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เดินทาง พฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564 

วัดไผ่ลอ้ม l วัดตมู l บา้นของพอ่  l ตลาดโกง้โคง้ l ศนูยบ์ริการท่องเที่ยว

อยธุยา l วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร lวัดศาลาปูนวรวิหาร 

 
 

 
 

เสน้ทางการเดินทาง 
 

วันท่ี 1. กรงุเทพฯ - วัดไผ่ลอ้ม - วัดตมู – บา้นของพ่อ - ตลาดโกง้โคง้ – ศนูยบ์ริการท่องเท่ียว

อยธุยา – วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร-วัดศาลาปูนวรวิหาร – กรงุเทพฯ 
 

อยธุยา ไหวพ้ระรบัพลงับวก 
มรดกแห่งสายน ้า  เหนือกาลเวลา 

เริ่มตน้เพียง 999.- 

 

 

โดยรถต ู ้VIP 
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Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

อยธุยา 
 

 

วนัท่ี 1 
กรงุเทพฯ-วดัไผ่ลอ้ม-วดัตมู–บา้นของพ่อ-ตลาดโกง้โคง้–ศนูยบ์ริการท่องเท่ียว

อยธุยา–วดัเสนาสนารามราชวรวิหาร-วดัศาลาปูนวรวิหาร–กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภิเษก แยกรชัดา ฝ่ังลานพระศิวะ) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนข้ึนรถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้ง

มือใหบ้ริการ  

07.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยรถตูV้IP  

 ระหว่างเดินทาง รับประทานอาหารว่าง (มื้อท่ี1) 

09.30 น. เดินทางถึง วดัไผ่ลอ้ม ต าบลสะพานไทย อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยธุยา สรา้งขึ้นเป็นวัด

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2275 แต่เดิมวัดมีก่อไผ่ลอ้มรอบ จึงไดช้ื่อว่าวัดไผ่ลอ้ม และไม่ปรากฏหลักฐานเจา้อาวาส

องค์แรกจนถึงสมัยหลวงพ่อตรดุ ซึ่งในสมัยนั้นหลวงพ่อตรดุเป็นพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถ

หลายดา้น และเมตตาสอนหนงัสือใหก้ับบรรดาลกูชาวบา้นในและแวกวดัไผ่ลอ้มท้ังหนงัสือไทยและอักษร

ขอม ภายในวัดทกุท่านยังสามารถทา้บุญ บริจาคทาน ให้อาหารปลา และกราบสักการะ “พระพุทธ

เมตตามหาลาภ” พระพทุธรปูองค์ใหญ่ท่ีอยู่ฝั่งตรงขา้มของวัดมีทัศนียภาพท่ีงดงาม พิเศษ!! เฉพาะ

เทศกาลเขา้พรรษา น าท่านถวายเทียนพรรษา ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมมหากศุลถวายเทียนพรรษาสืบ

ต่อพระพทุธศาสนา อันเป็นเทศกาลประเพณีของชาวพทุธท่ีสืบต่อกันมายาวนาน  ดว้ยในครั้งพทุธกาล

เขา้ฤดฝูน พระสงฆ์ตอ้งจ าพรรษาเป็นเวลาสามเดือน  แต่ตอ้งศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยมิไดอ้อก

บิณฑบาตร และปฏิบัติจริยาวัตร จ าตอ้งไดแ้สงสว่างจึงถือเปนประเพณีสืบมาในการถวายเทียนพรรษา

ดว้ย ศรัทธามีความเชื่อในการถวายเทียนพรรษาว่าเป็นการใหแ้สงสว่างใหส้ติปัญญา  ใหค้วามรู ้  ให้

สืบต่อพทุธศาสนา  เพื่อชีวิตเราและครอบครัวจะเจริญรุ่งเรือง  มีสติปัญญาท่ีดีสืบไป 

10.00 น. น าท่านเดินทางต่อไปยังวดัตมู ตั้งอยู่ริมถนนสายประตชูยั เป็นวัดท่ีสรา้งขึ้นตัง้แต่สมัยกรงุศรีอยธุยา 

โดยใชเ้ป็นท่ีส าหรับลงเคร่ืองพิชยัสงคราม วัดตมูไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์เร่ือยมาและไดรั้บการยก

ฐานะขึ้น เป็นพระอารามหลวงในรัชกาลท่ี 4  โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดเ้สด็จพระราชด าเนินมาทรงบ าเพ็ญพระราชกศุลถวายผา้

พระกฐินหลายครั้ง และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัวโปรดใหม้ีการท าพิธีลงยันต์

และอักขระลงในธงพระครฑุผ่าห์เพื่อพระราชทานเป็นธงไชยเฉลิมพลแก่ทหารในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 

1 สิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีส าคัญภายในวัดตมู คือ "หลวงพ่อทองสขุสัมฤทธิ์" เป็นพระพทุธรปูส าริดทรงเคร่ือง
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ปางมารวิชยั โดยมีลักษณะพิเศษ คือ บนพระเศียรขององคพ์ระสามารถเปิดออกและมีน า้ไหลซึมออกมา

ตลอดเวลา เชื่อกันว่าเป็นน า้มนตศ์ักด์ิสิทธิ์สามารถรักษาโรคภัยใหห้ายได ้และผูม้าขอพรมักจะประสบ

ผลส าเร็จ โดยเฉพาะในดา้นอาชีพหนา้ท่ีการงาน 
10.30 น. น าท่านเขา้ชม บ้านของพ่อ หรือของศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศนูย์ฯการเผยแพร่ความรู้

เกษตรทฤษฎีใหม่แก่บุคคลทัว่ไป สามารถเขา้มาศึกษาเรียนรูต้ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช (รัชกาลท่ี 9) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

11.00 น. น าท่านเดินทางไปยังตลาดโกง้โคง้ ตลาดโบราณยอ้นยคุของชาวบา้นอยธุยา ตั้งอยู่ท่ี ถ. บางปะอิน-

วัดพนญัเชิง ต. ขนอนหลวง ตลาดแห่งน้ีเปิดขายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นตลาดเอกชนซึ่งมีแนวคิด

อยากใหผู้ค้นในพื้นท่ีมีท่ีทางท ามาคา้ขาย และขยับขยายขายดีกันเร่ือยมา จนปัจจบุันเป็นหน่ึงในตลาด

น่าเท่ียวของอยธุยา ส่วนท่ีมาของค าว่าโกง้โคง้คือสมัยก่อนพ่อคา้แม่คา้จะวางสิ่งของบนพื้นหรือในล า

เรือ ผูค้นท่ีมาจับจ่ายจึงตอ้งโกง้โคง้ดสูินคา้ ว่ากันว่าการโกง้โคง้ของชาวอยธุยาสมัยอดีตท าไดอ้่อนนอ้ม

มากๆ ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซื้อสินคา้ ของฝากตามอัธยาศัย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนั ณ ตลาดโกง้โคง้  

14.00 น. ออกเดินทางสู่  ศนูย์บริการท่องเท่ียวอยธุยา จังหวัดอยุธยา ซึ่งเดิมเป็นศาลากลางจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา ดา้นหนา้อาคารมีรปูป้ันกษัตริยแ์ละวีรกษัตริยส์ าคัญสมัยอยธุยา 6 องคค์ือ สมเด็จ

พระรามาธิบดีท่ี 1 หรือพระเจา้อู่ทอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสริุโยทัย สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชแห่งกรงุธนบุรี เขา้

เย่ียมชมหอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยธุยา ท่ีตั้งอยู่ภายในศนูย์ท่องเท่ียว พรอ้มท่ีจะให้บริการแก่

นกัท่องเท่ียวในสไตลก์ารท่องเท่ียวแบบใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 
15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัเสนาสนารามวรวิหาร เดิมชื่อ “วัดเสือ” เป็นวัดโบราณ สรา้งตั้งแต่ครั้งกรงุศรี

อยธุยา    อยู่ในก าแพงหนา้ ไดรั้บการปฏิสังขรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 

4 โดยปฏิสังขรณ์ท้ังวัด แลว้เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2406 และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดเสนาสนาราม 

นมัสการ กราบพระนอน สักการะพระพทุธรปูปางพยาบาลภิกษอุาพาธ และขอพรพระอินทรแ์ปลงกาย 

ศาสนสถานท่ีส าคัญของวัดไดแ้ก่ พระอโุบสถ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยธุยา หนา้บันดา้นหนา้และ

ดา้นหลังเป็นไมแ้กะสลักปิดทอง ประดับกระจกรปูชา้งเอราวัณ ขนาบดว้ยฉัตร เหนือเศียรชา้งเอราวัณมี

พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว คือรปูพระมหามงกฏุ ภายในพระอโุบสถมี
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ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นภาพวาดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นอกเหนือจากพระอโุบสถ ยังมีพระวิหารพระพทุธไสยาสน ์และพระวิหารพระอินทร์แปลงซึ่งเ ป็นสิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์ของวัด ภายในพระวิหาร มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัสมัยรัชกาลท่ี 4 ซึ่งยังคงความงดงามจนถึง

ปัจจบุัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัศาลาปูนวรวิหาร พระอารามหลวงชัน้โทชนิดวรวิหารณ วัดแห่งน้ีมีโบราณวัดถท่ีุ

ส าคัญคือพระพุทธรปูโบราณ "หลวงพ่อแขนลาย" พระพุทธรปูหนา้ตักกวา้ง 29 น้ิว ศิลปสมัยก่อน

อยธุยา ลักษณะคลา้ยพระอัครสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้ คือ พระโมคคัลลาน ์พระสารีบตุร 

ซึ่งแขนดา้นหน่ึงขององค์พระมีการลงอักขระยันตไ์วอ้ย่างชดัเจน เชื่อกันว่าเป็นรปูเคารพของพระบรม

ไตรโลกนาถและพระศรีอารย์ เป็นท่ีเล่าลือถึงความศักด์ิสิทธิ์และการบนบานศาลกล่าวท่ีประสบ

ความส าเร็จในหลายๆ เร่ือง เคยถกูขโมยหลายครั้งแต่ไม่สามารถน าองคพ์ระออกไปได ้

17.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับกรงุเทพฯ 

19.00 น. เดินทางกลับถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

 

****************************************** 

 อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

28 พฤศจิกายน 2563  999 บาท.- 

05 ธนัวาคม 2563 999 บาท.- 

26 ธนัวาคม 2563 999 บาท.- 

16 มกราคม 2564 999 บาท.- 

30 มกราคม 2564  999 บาท.- 

13 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท.- 

27 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท.- 

13 มีนาคม 2564 999 บาท.- 
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หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียว

ปลอดภัยดา้นสขุอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการข้ึน หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และ

สภาพภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลือ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี

ก าหนด 

 

อตัราค่าบริการทวัรน์ี้รวม 

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

3. พาหนะทอ้งถิ่น(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร์ 
4. มัคคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง 
วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไม่เกิน

ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน์ี้ ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยาน
แห่งชาติ 

4. ค่าทิปมัคคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากับภาษี

เท่านัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับ

เงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทัวร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการ

โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการ

เดินทาง 7 วัน เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทัวรก์ับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   
เงือ่นไขและขอ้ตกลงท้ังหมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใชจ่้ายท้ังหมด ในทกุ

กรณ ี

 



 
 
 
 

6 อยุธยา ไหวพ้ระรบัพลงับวก มรดกแห่งสายน า้  เหนือกาลเวลา                                                       [WTAYU-BS002] 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษัทจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอรม์น้ีใหท้กุท่าน  เมื่อ

ท่านกรอกแลว้กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ด่ืม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษัทขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


