อย ุธยำ ไหว้พระรับพลังบวก
มรดกแห่งสำยน้ำ เหนือกำลเวลำ

กำหนดกำรเดินทำง
สิงหำคม 2020 : 01, 02, 08, 09, 15,
16, 22, 23, 29, 30
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699 บำท
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Day
1
กร ุงเทพฯ
อย ุธยำ
กร ุงเทพฯ - วัดไผ่ลอ้ ม - วัดต ูม – บ้ำนของพ่อ - ตลำดโก้งโค้ง – ศูนย์บริกำร
ท่องเที่ยวอย ุธยำ – วัดเสนำสนำรำมรำชวรวิหำร-วัดศำลำปูนวรวิหำร – กร ุงเทพฯ
06.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝัง่ เซเว่น) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่
จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึน้ รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
และเว้นระยะห่างการนัง่ ในรถ
07.00 ออกเดินทางสู่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยรถบัสปรับอากาศ
09.30 เดินทางถึง วัดไผ่ลอ้ ม ตาบลสะพานไทย อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึน้ เป็ นวัดตัง้ แต่
ปี พ.ศ.2275 แต่เดิมวัดมีกอ่ ไผ่ลอ้ มรอบ จึงได้ชื่อว่าวัดไผ่ลอ้ ม และไม่ปรากฏหลักฐานเจ้าอาวาสองค์แรก
จนถึงสมัยหลวงพ่อตรุด ซึ่งในสมัยนัน้ หลวงพ่อตรุดเป็ นพระสงฆ์ที่มีความรูค้ วามสามารถหลายด้าน และ
เมตตาสอนหนังสือให้กบั บรรดาลูกชาวบ้านในและแวกวัดไผ่ลอ้ มทัง้ หนังสือไทยและอักษรขอม ภายในวัดทุก
ท่านยังสามารถท้าบุญ บริจาคทาน ให้อาหารปลา และกราบสักการะ “พระพุทธเมตตามหาลาภ”
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ฝัง่ ตรงข้ามของวัดมีทศั นียภาพที่งดงาม
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10.00 นาท่านเดินทางต่อไปยังวัดต ูม ตัง้ อยู่ริมถนนสายประตูชยั เป็ นวัดที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดย
ใช้เป็ นที่สาหรับลงเครื่องพิชยั สงคราม วัดตูมได้รบั การบูรณปฏิสงั ขรณ์เรื่อยมาและได้รบั การยกฐานะขึน้
เป็ นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 4 โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดาเนินมาทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินหลายครัง้ และใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการทาพิธีลงยันต์และอักขระลงในธงพระครุฑ
ผ่าห์เพื่อพระราชทานเป็ นธงไชยเฉลิมพลแก่ทหารในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่สาคัญภายใน
วัดตูม คือ "หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์" เป็ นพระพุทธรูปสาริดทรงเครื่องปางมารวิชยั โดยมีลกั ษณะพิเศษ
คือ บนพระเศียรขององค์พระสามารถเปิ ดออกและมีนา้ ไหลซึมออกมาตลอดเวลา เชือ่ กันว่าเป็ นนา้ มนต์
ศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคภัยให้หายได้ และผูม้ าขอพรมักจะประสบผลสาเร็จ โดยเฉพาะในด้านอาชีพหน้าที่
การงาน
10.30 นาท่านเข้าชม บ้ำนของพ่อ หรือของศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ฯการเผยแพร่ความรูเ้ กษตร
ทฤษฎีใหม่แก่บคุ คลทัว่ ไป สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรูต้ ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

11.00 นาท่านเดินทางไปยังตลำดโก้งโค้ง ตลาดโบราณย้อนยุคของชาวบ้านอยุธยา ตัง้ อยู่ที่ ถ. บางปะอิน-วัดพ
นัญเชิง ต. ขนอนหลวง ตลาดแห่งนีเ้ ปิ ดขายมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 เป็ นตลาดเอกชนซึ่งมีแนวคิดอยากให้
ผูค้ นในพื้นที่มีที่ทางทามาค้าขาย และขยับขยายขายดีกนั เรื่อยมา จนปั จจุบนั เป็ นหนึง่ ในตลาดน่าเที่ยวของ
อยุธยา ส่วนที่มาของคาว่าโก้งโค้งคือสมัยก่อนพ่อค้าแม่คา้ จะวางสิ่งของบนพื้นหรือในลาเรือ ผูค้ นที่มา
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จับจ่ายจึงต้องโก้งโค้งดูสินค้า ว่ากันว่าการโก้งโค้งของชาวอยุธยาสมัยอดีตทาได้อ่อนน้อมมากๆ ให้ท่านได้
อิสระเลือกซื้อสินค้า ของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดโก้งโค้ง (รับคูปองอาหารท่านละ 100 บาท)
14.00 ออกเดินทางสู่ ศูนย์บริกำรท่องเที่ยวอย ุธยำ จังหวัดอยุธยา ซึ่งเดิมเป็ นศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านหน้าอาคารมีรปู ปั้ นกษัตริยแ์ ละวีรกษัตริยส์ าคัญสมัยอยุธยา 6 องค์คือ สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี เข้าเยี่ยมชมหอ
นิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา ที่ตงั้ อยู่ภายในศูนย์ท่องเที่ยว พร้อมที่จะให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวใน
สไตล์การท่องเที่ยวแบบใหม่

15.00 นาท่านเดินทางสู่ วัดเสนำสนำรำมวรวิหำร เดิมชื่อ “วัดเสือ” เป็ นวัดโบราณ สร้างตัง้ แต่ครัง้ กรุงศรี
อยุธยา อยู่ในกาแพงหน้า ได้รบั การปฏิสงั ขรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
โดยปฏิสงั ขรณ์ทงั้ วัด แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2406 และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดเสนาสนาราม นมัสการ
กราบพระนอน สักการะพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธ และขอพรพระอินทร์แปลงกาย ศาสนสถานที่
สาคัญของวัดได้แก่ พระอุโบสถ เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยา หน้าบันด้านหน้าและด้านหลังเป็ นไม้
แกะสลักปิ ดทอง ประดับกระจกรูปช้างเอราวัณ ขนาบด้วยฉัตร เหนือเศียรช้างเอราวัณมีพระราชลัญจกรใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือรูปพระมหามงกุฏ ภายในพระอุโบสถมีภาพวาดจิตรกรรมฝา
ผนัง ซึ่งเป็ นภาพวาดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกเหนือจากพระอุโบสถ ยังมีพระ
วิหารพระพุทธไสยาสน์ และพระวิหารพระอินทร์แปลงซึ่งเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด ภายในพระวิหาร มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งยังคงความงดงามจนถึงปั จจุบนั
16.00 นาท่านเดินทางสู่ วัดศำลำปูนวรวิหำร พระอารามหลวงชัน้ โทชนิดวรวิหารณ วัดแห่งนีม้ ีโบราณวัดถุที่
สาคัญคือพระพุทธรูปโบราณ "หลวงพ่อแขนลาย" พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 29 นิว้ ศิลปสมัยก่อนอยุธยา
ลักษณะคล้ายพระอัครสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบตุ ร ซึ่งแขน
ด้านหนึง่ ขององค์พระมีการลงอักขระยันต์ไว้อย่างชัดเจน เชือ่ กันว่าเป็ นรูปเคารพของพระบรมไตรโลกนาถ
และพระศรีอารย์ เป็ นที่เล่าลือถึงความศักดิส์ ิทธิ์และการบนบานศาลกล่าวที่ประสบความสาเร็จในหลายๆ
เรื่อง เคยถูกขโมยหลายครัง้ แต่ไม่สามารถนาองค์พระออกไปได้
17.00 สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
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อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง
สิงหำคม 2020 : 01, 02, 08, 09, 15,
16, 22, 23, 29, 30

ราคาท่านละ
699 บำท

ทัวร์เดินทำงโดยรถบัสปรับอำกำศ 50 ที่นงั่ (รับจำนวน 32 ที่นงั่ )

หมำยเหต ุ (กร ุณำอ่ำนำยละเอียดท ุกข้อหมำยเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่
มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์น้ รี วม
1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตรำค่ำบริกำรทัวร์น้ ไี ม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้ งการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
กำรจองทัวร์และสำรองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงือ่ นไขและ
ข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุกกรณี
ข้อแนะนำสำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะ โควิท 19
มำตรกำรกำรบริกำรบนรถบริกำร
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ทาง บริษทั แจก หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ลา้ ง
มือให้สาหรับลูกค้า
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้
บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ว
กรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดืม่ /นา้ เปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
6. ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
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