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เดนิทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 

รหัสโปรแกรม :HT-VAN1-BKKAYA 

 
 

โปรแกรมทางการ
เดนิทาง 

อยุธยา วันเดยท์ริป 
วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดพนัญเชิงวรวหิาร –พุทไธศวรรย-์ตลาดน ้าอโยธยา-วัดท่าการ้อง- 

วัดกุฎดีาว 
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ก าหนดวันเดนิทาง : เดือนพฤศจิกายน 2563 วนัที่ 19 / 20 / 21 / 22 / 23  

                     เดือนธันวาคม 2563 วันที่ 5 / 6 / 10 / 12 /13 / 31  
                     เดือนมกราคม 2564 วันที่ 1 / 2  
              เดือนกุมภาพันธ ์2564     วันที่ 27 / 28 
                                   เดอืนเมษายน 2564        วันที่ 12 / 13 / 14 / 15 
 
 
 
 
 

 
 

08.00 น.          คณะพรอ้มกัน ณ จุดนดัหมาย เจา้หนา้ที่จาก Happy Trips คอยให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก   

09.00 น. พรอ้มออกเดินทาง ระหว่างทางสนกุสนานกบักิจกรรมนนัทนาการบน
รถ และอปุกรณอ์ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พรอ้มบริการ
อาหารเชา้ อาหารกล่อง, บนรถ (มือ้ที่ 1)  เดินทางถึง วัดใหญ่ชัย

มงคล ถือว่าเป็นวดัมีความส าคญัทางประวตัิศาตรม์ากที่สดุและเป็น
วดัที่นกัทอ่งเที่ยวนิยมมามากที่สดุวดัหนึง่ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
จึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนกัท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมายงัวดั
แหง่นี ้จุดสนใจของวดัใหญ่ชยัมงคลนี ้คือเรือ่งราวทางประวตัิศาตรใ์น
สมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดียท์ี่สูง
ที่สดุในอยธุยา ดา้นหลงัวดัมีต าหนกัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใหผู้้
นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้ นอกจากนี ้ บริเวณ รอบๆ ยังมีมี
สวนหยอ่มที่  สวยงาม เดินทางสู่ วัดพนัญเชิงวรวหิาร เป็นวดัเก่าแก่
และส าคญัวดัหนึง่ของอยธุยา มีช่ือเสยีงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะ
หลวงพ่อโตหรือเจา้พ่อซ าปอกงที่พุทธศาสนิกชนทัง้ชาวไทยและชาว
จีนต่างใหค้วามเคารพนบัถือมาชา้นาน เมื่อมายงัวดัแหง่นีจ้ะไมแ่ปลก
ที่จะตอ้งพบเจอผูค้นจ านวนมากที่ไหลเวียนมานมสัการหลวงพอ่โตกนั
อย่างเนืองแน่น จากนัน้น าท่านสู่ วัดพุทไธศวรรย  ์เป็นพระอาราม
หลวงตัง้อยู่รมิแมน่ า้เจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก ในต าบลส าเภาลม่ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์เป็นพระ
อารามหลวงที่ใหญ่โต และมีช่ือเสยีงวดัหนึง่ ปรากฏตามต านานวา่ 

วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดพนัญเชิงวรวหิาร –พุทไธศวรรย-์ตลาดน ้าอโยธยา-วัดท่าการ้อง-วดักุฎีดาว                            ( B / - / - ) 
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สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจา้อู่ทอง) ทรงสรา้งขึน้ในบริเวณที่ซึ่ง
เป็นที่ตัง้พลบัพลาที่ประทบัเมื่อทรงอพยพมาตัง้อยู่ก่อนสถาปนากรุง
ศรีอยุธยาเป็นราชธานี ที่ตรงนีม้ีช่ือปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า 
“ต าบลเวียงเล็กหรือเวียงเหล็ก”ภายในวดัมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ปรางค์
ประธาน องคใ์หญ่ศิลปะแบบขอม ตัง้อยู่กึ่งกลางอาณาเขตพทุธาวาส
บนฐานไพที ซึ่งมีลักษณะย่อเหลี่ยมมีบันไดขึน้ 2 ทาง คือ ทางทิศ
ตะวันออก และทางทิศตะวันตก นอกจากนี ้ยังมีพระอุโบสถอยู่

ทางดา้นทิศตะวนัตกของปรางค ์หมู่พระเจดียส์ิบสององค ,์ วิหารพระ
นอน และต าหนกัทา้วจตคุามรามเทพ  

12.00 น. อิสระอาหารกลางวัน  น าท่านสู่ ตลาดน ้าอโยธยา  เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทยที่ใหญ่ที่สดุในจังหวดัอยุธยา มี
รา้นคา้หลากหลาย ทัง้รา้นขายอาหารคาวหวาน อาหารทะเล เรอืขาย
อาหาร ขนม ของฝาก รา้นขายสินคา้ OTOP รา้นนวดเพื่อสุขภาพ 
และยงัมีบริการลอ่งเรือชมบรรยากาศรอบๆ ตลาดน า้ รวมถึงโชวก์าร
แสดงวฒันธรรมไทยตา่งๆ 

13.00    น าท่านเดินทางสู่ วัดท่าการ้อง  เป็นวดัเก่าแก่ตัง้แตส่มยั
อยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น า้เจ้าพระยาทางทิศตะวันตกของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา ทา่มกลางชมุชนอิสลาม 2 หมูบ่า้น คือ บา้นทา่กบั
บา้นการอ้ง อนัเป็นวดัพทุธศาสนาที่อยูท่่ามกลางชมุชนมสุสมิ  วดัท่า
การ้อง ตั้งอยู่ที่บ้านท่า เป็นวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมา
สกัการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ นามว่า "พระพุทธรัตนมงคล" 
หรอืที่เรยีกกนัวา่ "หลวงพ่อยิม้" สนันิษฐานวา่สรา้งขึน้ในสมยัอยธุยา
ตอนตน้ ขณะที่บา้นเมืองมีความเจริญรุง่เรืองและสงบสขุ ดงัจะเห็น
ไดจ้ากพระพุทธลกัษณะที่งดงามและพระพกัตรท์ี่มีความ   จากนัน้
เดินทางสู่ วัดกุฎีดาว ตัง้อยู่ใน ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา นอก
เกาะเมืองทางดา้นทิศตะวนัออกของสถานีรถไฟพระนครศรอียธุยา มี
ลกัษณะรูปแบบศิลปะคลา้ยกบัวดัหลวงในสมยัอยธุยาตอนตน้ถึง 
อยุธยาตอนกลาง ปรากฏร่องรอยฝีมือการสรา้งอย่างงดงามตาม
อย่างศิลปะสมยัอยุธยา เจดียใ์หญ่กลางวดั เป็นเจดียท์รงกลม ฐาน
กวา้ง 30 เมตร บางสว่นขององคร์ะฆงัหกัโค่นลงมาจมดิน โผลใ่หเ้ห็น
บางส่วนมีความใหญ่โตขององคเ์จดีย ์และเป็น ต านานปู่ โสมเฝ้าทรัพยเ์ร่ืองราวการขุดสมบัติบริเวณวัดกุฏีดาว ไม่มี
ผูใ้ดกลา้มาขดุสมบตัิเพราะเกรงวา่วิญญาณปู่ โสมเฝา้ทรพัยจ์ะยงัคงวนเวียนเฝา้สมบตัิและตามมาหลอกหลอน 

16.00 น. เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ   
 

************************************************************************** 
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อัตราค่าบริการ 
 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ จ านวน 9 ทา่น / รถตู้ 
เดอืน พฤศจกิายน 999 บาท / ทา่น 

เดอืน ธันวาคม 999 บาท / ทา่น 

เดอืน มกราคม 999 บาท / ทา่น 

เดอืน กุมภาพันธ ์ 999 บาท / ทา่น 

เดอืน เมษายน  999 บาท / ทา่น 

 
 

อัตรานีร้วม 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 คา่รกัษาพยาบาลระหวา่งการเดนิทาง 500,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 รถตูป้รบัอากาศน าเที่ยว VIP 9 ที่นั่ง / คนั   
 อาหารทกุมือ้ตามที่ระบใุนรายการ 
 คา่มคัคเุทศกใ์นการน าเที่ยวและบรกิาร 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่เครือ่งดืม่และขนมขบเคีย้วบนรถตลอดการเดินทาง 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษี มลูคา่เพิ่ม 7 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที่นอกเหนือจากรายการ เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่พิเศษและคา่อาหาร 

 
การส ารองทีน่ั่ง 

 ช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ในวนัท่ีจอง โอนเงินสด ผา่นบญัชีตามรายละเอียด พรอ้มสง่หลกัฐานการโอนเงิน 
 ใบโอนเงินและระบโุปรแกรมทวัร ์แจง้ช่ือ-นามสกลุ เบอรโ์ทรศพัท ์ เพื่อท าประกนัการเดินทาง 
 ในกรณีท าจองภายใน 14 วนั ก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวน 

 

การช าระเงนิ       
 โอนเงินสด เขา้บญัชี   
 - นายสขุสนัต ์สนิธุส์วุรรณ ธนาคารกสกิรไทย สาขาสทุธิสาร ออมทรพัย ์เลขท่ีบญัชี 069 – 2 – 60120 - 3 
 - นาง ปิยรตัน ์สนิธุส์วุรรณ ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาเซ็นทรลัลาดพรา้ว ออมทรพัย ์เลขท่ีบญัชี 157-2-01717-3 
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อภนัินทนาการ 
เจลแอลกอฮอล ์ตลอดการเดินทาง 
 

 

ขั้นตอนการยกเลิกทวัร ์
 ยกเลกิทวัรภ์ายใน 45 วนัท าการก่อนการเดินทาง บรษัิทฯยดึเงินมดัจ าทัง้หมด  **ช่วงเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ วนัหยดุ Long 

Weekend ** 
 ยกเลกิทวัรภ์ายใน 30 – 15 วนัท าการก่อนการเดินทาง  บรษัิทฯ ยดึเงินมดัจ าทัง้หมด  
 ยกเลกิทวัรภ์ายใน 14 วนัท าการก่อนการเดินทาง  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยดึเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 การไม่มาช าระเงนิตามก าหนดนัดหมาย   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิทวัรแ์ละยดึเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

กรณยีกเลกิการเดินทางหลงัจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 
500 บาท หากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่นตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริงทีส่ายการบิน โรงแรม เรียก
เกบ็ และหากมีการเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วนั นับจากวนัจอง หากเกนิก าหนดดังกล่าว 
ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

 

หมายเหตุ 
 กรุณาปฏิบตัิตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพื่อความ

ปลอดภยัในการทอ่งเที่ยว 
 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯก่อนทกุครัง้มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ

ทัง้สิน้ 
 บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการโดยค านงึถึงความสะดวกและความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษัทไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณส์ดุวิสยัที่ไม่อาจแกไ้ขไดห้รือกรณีที่สญูหายหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

มคัคเุทศก ์และเหตกุารณบ์างอยา่ง เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การชมุนมุประทว้ง ฯลฯ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเมื่อท่านเดินทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้ริการใด หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงินคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

 
***แฮปป้ี ทริปส ์*** ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกโปรแกรมในกรณีทีม่ีการจองต ่ากว่า 8 ทา่น*** 

 
 

 


