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..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัเดนิทำง  (เสำร ์/ อำทติย)์  กรงุเทพฯ – วดัตมู – บำ้นของพอ่ – วดัไชยวัฒนำรำม 

 ตลำดโกง้โคง้ – วดัมหำธำต ุ– วดัเสอื – กรงุเทพฯ 
 

06.00 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สวนลมุพนิ ี ประต ู3  ถนนพระรำม 4  (ตรงขำ้มตกึอือ้จือ่เหลยีง)  

07.00 น. ออกเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ จงัหวัดพระนครศรอียุธยำ 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม วัดตมู ได้รบักำรบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมำและได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็นพระอำรำม

หลวงในรชักำลที่ 4 พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวัและพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หวั ได้เสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงบ ำเพ็ญพระรำชกุศล

ถวำยผ้ำพระกฐินหลำยครัง้ โดยเฉพำะในรัชสมัยพระบำทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั โปรดให้มีกำรท ำพิธีลงยนัต์และอักขระ

ลงในธงพระครุฑผ่ำห์ เพื่อพระรำชทำนเป็นธงไชยเฉลิมพลแก่

ทหำรในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 1 วัดตูมมีสิ่งที่น่ำสนใจภำยในวดั

ได้แก่ หลวงพ่อทองสขุสัมฤทธิ์ หรือที่ชำวบ้ำนเรียกกัน หลวงพอ่

สุข เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ทรงเครื่อง ปำงมำรวิชัย พระพุทธรูป

นี้ที่พระเศยีรตอนเหนือพระนลำฎ (หน้ำผำก) เปิดออกได้และพระ

เกศมำลำถอดได้ ภำยในพระเศยีรเป็นบ่อกว้ำงลึกลงไปเกือบถึงพระศอ มีน้ ำไหลซึมออกมำ

ตลอดเวลำเหมือนหยำดเหงื่อ เป็นน้ ำใสเย็นบริสุทธิ์ปรำศจำกมลทิน 

จำกนั้น ให้ท่ำนไดเ้รยีนรู้วิถีชีวิตพอเพียงท่ี บำ้นของพอ่ เป็นศูนย์

กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ควำมรู้เกษตร 

ทฤษฎีใหม่แก่คนทั่วไป ให้ได้เข้ำมำศึกษำเรียนรู้ตำมแนว

ปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดช (รัชกำลที่ 9)  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม วดัไชยวฒันำรำม วัดเก่ำแก่สมัยอยุธยำตอนปลำยในจงัหวัดพระนครศรอียุธยำ 

ตั้งอยูบ่ริเวณริมฝั่งแม่น้ ำเจ้ำพระยำ สร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดย

สมเด็จพระเจ้ำปรำสำททอง พระองค์โปรดเกล้ำฯให้สร้ำงขึ้นบนท่ีที่

เป็นบ้ำนเดิมของพระองค์ เพื่ออุทิศพระรำชกศุลถวำยพระรำช

มำรดำ แต่สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนุ

ภำพทรงสันนิษฐำนว่ำวัดนี้สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ

เหนือนครละแวกโดยจ ำลองแบบมำจำกปรำสำทนครวัด     

11.00 น. มีเวลำอิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นที่ ตลำดโกง้โคง้ ตลำด

โบรำณย้อนยุคของชำวบำ้นอยุธยำ ส่วนท่ีมำของค ำว่ำ “โกง้โคง้” เป็นค ำ

ที่ชำวบ้ำนเรียกตลำดในสมัยโบรำณท่ีคนขำยสินค้ำจะนั่งอยู่บนพื้นแบบไม่

ถือตวั คนที่มำซื้อจะต้องโก้งโค้งอ่อนน้อมถอ่มตนโน้มตัวเลือกดูสินค้ำที่ตน

สนใจ เป็นภำพกำรซื้อขำยที่อบอุ่น 

https://travel.mthai.com/blog/162588.html
https://travel.mthai.com/blog/162588.html
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เท่ียง  อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอัธยำศยั 

บ่ำย  น ำท่ำนเข้ำชม ศูนยท์อ่งเทีย่วอยธุยำ เดิมเป็นศำลำ

กลำงจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ด้ำนหน้ำอำคำรมีรูป

ปั้นกษัตริย์และวีรกษัตริย์ส ำคัญสมัยอยุธยำ 6 องค์คือ 

สมเด็จพระรำมำธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้ำอู่ทอง สมเด็จพระ

บรมไตรโลกนำถ สมเด็จพระสุริโยทยั สมเด็จพระ

นเรศวรมหำรำช สมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช และ

สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชแห่งกรุงธนบุร ี 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม วดัมหำธำต ุ เป็นหนึ่งในอุทยำนประวัติศำสตร์พระนครศรอียุธยำ เริ่มก่อสร้ำงใน

ปี พ.ศ. 1917 สมัยขุนหลวงพระงั่ว หรือสมเด็จพระบรมรำชำธิรำชที่ 1 และมำ

สร้ำงแล้วเสร็จในสมัยสมเด็จพระรำเมศวร ในปี พ.ศ. 1927 วัดมหำธำตุเป็นวัด

พระอำรำมหลวงและเป็นที่ประทบัของสมเด็จพระสังฆรำชฝ่ำยคำมวำสี มี

ต ำหนักของท่ำนอยู่ทำงทิศตะวันตก วัดมหำธำตุเป็นวัดที่ใช้ประกอบพระรำช

พิธีทำงศำสนำต่ำงๆ กระท่ังมีกำรสร้ำงวดัพระศรีสรรเพชญ์ขึ้น จึงได้ย้ำยไป

ประกอบพิธีกรรมที่วัดพระศรีสรรเพชญ์แทน เป็นปูชนียสถำน วัดพระอำรำม

หลวงที่ประทบัสมเด็จพระสังฆรำชฝ่ำยคำมวำส ี โดดเด่นด้วยพระปรำง

ประธำนบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ พรอ้มพระปรำงค์ขนำดกลำงเรยีงรำย 

และไฮไลท์ของวัดที่นกัท่องเที่ยวจะพลำดไม่ได้ คอื เศียรพระพุทธรูปที่ถูกโอบ

ล้อมด้วยรำกโพ  

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม วัดเสนำสนำรำมรำชวรวหิำร เป็นพระอำรำมหลวงชั้นเอก ชนิดรำชวรวิหำร 

สร้ำงต้ังแต่สมัยกรุงศรอียุธยำ ได้รับกำรปฏสิังขรณ์โดย

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั รัชกำลที่ 4 โดย

ปฏิสังขรณ์ทั้งวดั แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2406 และพระรำชทำน

นำมใหม่ว่ำ วัดเสนำสนำรำม เป็นวัดธรรมยุติกนิกำย โดยได้

รวมวัดเสื่อ (วดัท่ำเสื่อ) ด้วย ซึ่งมีชื่อในพงศำวดำรว่ำ อุปรำช

จนั น้องชำยขุนวรวงศำธิรำช ถูกหมื่นรำชเสน่หำนอกรำชกำร

ลอบฆ่ำบริเวณวัดท่ำเสื่อ ซึ่งในแผนที่อยุธยำ พ.ศ.2503 ได้

แสดงว่ำวัดเสื่อกับวัดเสนำสนำรำมเป็นคนละวัด โดยวัดเสื่ออยู่

ทำงด้ำนใต้ของวดัเสนำสนำรำม อยู่ติดคลองวัดเสื่อซึ่งเชื่อมต่อ

คลองหอรัตนไชยกับคลองประตูข้ำวเปลือก ปจัจุบันวัดเสื่อและ

คลองวัดเสื่อถูกท ำลำยจนไม่เห็นสภำพแล้ว 

17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงกลับกรุงเทพฯ  

19.00 น. เดนิทำงถงึ สวนลมุพนิ ีประต ู3 ถนนพระรำม 4 (ตรงขำ้มตกึอือ้จือ่เหลยีง) โดยสวสัดภิำพ  

   

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

 

*** หมำยเหต ุ: โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *** 

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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อัตรำคำ่บรกิำร .... ไหวพ้ระอยธุยำ  1  วนั   :  รำคำทำ่นละ  1,299.-  บำท 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

 1. ค่ำรถตู ้... จ ำกัดนั่งไม่เกินคันละ 9 คน  

2. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  (ยังไม่รวมค่ำทิป) 

3. ค่ำประกันอุบัติเหตกุำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขเป็นไปตำมกรมธรรม์) 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร,์ ใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบใุนรำยกำร 

3. ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ของชำวต่ำงชำติที่เพิ่มเติ่มตำมกำรจ่ำยจริง  (ถ้ำมี) 

4. ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ 100 บำท 

 

 เงือ่นไขกำรจอง และช ำระคำ่บรกิำร 

  กรุณำส่งส ำเนำบตัรประชำชน พรอ้ม

ช ำระเงิน ทำ่นละ 1,299.- บำท ... เมือ่       

ทำ่นตกลงช ำระคำ่ทวัรก์ับทำงบรษิัทฯ แลว้      

ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ย

ทั้งหมดในทกุกรณ ี .... ในระหว่ำงกำรเดินทำง

ท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่วำ่

ทั้งหมดหรือบำงส่วน ให้ถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ 

และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

  

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

 

 

รายการทวัร์..... ไหว้พระอยุธยา 1 วนั (รถตู้) ......วนัเดินทาง.............................................เดินทางทั้งหมด.................คน 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

      (.......................................................)      
 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 


