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ก ำหนดกำรเดินทำง ราคาท่านละ 

กรกฏำคม 2020 : 04, 05, 06                                

(วนัหยดุอำสำฬหบชูำ, วนัหยดุเขำ้พรรษำ) 

699 บำท 

 

อยธุยำ ถวำยเทียนเขำ้พรรษำ 
       ไหวพ้ระรบัพลงับวก 

มรดกแห่งสำยน ้ำ  เหนือกำลเวลำ 
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กรงุเทพฯ - วดัไผล่อ้ม – ถวำยเทียนพรรษำ - วดัตมู – บำ้นของพ่อ - ตลำดโกง้โคง้ 

– ศนูยบ์ริกำรท่องเท่ียวอยธุยำ – วดัเสนำวนำรำมรำชวรวิหำร -วดัศำลำปนูวรวิหำร 

– กรงุเทพฯ 

 

06.00 คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชัดา-ลาดพรา้ว ฝัง่เซเว่น) โดยมี

เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั เพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่

จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ 

และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

07.00 ออกเดนิทางสู่ จงัหวัด พระนครศรีอยธุยา โดยรถบสัปรับอากาศ  

09.30 เดนิทางถึง วดัไผ่ลอ้ม ต าบลสะพานไทย อ าเภอบางบาล จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา สรา้งขึน้เป็นวัดตัง้แต่

ปี พ.ศ.2275 แตเ่ดมิวัดมีกอ่ไผ่ลอ้มรอบ จึงไดช้ื่อว่าวัดไผ่ลอ้ม และไม่ปรากฏหลกัฐานเจา้อาวาสองคแ์รก

จนถึงสมยัหลวงพ่อตรดุ ซ่ึงในสมยันัน้หลวงพ่อตรดุเป็นพระสงฆท่ี์มีความรูค้วามสามารถหลายดา้น และ

เมตตาสอนหนงัสือใหก้บับรรดาลกูชาวบา้นในและแวกวัดไผ่ลอ้มทัง้หนงัสือไทยและอักษรขอม ภายในวัดทกุ

ท่านยงัสามารถทา้บญุ บริจาคทาน ใหอ้าหารปลา และกราบสกัการะ “พระพทุธเมตตามหาลาภ” 

พระพทุธรปูองคใ์หญ่ท่ีอยู่ฝัง่ตรงขา้มของวัดมีทศันยีภาพที่งดงาม พิเศษ!! เฉพำะเทศกำลเขำ้พรรษำ 

น ำท่ำนถวำยเทียนพรรษำ ครัง้หนึง่ในชีวิตร่วมมหากศุลถวายเทียนพรรษาสืบตอ่พระพทุธศาสนา อัน

เป็นเทศกาลประเพณีของชาวพทุธท่ีสืบตอ่กนัมายาวนาน  ดว้ยในครัง้พทุธกาลเขา้ฤดฝูน พระสงฆต์อ้งจ า

พรรษาเป็นเวลาสามเดอืน  แตต่อ้งศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัมิไดอ้อกบิณฑบาตร และปฏิบตัจิริยาวัตร 

จ าตอ้งไดแ้สงสว่างจึงถือเปนประเพณีสืบมาในการถวายเทียนพรรษาดว้ย ศรทัธามีความเชื่อในการถวาย

เทียนพรรษาว่าเป็นการใหแ้สงสว่างใหส้ตปัิญญา  ใหค้วามรู ้  ใหสื้บตอ่พทุธศาสนา  เพื่อชวิีตเราและ

ครอบครวัจะเจริญรุ่งเรือง  มีสตปัิญญาท่ีดีสืบไป 

 

 

 

Day 

1 

กรงุเทพฯ 

- 

อยธุยำ 
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10.00 น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัวดัตมู ตัง้อยู่ริมถนนสายประตชูยั เป็นวัดท่ีสรา้งขึน้ตัง้แตส่มยักรงุศรีอยธุยา โดย

ใชเ้ป็นท่ีส าหรบัลงเคร่ืองพิชยัสงคราม วัดตมูไดร้บัการบรูณปฏิสงัขรณเ์ร่ือยมาและไดร้บัการยกฐานะขึน้

เป็นพระอารามหลวงในรชักาลท่ี 4 โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดเ้สด็จพระราชด าเนนิมาทรงบ าเพ็ญพระราชกศุลถวายผา้พระกฐินหลายครัง้ และใน

รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัวโปรดใหม้ีการท าพิธีลงยนัตแ์ละอักขระลงในธงพระครฑุ

ผ่าหเ์พื่อพระราชทานเป็นธงไชยเฉลิมพลแกท่หารในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิท่ีส าคญัภายใน

วัดตมู คือ "หลวงพอ่ทองสขุสมัฤทธ์ิ" เป็นพระพทุธรปูส าริดทรงเคร่ืองปางมารวิชยั โดยมีลกัษณะพิเศษ 

คือ บนพระเศียรขององคพ์ระสามารถเปิดออกและมีน า้ไหลซึมออกมาตลอดเวลา เชือ่กนัว่าเป็นน า้มนต์

ศกัดิ์สิทธ์ิสามารถรักษาโรคภยัใหห้ายได ้และผูม้าขอพรมกัจะประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะในดา้นอาชีพหนา้ที่

การงาน  

10.30 น าท่านเขา้ชม บำ้นของพ่อ หรือของศนูยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง ศนูยฯ์การเผยแพร่ความรูเ้กษตร

ทฤษฎีใหม่แกบ่คุคลทัว่ไป สามารถเขา้มาศึกษาเรียนรูต้ามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช (รชักาลท่ี 9)  

11.00 น าท่านเดนิทางไปยงัตลำดโกง้โคง้ ตลาดโบราณยอ้นยคุของชาวบา้นอยธุยา ตัง้อยู่ท่ี ถ. บางปะอิน-วัดพ

นญัเชิง ต. ขนอนหลวง ตลาดแห่งนีเ้ปิดขายมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 เป็นตลาดเอกชนซ่ึงมีแนวคิดอยากให้

ผูค้นในพื้นท่ีมีท่ีทางท ามาคา้ขาย และขยบัขยายขายดกีนัเร่ือยมา จนปัจจบุนัเป็นหนึง่ในตลาดนา่เท่ียวของ

อยธุยา ส่วนท่ีมาของค าว่าโกง้โคง้คือสมยักอ่นพ่อคา้แม่คา้จะวางสิ่งของบนพื้นหรือในล าเรือ ผูค้นท่ีมา
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จบัจ่ายจึงตอ้งโกง้โคง้ดสิูนคา้ ว่ากนัว่าการโกง้โคง้ของชาวอยธุยาสมยัอดตีท าไดอ่้อนนอ้มมากๆ ใหท่้านได ้

อิสระเลือกซ้ือสินคา้ ของฝากตามอธัยาศยั 

กลางวัน   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดโกง้โคง้ (รบัคปูองอาหารท่านละ 100 บาท) 

14.00 ออกเดนิทางสู่ ศนูยบ์ริกำรท่องเท่ียวอยธุยำ จงัหวัดอยธุยา ซ่ึงเดมิเป็นศาลากลางจงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา ดา้นหนา้อาคารมีรปูป้ันกษตัริยแ์ละวีรกษตัริยส์ าคญัสมยัอยธุยา 6 องคค์ือ สมเด็จ

พระรามาธิบดท่ีี 1 หรือพระเจา้อ ู่ทอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสริุโยทยั สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช สมเด็จพระนารายณม์หาราช และสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชแห่งกรงุธนบรีุ เขา้เยี่ยมชมหอ

นทิรรศการประวัติศาสตรอ์ยธุยา ท่ีตัง้อยู่ภายในศนูยท่์องเที่ยว พรอ้มท่ีจะใหบ้ริการแกน่กัท่องเที่ยวใน

สไตลก์ารท่องเที่ยวแบบใหม่  

 
15.00 น าท่านเดนิทางสู่ วดัเสนำสนำรำมวรวิหำร เดมิชื่อ “วัดเสอื” เป็นวัดโบราณ สรา้งตัง้แต่ครัง้กรงุศรี

อยธุยา    อยู่ในก าแพงหนา้ ไดร้บัการปฏิสงัขรณโ์ดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รชักาลท่ี 4 

โดยปฏิสงัขรณท์ัง้วัด แลว้เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2406 และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดเสนาสนาราม นมสัการ 

กราบพระนอน สักการะพระพทุธรปูปางพยาบาลภกิษอุาพาธ และขอพรพระอินทรแ์ปลงกาย ศาสนสถานท่ี

ส าคญัของวัดไดแ้ก ่พระอโุบสถ เป็นสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยา หนา้บนัดา้นหนา้และดา้นหลงัเป็นไม้

แกะสลักปิดทอง ประดบักระจกรปูชา้งเอราวณั ขนาบดว้ยฉัตร เหนอืเศียรชา้งเอราวัณมีพระราชลญัจกรใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว คือรปูพระมหามงกฏุ ภายในพระอโุบสถมีภาพวาดจิตรกรรมฝา

ผนงั ซ่ึงเป็นภาพวาดในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัว นอกเหนอืจากพระอโุบสถ ยงัมีพระ

วิหารพระพทุธไสยาสน ์และพระวิหารพระอินทรแ์ปลงซ่ึงเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของวัด ภายในพระวิหาร มีภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัสมยัรชักาลท่ี 4 ซ่ึงยงัคงความงดงามจนถึงปัจจบุนั 

16.00 น าท่านเดนิทางสู่ วดัศำลำปนูวรวิหำร พระอารามหลวงชัน้โทชนดิวรวิหารณ วัดแห่งนีม้ีโบราณวัดถท่ีุ

ส าคญัคือพระพทุธรปูโบราณ "หลวงพ่อแขนลาย" พระพทุธรปูหนา้ตกักวา้ง 29 นิว้ ศิลปสมยักอ่นอยธุยา  

 ลกัษณะคลา้ยพระอัครสาวกของสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา้ คอื พระโมคคลัลาน ์พระสารีบตุร ซ่ึงแขน

ดา้นหนึง่ขององคพ์ระมีการลงอักขระยันตไ์วอ้ย่างชดัเจน เชือ่กนัว่าเป็นรปูเคารพของพระบรมไตรโลกนาถ

และพระศรีอารย ์เป็นท่ีเล่าลือถึงความศกัดิสิ์ทธ์ิและการบนบานศาลกล่าวท่ีประสบความส าเร็จในหลายๆ 

เร่ือง เคยถกูขโมยหลายครัง้แตไ่ม่สามารถน าองคพ์ระออกไปได ้

17.00 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

19.00 เดนิทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
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อตัรำค่ำบรกิำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง ราคาท่านละ 

กรกฎำคม 2020 : 04, 05, 06                                

(วนัหยดุอำสำฬหบชูำ, วนัเขำ้พรรษำ) 

699 บำท 

 

ทวัรเ์ดินทำงโดยรถบสัปรบัอำกำศ 50 ท่ีนัง่ (รบัจ ำนวน 32 ท่ีนัง่) 

 

 
 

 

หมำยเหต ุ(กรณุำอ่ำนำยละเอียดทกุขอ้หมำยเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ี

มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
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อตัรำค่ำบริกำรทวัรน้ี์รวม 

1. รถบสัปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว (ถา้มี)  ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทัวร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรทวัรน้ี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่ ค่ารกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ท่ีเกดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเที่ยว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาต ิ

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

5. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

กำรจองทวัรแ์ละส ำรองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

 

กำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   เงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน ำส ำหรบักำรเดินทำง  ในช่วงภำวะ โควิท 19 

มำตรกำรกำรบริกำรบนรถบรกิำร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง ทาง บริษทั แจก หนา้กากอนามยั และเจลแอลกอฮอลล์า้ง
มือใหส้ าหรบัลกูคา้ 

2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดนิทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดืม่/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   
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