลนิธิพระเทวราชโพธิสัตว์ซึ่งต้องการเห็นโครงการที่มี

ประโยชน์ต่อสาธารณะตามหลักการ "บวร" ได้แก่บ้าน วัด โรงเรียน และต้องการท ากจิกรรมอนัเป็นประโยชน์

ต่อสงัคมรวมถึงส่งเสริมคุณธรรม และได้สร้างรูปเหมือนสมเดจ็หลวงพ่อทวดเหยียบน า้ทะเลจืดขนาดหน้าตัก

กว้าง 24 เมตร ความสูงรวมฐาน 51 เมตร สร้างจากปูนหุ้มสัมฤทธิ์เคลือบสีทอง ทั้งองค์นับได้ว่าเป็นรูป

เหมือนพระสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก หลงัจากนั้นน าทุกท่านแวะเดินที่ ตลาดหลวงปู่ทวด ที่นี่ใช่ว่าจะมี

แต่ของกนิเท่านั้นที่น่าสนใจ ยังมีร้านเสื้อผ้า ของใช้ ถ้วยชามในสไตล์ย้อนยุคให้ได้เลือกช้อปอกีด้วย 

   

ก าหนดการ กรุงเทพฯ • พระนครศรีอยุธยา • วดัวชิรธรรมาราม • ตลาดหลวงปู่ทวด • วดัพนญัเชิง • วดัใหญ่

 ชยัมงคล • วดัมหาธาตุ • วดัพระศรีสรรเพชญ ์• ตลาดน ้าอโยธยา   (-/กลางวนั/-) 

 



 
 

 

 
จากนั้น น าท่านชมวดัพนญัเชิง(Wat Phanan Choeng) เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรี

อยุธยาขึ้นเป็นราชธานี และได้รับการรักษาบูรณะอย่างดีมาจนถึงในปัจจุบัน ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิง

เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต หรือซ าปอกง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยุธยา

ที่ได้รับความเคารพบูชาทั้งในหมู่คนไทยและคนจีนมาอย่างยาวนาน*พรอ้ม อ.ผูท้รงคุณวุฒิ น าสวดมนต์

และท าพิธีถวายเทียนพรรษา เพือ่ความเป็นสิริมงคลแก่ท่าน* 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ครวัสายน ้าป้อมเพชร เป็นรา้นอาหารริมน ้า 

  เมนูเด็ดที่แนะน า: ทอดมนัปลากราย,ตม้ย ากุง้น ้าขน้,ปลาคงัผดัฉ่า 

*เมนูพิเศษ กุง้เผาท่านละ 1 ตวั* 

บ่าย น า ท่านชม วัดใหญ่ชัยมงคล  (wat yai 

chaimongkol) เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง สร้าง
ขึ้ นในสมัยอยุธยาตอนต้น ถือว่าเป็นวัดมี

ความส าคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและ

เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมามาก

ที่สดุวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชม

เจดี ย์ที่ สูงที่ สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมี

ต าหนักสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับ

ถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้ 

 
 

จากนั้น น าท่านสู่ วดัมหาธาตุ (wat maha that) มีสิ่งที่โดดเด่นคือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีใน รากไม้  โดย

เศียรพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร ส าหรับองค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียร

พระพุทธรูปเป็น ศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้ จะหล่นลงมาอยู่ที่โคน

ต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม ท าให้มีความ งดงามแปลกตา จนเล่ืองลือกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 

ท าให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสยีง 

   



 
 

 

น าท่านสู่ วั ด พ ร ะ ศ รี ส ร ร เ พ ช ญ์  ( Wat Phra Si 

Sanphetch) เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จ า

พรรษา สมัยก่อนเป็นที่ประทับของพระเจ้าอู่

ทอง ต่อมาพระบรมไตรโลกนาถน ามาบูรณอีก

คร้ัง อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม ในกรุงเทพมหานคร จุดที่น่าสนใจ

ที่ส าคัญคือ เจดีย์ทรงลังกาจ านวนสามองค์ที่

วางตัวเรียงยาวตลอดทศิตะวันออกและทศิตะวันตกของวัด 
จากนั้น อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิง ณ ตลาดน ้ าอโยธยา ด้วยบรรยากาศและความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย รวมไป

ถึงภาพวิถีชีวิตไทยแบบย้อนยุคที่ผสมผสานกบัยุค สมัยใหม่อย่างลงตัวปัจจุบันมีร้านค้ามากกว่า 300 ร้านค้า 

พลาดไม่ได้กับของกินอร่อย ๆ ทั้งคาวและหวาน สินค้าพื้ นเมือง, สินค้าหัตถกรรม, ของท ามือ, ของเล่น, 

ของที่ระลึกพวกดาบและอาวุธโบราณ รวมถึงเสื้อผ้าและเคร่ืองประดับต่าง ๆ 

 
18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางกลบั กรุงเทพมหานคร 

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง รถ จ านวน เวลาเดินทาง ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเดก็ 

( ศ ) 17 ก.ค. 63 17 ก.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( ส ) 18 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( อา ) 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( ศ ) 24 ก.ค. 63 24 ก.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( ส ) 25 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( อา ) 26 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( ศ ) 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( ส ) 01 ส.ค. 63 01 ส.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( อา ) 02 ส.ค. 63 02 ส.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( ศ ) 07 ส.ค. 63 07 ส.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( ส ) 08 ส.ค. 63 08 ส.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( อา ) 09 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( ศ ) 14 ส.ค. 63 14 ส.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( ส ) 15 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 
( อา ) 16 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63 VIP 6 ท่ีนั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการรวม 
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
ค่ารถรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ท่ีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 

กรณียกเลกิ :  
• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

• แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน  : ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆท้ังส้ิน 

• ในกรณีช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เกบ็เงิน
ค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

 



 
 

 

กรณีจองทัวร์วนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนักขัตฤกษ์,วนัหยดุยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


