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วนัที ่1 กรุงเทพฯ – อยุธยา - - - 

07.00 น. พร้อมกนั ณ. จุดนัดหมาย  เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก   
07.30 น. น าคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.อยุธยา   
09.30 น. วดัที ่๑ วดัสุวรรณดาราม 

วดัสุวรรณดารารามราชวรวหิาร ตั้งอยูริ่มป้อมเพชร อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา วดัแห่งน้ีมีส่ิงต่างๆท่ีน่าชมไม่วา่จะเป็นพระอุโบสถซ่ึงยงัคงเป็นแบบสมยั  
อยธุยาตอนปลาย คือท าส่วนฐานโคง้อ่อนลงตรงกลางคลา้ยปากเรือส าเภา หนา้บนัอุโบสถ
สลกัลายเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเทพชุมนุมท่ีผนงัอุโบสถตอนบน 
ตอนล่างเขียนเร่ืองเวสสันดรชาดก เตมียช์าดกและ สุวรรณสามชาดก ผนงัดา้นหนา้พระ
ประธานเขียนภาพมารวชิยั มีแม่พระธรณีบีบมวยผมอยูต่รงกลาง 
วดัน้ีเดิมช่ือวา่ “วดัทอง” เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้ทา้ยสระ โดย สมเด็จพระ
บรมราชชนกในรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดใหส้ร้างข้ึน ต่อมารัชกาลท่ี 1 เสด็จ
ข้ึนครองราชย ์โปรดใหป้ฏิสังขรณ์ทั้งพระอาราม เม่ือปี พ.ศ. 2328 และพระราชทานนามวา่ 
วดัสุวรรณดาราราม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ตามพระ
นามเดิมของทั้งสองพระองคคื์อ ทองดี และ ดาวเรือง วดัสุวรรณดารารามน้ี โดดเด่นไปดว้ย
งานจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถและพระวหิาร รวมทั้งสถาปัตยกรรมภายในวดั 

 

11.30 น. วดัที ่๒ วดับรมวงศ์อิศรวรารามวรวหิาร 
แต่เดิมเป็นวดัโบราณ สร้างมาแต่คร้ังกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี เดิมนั้นช่ือ "วดัทะเลหญา้" 
หรือ "วดัท าเลหญา้" เพราะตั้งอยูก่ลางทุ่งหญา้ พอฤดูฝนน ้ าก็ท่วม กาลเวลาผา่นมาก็กลาย
สภาพเป็นวดัร้างมาเป็นเวลาชา้นาน ต่อมาสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอเจา้ฟ้ามหามาลา กรม
พระยาบ าราบปรปักษ ์ทรงเห็นวา่วดัร้างแห่งน้ีตั้งอยูใ่นท่ีบริเวณเงียบสงดั เหมาะจะเป็นท่ีจ า
พรรษาของพระสงฆส์ามเณร จึงไดท้รงเร่ิมปฏิสังขรณ์วดัทะเลหญา้ ทรงบูรณะและสร้างใหม่
ทั้งวดั ซ่ึงเป็นช่วงเวลาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนแลว้เสร็จเม่ือปี
พุทธศกัราช 2418 ในรัชกาลท่ี 5 และไดถ้วายเป็นพระอารามหลวง โปรดเกลา้ฯ พระราชทาน



 

 

นามวา่ วดับรมวงศอิ์ศรวรารามวรวหิาร ภายในวดัดา้นหลงัพระอุโบสถมีวหิารท่ีมี
ความส าคญัมาก ภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
และมีพระบรมฉายาลกัษณ์ของรัชกาลท่ี 5 พระมเหสี พระชายา และพระสหายท่ีหาชมไดย้าก 
เป็นจ านวนหลายภาพ นอกจากนั้นยงัมีกลุ่มพระพุทธรูปท่ีฉลองพระองคท์รงเคร่ืองขตัติยราช
แบบกษตัริย ์สวมมงกุฎ มีกรรเจียกจอน ตกแต่งเคร่ืองถนิมพิมพาพรอยา่งอลงัการ มี กุณฑล 
พาหุรัด ขอ้พระกร ธ ามรงค ์สร้อยสังวาล ทบัทรวง รองพระบาท สวยงามมาก มีปางหา้ม
สมุทร จ านวน 3 องค ์และท่ีโดดเด่นเป็นท่ีสุดก็คือ พระพุทธรูปทรงเคร่ืองปางไสยาสน์ ท่ีหา
ชมไดย้าก และมีพุทธลกัษณะท่ีงดงาม เคร่ืองทรงมีลวดลายท่ีละเอียดมากๆ 

 น าท่านเดินทางสู่ตลาดน า้อโยธยา 
12.00 น. รับประทานอาหารอสิระตามอธัยาศัย 
13.30 น. วดัที ่๓ วดัพระเมรุราชิการามวรวหิาร 

วดัหนา้พระเมรุ หรือ วดัพระเมรุราชิการามวรวหิาร ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา วดัหนา้พระเมรุเป็นหน่ึงวดัในกรุงศรีอยธุยาท่ีไม่ถูกพม่าท าลาย และยงัคง
สภาพท่ีดีมาก บา้งสันนิษฐานวา่อาจเป็นเพราะพม่าไดไ้ปตั้งกองบญัชาการอยูท่ี่วดัน้ีกบัวดัหสั
ดาวาส  เป็นอารามหลวง สามญัชั้นตรี ตามต านานกล่าววา่พระองคอิ์นทร์ในรัชกาลสมเด็จ
พระรามาธิบดีท่ี 2 ทรงสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2047 พระราชทานนามวา่ "วดัพระเมรุราชิการาม" 
ต่อมาเรียกกนัภายหลงัวา่ "วดัหนา้พระเมรุ" สันนิษฐานวา่ สร้างตรงท่ีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระราชาพระองคใ์ดพระองคห์น่ึง และคงไดรั้บการบูรณะปฏิสังขรณ์เร่ือยมา วดัน้ีไดรั้บ
การบูรณะซ่อมแซมมาหลายสมยั ตั้งแต่สมยัสมเด็จเพระเจา้อยูห่วับรมโกศ สมยั
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั โดยพระยาไชยวชิิตผูรั้กษาราชการพระนครศรีอยธุยา 
ใน พ.ศ.2378 และในสมยัสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั จนกระทัง่ถึงในปัจจุบนั 

 

15.00 น. วดัที ่๔ วดัเชิงท่า 
วดัเชิงท่า หรือ วดัตีนท่า หรือ วดัติณ หรือ วดัคลงั หรือ วดัโกษาวาสน์ ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลท่า
วาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นวดัเก่า สร้างข้ึนในรัชสมยั 
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ หรือ พระเจา้อู่ทอง แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานวา่ใครเป็นผูส้ร้าง  
ในรัชสมยั สมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกษฐ ์ระหวา่งปีพุทธศกัราช ๒๒๗๕ – ๒๓๐๑ โปรดฯ
ใหบู้รณะปฏิสังขรณ์ วดัโกษาวาสน์ อีกคร้ัง (สันนิษฐานวา่น่าจะบูรณะ ในขณะ พระภิกษุสิน 
(สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี มหาราช) บวชเป็นพระ จ าพรรษา ณ วดัแห่งน้ี) คร้ันท าการบูรณะ
เสร็จแลว้ โปรดฯใหเ้ปล่ียนช่ือเป็น วดัเชิงท่า 
วดัตั้งอยูท่างทิศเหนือของเกาะเมือง ริมฝ่ังซา้ยของ แม่น ้าลพบุรี ใกลก้บั คูไมร้้อง ซ่ึงเป็นอู่เก็บ
เรือพระท่ีนัง่ ในสมยั กรุงศรีอยธุยา  และยงัเป็นวดัท่ีมีพระภิกษุสงฆจ์ าพรรษาตลอดมา ส านกั



 

 

โบราณคดี กรมศิลปากร ไดก้ าหนดใหว้ดัเชิงท่า เป็นแหล่งโบราณสถานของชาติ นอกเกาะ
เมืองพระนครศรีอยธุยา ทั้งน้ีเน่ืองจากภายในบริเวณวดัมีงานศิลปกรรมไทยสมยัอยธุยาตอน
ปลายในรูปแบบสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมหลายอยา่ง สมควรท่ีจะใชเ้ป็น
แบบอยา่งในการศึกษาอารยธรรมโบราณ จึงไดก้ าหนดเป็นโบราณสถานท่ีส าคญั 

 

16.00 น. วดัที ่๕ วดันิเวศธรรมประวัติราชวรวหิาร 
เป็นวดัไทยเก่าแก่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบยโุรปแห่งเดียวใน
ประเทศไทย มีลกัษณะคลา้ยโบสถใ์นศาสนาคริสตด์ว้ยสไตลโ์กธิค ตั้งอยูใ่กลก้บัพระราชวงั
บางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดันิเวศน์ธรรมประวติั สร้างข้ึนเม่ือ 
พ.ศ. 2419 โดยพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 
เพื่อทรงใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับบ าเพญ็พระราชกุศลเม่ือเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทบัยงั
พระราชวงับางประอิน โดยรัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดใหส้ร้างเลียนแบบโบสถฝ์ร่ัง และใชศิ้ลปะ
รูปแบบโกธิค พระอุโบสถของวดั เป็นอาคารมีโดมหอคอยเหมือนกบัวิหารในสถาปัตยกรรม
ตะวนัตก บริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆงัชุด และเหนือข้ึนไปเป็นท่ีประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุ 

 

18.00 น. รับประทานอาหารอสิระตามอธัยาศัย 
19.00 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
21.00 น. ถึงท่ีหมายโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 
สิงหาคม 63  22 / 23 / 29 / 30  
กนัยายน 63  5 / 6 / 12 / 13 / 19 / 20 / 26 / 27 
ตุลาคม 63  3 / 4 / 10 / 11 / 17 / 18 / 24 / 25 / 31 
พฤศจกิายน 63  1 / 7 / 8 / 14 / 15 / 21 / 22 / 28 / 29 
ธันวาคม 63  5 / 6 / 12 / 13 / 19 / 20 / 26 / 27 
 
 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 

อตัราค่าบริการ     สิงหาคม-ธันวาคม 63 

จ านวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน 
ลด 

ผู้ใหญ่ / เด็ก 

30 ท่านขึน้ไป 888 888 888 - -  

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป*** 
หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

เน่ืองจากราคาทีน่ าเสนอเป็นราคาพเิศษ 

ไม่รวมค่าทปิไกด์และทมีงานคนขับรถ ท่านละ 100.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ 

 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยดูแล อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 

 
 
 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติม 
  จากรายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

   ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ หากท่านตอ้งการเพิ่ม 
   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต้่องการใบกากบัภาษีเท่าน้ัน) 
   ค่าทปิไกด์และทมีงานคนขับรถ ท่านละ 100.- บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

 
 



 

 

 

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 

กรุณา ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน  พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทั
ก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทาง
บริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
**กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 

หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง      หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์  (ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด) 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ  
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  ในทุกกรณี 
 
หมายเหตุ.. (ส าคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ดินทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก 
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทาง
บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาต
ภยั อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการ
อยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกอง
ตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 
 


