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เดินทาง พฤศจิกายน  – มีนาคม  

วดัไผล่อ้ม l วดัตมู l บา้นของพ่อ  l ตลาดโกง้โคง้ l ศนูยบ์ริการทอ่งเทยีว
อยธุยา l วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร lวัดศาลาปูนวรวิหาร 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดินทาง  

วันที . กรงุเทพฯ - วัดไผล่อ้ม - วัดตมู – บา้นของพ่อ - ตลาดโกง้โคง้ – ศนูยบ์ริการท่องเทียว
อยธุยา – วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร-วัดศาลาปูนวรวิหาร – กรงุเทพฯ 

 

อยธุยา ไหวพ้ระรบัพลงับวก 
มรดกแห่งสายนํา  เหนือกาลเวลา 

เรมิตน้เพียง 999.- 

 

โดยรถต ู ้VIP 
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Day 
1 

 

 

กรงุเทพฯ 
- 

อยธุยา 
 

 

วนัที  กรงุเทพฯ-วดัไผ่ลอ้ม-วดัตมู–บา้นของพ่อ-ตลาดโกง้โคง้–ศนูยบ์ริการท่องเทียว
อยธุยา–วดัเสนาสนารามราชวรวิหาร-วดัศาลาปนูวรวิหาร–กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภิเษก แยกรชัดา ฝังลานพระศิวะ) 
โดยมีเจา้หนา้ทีคอยใหก้ารตอ้นรับ เพือความปลอดภัยในการทอ่งเทียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 
เจา้หนา้ทจีะทาํการตรวจวัดอณุหภมูขิองลกูคา้เพือคัดกรองก่อนขนึรถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้ง
มือใหบ้ริการ  

07.00 น. ออกเดินทางสู ่จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยรถตูV้IP  

 ระหวา่งเดินทาง รับประทานอาหารวา่ง (มือที ) 
09.30 น. เดินทางถึง วัดไผ่ลอ้ม ตาํบลสะพานไทย อาํเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยธุยา สรา้งขึนเป็นวัด

ตังแต่ปี พ.ศ.  แต่เดิมวัดมีก่อไผล่อ้มรอบ จึงไดช้อืว่าวัดไผล่อ้ม และไม่ปรากฏหลักฐานเจา้อาวาส
องค์แรกจนถึงสมัยหลวงพ่อตรดุ ซึงในสมัยนันหลวงพ่อตรดุเป็นพระสงฆท์ีมีความร ูค้วามสามารถ
หลายดา้น และเมตตาสอนหนงัสอืใหก้ับบรรดาลกูชาวบา้นในและแวกวัดไผล่อ้มทังหนงัสือไทยและอักษร
ขอม ภายในวัดทกุท่านยังสามารถทา้บญุ บริจาคทาน ใหอ้าหารปลา และกราบสักการะ “พระพทุธ
เมตตามหาลาภ” พระพทุธรปูองค์ใหญ่ทีอยู่ฝังตรงขา้มของวัดมีทัศนียภาพทีงดงาม พิเศษ!! เฉพาะ
เทศกาลเขา้พรรษา นําท่านถวายเทียนพรรษา ครงัหนงึในชีวิตร่วมมหากศุลถวายเทียนพรรษาสืบ
ต่อพระพทุธศาสนา อันเป็นเทศกาลประเพณีของชาวพทุธทีสืบต่อกันมายาวนาน  ดว้ยในครังพทุธกาล
เขา้ฤดฝูน พระสงฆต์อ้งจําพรรษาเป็นเวลาสามเดือน  แต่ตอ้งศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยมิไดอ้อก
บิณฑบาตร และปฏิบัติจริยาวตัร จาํตอ้งไดแ้สงสวา่งจึงถือเปนประเพณีสืบมาในการถวายเทียนพรรษา
ดว้ย ศรัทธามีความเชือในการถวายเทียนพรรษาวา่เป็นการใหแ้สงสว่างใหส้ติปัญญา  ใหค้วามรู ้  ให้
สืบตอ่พทุธศาสนา  เพือชวิีตเราและครอบครัวจะเจริญรุ่งเรือง  มีสติปัญญาทีดสีืบไป 

.  น. นาํท่านเดินทางต่อไปยังวดัตมู ตังอยู่ริมถนนสายประตชูยั เป็นวัดทีสรา้งขนึตงัแต่สมัยกรงุศรีอยธุยา 
โดยใชเ้ป็นทีสาํหรับลงเครืองพิชัยสงคราม วัดตมูไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์เรือยมาและไดร้ับการยก
ฐานะขึนเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที  โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ้าอยู่หัวและ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดเ้สด็จพระราชดาํเนินมาทรงบําเพ็ญพระราชกศุลถวายผา้
พระกฐินหลายครัง และในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัวโปรดใหม้ีการทาํพิธีลงยันต์
และอกัขระลงในธงพระครฑุผา่ห์เพือพระราชทานเป็นธงไชยเฉลมิพลแก่ทหารในช่วงสงครามโลกครังที 
1 สิงศักดิสิทธิทีสาํคัญภายในวัดตมู คือ "หลวงพ่อทองสขุสมัฤทธิ" เป็นพระพทุธรปูสาํริดทรงเครือง
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ปางมารวิชยั โดยมลีกัษณะพิเศษ คือ บนพระเศียรขององคพ์ระสามารถเปิดออกและมีนาํไหลซึมออกมา
ตลอดเวลา เชือกันว่าเป็นนาํมนต์ศักดิสิทธิสามารถรักษาโรคภัยใหห้ายได ้และผูม้าขอพรมักจะประสบ
ผลสาํเร็จ โดยเฉพาะในดา้นอาชพีหนา้ทกีารงาน 

.  น. นาํท่านเขา้ชม บ้านของพ่อ หรือของศนูย์การเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ศนูย์ฯการเผยแพร่ความรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่แก่บคุคลทัวไป สามารถเขา้มาศึกษาเรียนรูต้ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช (รัชกาลที ) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

.  น. นาํท่านเดินทางไปยังตลาดโกง้โคง้ ตลาดโบราณยอ้นยคุของชาวบา้นอยธุยา ตังอยู่ที ถ. บางปะอิน-
วัดพนัญเชิง ต. ขนอนหลวง ตลาดแห่งนเีปิดขายมาตังแต่ปี พ.ศ.  เป็นตลาดเอกชนซึงมีแนวคิด
อยากใหผู้ค้นในพืนทมีีทีทางทาํมาคา้ขาย และขยับขยายขายดีกันเรือยมา จนปัจจบุันเป็นหนึงในตลาด
น่าเทียวของอยธุยา ส่วนทีมาของคําว่าโกง้โคง้คือสมัยก่อนพ่อคา้แม่คา้จะวางสิงของบนพืนหรือในลาํ
เรือ ผูค้นทีมาจบัจา่ยจึงตอ้งโกง้โคง้ดสูนิคา้ วา่กนัว่าการโกง้โคง้ของชาวอยธุยาสมยัอดีตทาํไดอ้่อนนอ้ม
มากๆ ใหท้า่นไดอิ้สระเลอืกซือสินคา้ ของฝากตามอธัยาศัย 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ณ ตลาดโกง้โคง้  
.  น. ออกเดินทางสู่ ศนูย์บริการท่องเทียวอยธุยา จังหวัดอยุธยา ซึงเดิมเป็นศาลากลางจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา ดา้นหนา้อาคารมรีปูปันกษตัริยแ์ละวีรกษตัริยส์าํคัญสมัยอยธุยา  องคคื์อ สมเด็จ
พระรามาธิบดีที  หรือพระเจา้อ ู่ทอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสรุิโยทัย สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณม์หาราช และสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชแห่งกรงุธนบรุี เขา้
เยียมชมหอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยธุยา ทีตังอยู่ภายในศนูย์ท่องเทียว พรอ้มทีจะใหบ้ริการแก่
นกัทอ่งเทียวในสไตลก์ารทอ่งเทียวแบบใหม ่
 
 
 
 
 
 
 

.  น. นาํท่านเดินทางสู ่วดัเสนาสนารามวรวิหาร เดิมชือ “วัดเสือ” เป็นวัดโบราณ สรา้งตังแต่ครังกรงุศรี
อยธุยา    อยู่ในกําแพงหนา้ ไดร้ับการปฏิสังขรณโ์ดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที 

 โดยปฏิสังขรณ์ทังวัด แลว้เสร็จเมือปี พ.ศ.  และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดเสนาสนาราม 
นมัสการ กราบพระนอน สักการะพระพทุธรปูปางพยาบาลภิกษอุาพาธ และขอพรพระอินทรแ์ปลงกาย 
ศาสนสถานทีสาํคัญของวัดไดแ้ก่ พระอโุบสถ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยธุยา หนา้บันดา้นหนา้และ
ดา้นหลงัเป็นไมแ้กะสลกัปิดทอง ประดบักระจกรปูชา้งเอราวณั ขนาบดว้ยฉตัร เหนอืเศียรชา้งเอราวัณมี
พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว คือรปูพระมหามงกฏุ ภายในพระอโุบสถมี
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ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ซึงเป็นภาพวาดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู่ หัว 
นอกเหนือจากพระอโุบสถ ยังมีพระวิหารพระพทุธไสยาสน ์และพระวิหารพระอินทร์แปลงซึงเป็นสิง
ศักดสิิทธิของวดั ภายในพระวิหาร มภีาพจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที  ซึงยังคงความงดงามจนถึง
ปัจจบัุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.00 น. นาํทา่นเดินทางสู ่วดัศาลาปนูวรวิหาร พระอารามหลวงชนัโทชนิดวรวหิารณ วดัแห่งนีมีโบราณวัดถทีุ
สาํคัญคือพระพทุธรปูโบราณ "หลวงพ่อแขนลาย" พระพทุธรปูหนา้ตักกวา้ง  นิว ศิลปสมัยก่อน
อยธุยา ลกัษณะคลา้ยพระอัครสาวกของสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา้ คือ พระโมคคัลลาน ์พระสารีบุตร 
ซึงแขนดา้นหนึงขององค์พระมีการลงอกัขระยันต์ไวอ้ย่างชัดเจน เชือกันว่าเป็นรปูเคารพของพระบรม
ไตรโลกนาถและพระศรีอารย์ เป็นทีเล่าลือถึงความศักดิสิทธิและการบนบานศาลกล่าวทีประสบ
ความสาํเร็จในหลายๆ เรือง เคยถกูขโมยหลายครังแตไ่มส่ามารถนาํองคพ์ระออกไปได ้

17.00 น. สมควรแก่เวลา นาํทา่นเดินทางกลบักรงุเทพฯ 

19.00 น. เดินทางกลับถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 
 

****************************************** 
 อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

 พฤศจิกายน    บาท.- 
05 ธนัวาคม   บาท.- 

 ธนัวาคม   บาท.- 
 มกราคม   บาท.- 
 มกราคม    บาท.- 
 กมุภาพนัธ ์   บาท.- 
 กมุภาพนัธ ์   บาท.- 
 มีนาคม   บาท.- 
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หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นทาํการจอง 
2. กรณุาปฏิบัตรตามทีเจา้หนา้ทีแนะนาํ เพือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเทียว

ปลอดภัยดา้นสขุอนามยั) และเพือความปลอดภยัในการท่องเทียว 
3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย  วนั 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขนึ หรือยกเลิกการ

เดินทาง ในกรณีทีมผีูร้่วมคณะไมถึ่ง  ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 
5. กาํหนดการนีอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และ

สภาพภมูิอากาศในขณะนนั โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นสาํคัญ 
6. บริษทัขอสงวนสิทธิยกเลิก หรือเลอืนการเดินทาง ในกรณีทีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจาํนวนที

กาํหนด 
 
อตัราค่าบรกิารทวัรนี์รวม 

1. รถบัสปรับอากาศ ทอ่งเทียวตามรายการ  
2. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่องเทียว ตามทีระบใุนรายการทัวร ์
3. พาหนะทอ้งถิน(ถา้มี) ตามทีระบใุนรายการทวัร ์
4. มคัคเุทศก ์ทีคอยดแูลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอบัุติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง 

วงเงนิท่านละ , ,  บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีทีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไม่เกิน
ทา่นละ , ,  บาท ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบรกิารทวัรนี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอนืๆ ทีนอกเหนือรายการทวัรที์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจาํตัว) 

2. ค่าใชจ้า่ยทีมีการเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทียว ทีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่องเทียว สาํหรับชาวตา่งชาติทีตอ้งชาํระเพิม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยาน

แห่งชาต ิ
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จาํนวน  บาท/ลกูคา้  ทา่น 
5. ค่าภาษีมลูค่าเพิม % และค่าภาษหีกั ณ ทีจา่ย % (เฉพาะในกรณีทีตอ้งการใบกาํกับภาษี

เทา่นนั) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนทาํการชาํระเงนิ) 
 

การจองทวัรแ์ละสํารองทีนงั 
1. กรณุาแจง้ชือ-นามสกลุ, ทอียู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนีและใบรับ

เงนิของทา่น  
2. ชาํระค่าทวัร ์เพือเป็นการยืนยันการจองจงึจะถือวา่ไดท้าํการสาํรองทีนงัเสร็จสมบรูณ ์โดยการ

โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดังรายละเอียด 
3. กรณุาสง่สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการ

เดินทาง  วัน เพือใชส้าํหรบัการทาํเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 
การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมอืท่านตกลงชาํระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   
เงอืนไขและขอ้ตกลงทงัหมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสทิธไิมคื่นค่าใชจ้า่ยทงัหมด ในทกุ
กรณี 
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ขอ้แนะนําสําหรบัการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท  
มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขนึ-ลงรถทกุครัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใชห้อ้งนาํบนรถตลอดการเดินทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปรินแบบฟอรม์นใีหท้กุท่าน  เมือ

ทา่นกรอกแลว้กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 
5. นาํดืม/นาํเปลา่  แจกใหวั้นละ  ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอยู่บนรถ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


