
 

 

 

 

 

 

 

 

06.00 น. พรอ้มกนัที ่โดยมีเจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 *จุดนดัพบ ป้ัมน ้ ามนั ปตท วิภาวดี (ตรงขา้ม มหาวิทยาลยัหอการคา้)* 

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

*บริการอาหารกล่องพรอ้มเครือ่งดืม่บนรถ 

 

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

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

 



 

 

 

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

วัชรพงศ์ ระดมสทิธพัิฒน์ (อุ ๊กรุงสยาม) ประธานมูลนิธพิระเทวราชโพธิสัตว์ซ่ึงต้องการเหน็โครงการที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ

ตามหลักการ "บวร" ได้แก่บ้าน วัด โรงเรียน และต้องการท ากจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงส่งเสริมคุณธรรม และได้

สร้างรูปเหมือนสมเดจ็หลวงพ่อทวดเหยียบน า้ทะเลจืดขนาดหน้าตักกว้าง 24 เมตร ความสงูรวมฐาน 51 เมตร สร้างจากปูนหุ้ม

สมัฤทธิ์เคลือบสทีอง ทั้งองค์นับได้ว่าเป็นรูปเหมือนพระสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก หลงัจากนั้นน าทุกท่านแวะเดินที ่ตลาด

หลวงปู่ทวด ที่น่ีใช่ว่าจะมีแต่ของกนิเทา่น้ันที่น่าสนใจ ยังมีร้านเสื้อผ้า ของใช้ ถ้วยชามในสไตล์ย้อนยุคให้ได้เลือกช้อปอกีด้วย 

   

 

จากนั้น น าท่านชมวดัพนญัเชิง(Wat Phanan Choeng) เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างข้ึนต้ังแต่สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรี

อยุธยาขึ้นเป็นราชธานี และได้รับการรักษาบูรณะอย่างดีมาจนถึงในปัจจุบัน ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงเป็น



 

 

ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต หรือซ าปอกง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาที่

ได้รับความเคารพบูชาทั้งในหมู่คนไทยและคนจีนมาอย่างยาวนาน*พรอ้ม อ.ผูท้รงคุณวุฒิ น าสวดมนตแ์ละ

ท าพธีิถวายเทียนพรรษา เพือ่ความเป็นสิริมงคลแก่ท่าน* 

 

 

 

 



 

 

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ครวัสายน ้ าป้อมเพชร เป็นรา้นอาหารริมน ้ า 

  เมนูเด็ดทีแ่นะน า: ทอดมนัปลากราย,ตม้ย ากุง้น ้ าขน้,ปลาคงัผดัฉ่า 

*เมนูพเิศษ กุง้เผาท่านละ 1 ตวั* 

บ่าย น า ท่ า นชม  วัด ใ ห ญ่ ชัยม งคล  (wat yai 

chaimongkol) เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหน่ึง สร้างข้ึน

ในสมั ยอ ยุ ธย าตอน ต้น  ถื อ ว่ า เ ป็น วัดมี

ความส าคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและเป็น

วัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมามากที่สุดวัด

หน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมเจดีย์ที่สูง

ที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมีต าหนักสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามา

กราบไหว้ 

 
 

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

พระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร ส าหรับองค์พระน้ันหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูป

เป็น ศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปน้ีจะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัย

เสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม ท าให้มีความ งดงามแปลกตา จนเล่ืองลือกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ท าให้วัดแห่งน้ี

กลายเป็นวัดที่มีช่ือเสยีง 



 

 

   

น าท่านสู่ วดัพระศรีสรรเพชญ  ์(Wat Phra Si Sanphetch) 
เ ป็น วัดหลวงในพระราชวังโบราณ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษา 

สมัยก่อนเป็นที่ประทับของพระเจ้าอู่ทอง ต่อมา

พระบรมไตรโลกนาถน ามาบูรณอีกคร้ัง อีกทั้งยัง

เป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใน

กรุงเทพมหานคร จุดที่น่าสนใจที่ส าคัญคือ เจดีย์

ทรงลังกาจ านวนสามองค์ที่วางตัวเรียงยาวตลอด

ทศิตะวันออกและทศิตะวันตกของวัด 

จากนั้น อิสระทุกท่านชอ้ปป้ิง ณ ตลาดน ้ าอโยธยา ด้วยบรรยากาศและความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย รวมไปถึง

ภาพวิถีชีวิตไทยแบบย้อนยุคที่ผสมผสานกับยุค สมัยใหม่อย่างลงตัวปัจจุบันมีร้านค้ามากกว่า 300 ร้านค้า 

พลาดไม่ได้กับของกินอร่อย ๆ ทั้งคาวและหวาน สินค้าพ้ืนเมือง, สินค้าหัตถกรรม, ของท ามือ, ของเล่น, ของ

ที่ระลึกพวกดาบและอาวุธโบราณ รวมถึงเสื้อผ้าและเคร่ืองประดับต่าง ๆ 



 

 

 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางกลบั กรุงเทพมหานคร 

19.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

อัตราค่าบริการและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

เร่ิมเดนิทาง 
ก ลั บ จ า ก
เดนิทาง 

รถ จ านวน เวลาเดนิทาง 
ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคา
เดก็ 

( ศ ) 17 ก.ค. 63 17 ก.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 18 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 19 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 24 ก.ค. 63 24 ก.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 



 

 

( ส ) 25 ก.ค. 63 25 ก.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 26 ก.ค. 63 26 ก.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อ ) 28 ก.ค. 63 28 ก.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 31 ก.ค. 63 31 ก.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 01 ส.ค. 63 01 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 02 ส.ค. 63 02 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 07 ส.ค. 63 07 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 08 ส.ค. 63 08 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 09 ส.ค. 63 09 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( พ ) 12 ส.ค. 63  12 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ศ ) 14 ส.ค. 63 14 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( ส ) 15 ส.ค. 63 15 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

( อา ) 16 ส.ค. 63 16 ส.ค. 63 VIP 6 ทีน่ั่ง 18+1 06.00 น.-19.00น. 999.- 

 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธ์ิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
ค่ารถรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ทีไ่ม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ

ไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทัวรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางและช าระค่าทัวรเ์ตม็จ านวน 

กรณียกเลิก :  



 

 

 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ อาท ิค่ามัดจ ารถบัสปรับ  
          อากาศ , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมทีพ่กั ,ค่าอาหาร ,   
         ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว , ค่าบริการ     

 แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั  : ยดึเงินค่าทวัร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง อาท ิ  
          ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวซ่ีา , ค่า  
         โรงแรมทีพ่กั ,  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว ,    
        ค่าบริการ 
หมายเหตุ : หากท่านยกเลกิการเดินทางแต่สามารถหาผู้โดยสายมาส ารองแทนทีไ่ด้ หรือทางทวัร์เปิดขายและมีการส ารอง
ทีน่ั่งแทนได้  ทั้งนีท้างบริษัทฯจะคืนเงินค่าทวัร์ให้เต็มจ านวน   

 ในกรณชี าระค่าทวัร์เต็มจ านวนแล้ว แจ้งยกเลกิหรือเล่ือนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่า
ทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆทั้งส้ิน   

เง่ือนไขการยกเลกิทวัร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลกิทัวร์ 

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าทัวร์ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

 

กรณีเจบ็ป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงือ่นไขอื่น ๆ :  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดิน 

ทางเป็นส าคัญ 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชนข์อง
ทา่นเอง* 
 

 
 


