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วันแรก กรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) -วัดไชยวัฒนาราม - ตลาดน ้าอโยธยา - บ้านข้าวหนม คาเฟ่ - อ่างทอง 
 อนิทร์โตฟาร์มเมล่อน  

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย (เมเจอร์รัชโยธิน) เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ 

08.20 น. พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดอยุธยา โดยรถตูป้รับอากาศ 

09.30 น. เ ดินทางถึง วัดไชยวัฒนาราม  ว ัด เ ก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย หนึ่งใน
โบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ไดรั้บการประกาศ
เป็นมรดกโลกเมืองวนัท่ี 13 ธันวาคม 2535 ตั้งอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา
ทางฝ่ังตะวนัตกนอกเกาะเมือง สร้างขึ้นสมยัพระเจา้ปราสาททอง ประมาณ พ.ศ. 
2173 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้พระราชมารดาของพระองคแ์ละอีกประการณ์หน่ึงวดั
น้ีอาจถูกสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะเหนือกรุงละแวก จึงท าให้มีรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมท่ีจ าลองแบบมาจากนครวดัท่ีมีกล่ินอายของศิลปะขอมด้วย
นั่นเอง อิสระให้ท่านเดินชมโดยรอบวดัและสามารถเช่าชุดไทยถ่ายรูปกับ
บรรยากาศท่ีสวยงามแห่งน้ีได ้

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดน ้าอโยธยา ตลาดน ้ าขนาดใหญ่ มีเน่ือท่ีกว่า 60 ไร่ ภายในตลาดน ้ าออกแบบเป็นเรือนไม้
ทรงไทย มีสระน ้ าอยู่ตรงกลางตลาดและมีทางเดินบริเวณรอบ ๆ สระน ้ า ตลอดทางจะมีร้านขายสินคา้และ
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อาหารมากมาย สินค้าส่วนใหญ่จะคละกันหลากหลายประเภท เช่น สินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง สินค้า
หัตถกรรม ของ Hand made ของเล่น ของท่ีระลึก เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีให้เลือกไปจนถึงเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั 
ราคาไม่แพง ในส่วนของของกิน มีอาหารทั้งความและหวาน มีให้เลือกทานกนัหลากหลาย อาทิเช่น ส้มต า ไก่
ยา่ง ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว หมูสะเต๊ะนมสด โรตีสายไหม ขนมตาล ขนมถว้ย เป็นตน้ 

เท่ียง อสิระอาหารกลางวัน ณ ตลาดน ้าอโยธยา 

 น าท่านเดินทางสู่ บ้านข้าวหนม คาเฟ่  ร้านขนมไทยเล็ก ๆ แสนอบอุ่น ภายในร้านมีขนมไทยให้ลิ้มลอง
หลากหลาย โดยมีทั้งเมนูท่ีทางร้านท าเองและรับขนมจากชาวบา้นทอ้งถ่ินท่ีท าสดใหม่ทุกวนั น ามาวางขายใน
ร้าน ปรับรสชาติให้มีความหวานน้อยลงไม่เล่ียน และท าเป็นช้ินเล็กลง ให้สามารถลองชิมขนมไดห้ลากหลาย
มากขึ้น นอกจากขนมไทยแสนอร่อยแลว้ยงัมีเคร่ืองด่ืมสูตรเฉพาะและไอศกรีมโฮมเมด ท่ีสามารถทานคู่กบัขนม
ไทยอยา่งลงตวัอีกดว้ย อสิระทุกท่านเลือกซ้ือขนม เคร่ืองด่ืม ไอศกรีม ตามอธัยาศัย  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่จังหวดัอ่างทอง แวะชม ฟาร์มเมล่อนท่ี มีช่ือเสียงของ
จงัหวดัอ่างทอง อินโตฟาร์ม บริเวณโดยรอบมีแปลงผกั สนามหญา้ และบ่อ
น ้ า สามารถเดิมชมและถ่ายภาพสวย ๆ เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกได ้นอกจากน้ีท่ีน่ี
เป็นมีคาเฟ่ ท่ีจดัจ าหน่ายเมนูคาวหวาน รสชาติอร่อย ๆ อาทิเช่น บิงซู ฮนัน่ี
โทสต ์ไอศกรีม ขนมไทย โดยจะมีเมล่อนเป็นส่วนประกอบ  

 

เย็น  บริการอาหารเย็น  
 น าท่านเข้าพกั โรงแรม Husky camp & resort หรือ เทียบเท่า 
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วันสอง วัดขุนอินทประมูล - มะขามคาเฟ่ - วัดม่วง - ตลาดศาลเจ้าโรงทอง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ (หน้าเมเจอร์รัช
โยธิน) 

เช้า  บริการอาหารเช้า  

 น าท่านเดินทางสู่ วัดขุนอินทประมูล วดัเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงในอ่างทองท่ีสวยงามมาก ๆ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น
ในสมยัสุโขทยั เป็นท่ีประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศ มีช่ือว่า “ พระศรีเมือง” 
ความยาวถึง 50 เมตร รองจากพระนอน วดับางพลีใหญ่กลาง จงัหวดัสมุทรปราการ ภายในบริเวณวดัขุนอินท
ประมูล ยงัมีซากโบราณท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ คือ วิหารหลวงพ่อขาว ศาลรูปป้ันขุนอินทประมูล และโครงกระดูก
มนุษย ์ท่ีขดุพบในเขตวิหารพระพุทธไสยาสน์เม่ือปี พ.ศ.2541 อีกดว้ย 

 

น าท่านเดินทาง ไปชมวิว พร้อมจิบกาแฟ ณ มะขามคาเฟ่ บรรยากาศทุ่งนา มีสะพานไมท้อดยาวบนทุ่งนา และ
ยงัไดช้มวิวหลวงพ่อใหญ่ วดัม่วง ในระยะไกล เป็นจุดท่ีสามารถบนัทึกภาพไดส้วยงามมาก อิสระให้ท่านได้
เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมตามอธัยาศัย 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดม่วง วดัเก่าแก่โบราณ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมยักรุงศรี
อยธุยาตอนปลาย เม่ือปี พ.ศ. 2230 พระพุทธรูปองคใ์หญ่ สีทองอร่ามสวยงามโดด
เด่นมองเห็นไดแ้ต่ไกล คือ หลวงพ่อใหญ่ หรือ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรี
วิเศษชยัชาญ พระพุทธรูปองคใ์หญ่ท่ีสุดในโลก มีขนาดหนา้ตกักวา้ง 62 เมตร และ
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สูงถึง 93 เมตร และมีความเช่ือท่ีว่า หากไดม้าไหวพ้ระท่ี วดัม่วง แห่งน้ี ตอ้งมาสัมผสัท่ีปลายพระหัตถข์ององค์
พระใหญ่ เช่ือวา่ ท่านจะประทานพรใหเ้จริญกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง ตลาดริมแม่น ้ าในอ าเภอวิเศษไชยชาญ ภายในตลาดมีขนมโบราณให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย อิสระเลือกซ้ือตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพ ฯ 

16.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพ ฯ (หน้าเมเจอร์รัชโยธิน) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทน
บริษัท (มัคคุเทศก์,คนขับรถ) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 
อตัราค่าบริการ เดินทาง ตุลาคม 64 – กมุภาพนัธ์ 65 

วนัเดินทาง (ออกเดินทางทุกวนัเสาร์) ราคา/ท่าน พกัเดี่ยว 

ตุลาคม 64 : 16-17 / 23-24 / 24-25 / 30-31 
พฤศจิกายน 64 : 06-07 / 13-14 / 20-21 / 27-28 

ธันวาคม 64 : 18-19 / 25-26 
มกราคม 65 : 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 
กุมภาพนัธ์ 65 : 05-06 / 12-13 / 19-20 / 26-27 

2,222 +500 

 

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่าน้ัน  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  
ท่านละ 200 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระได้ท่ีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง * 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถตูป้รับอากาศ น าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 5 ท่าน     
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 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน *ห้องพกัเป็นแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง DOUBLE BED* 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์
ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
 ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ขอสงวนสิทธ์ิการจดัท่ีนัง่บนรถตูต้ามความเหมาะสมของเจา้หนา้ท่ี ไม่สามารถจองท่ีนัง่ได ้

เง่ือนไขการให้บริการ 
ในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถื้อว่าท่าน
สละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
  

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนค่าทัวร์ 

1. กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วันขึน้ไป ยดึเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกคา้ช าระเงินมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
2. กรณียกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยดึเงินเตม็จ านวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี)  

**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน ** 

 
หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีบริษทัก าหนด ราคาและ
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
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3. รายการท่องเท่ียว ท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ 

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

10. กรุณาอ่าน ท าความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 


