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Code
EZDCC_156

วันแรก

กรุงเทพฯ – วัดนิเวศน์ ธรรมประวัติ – พุทธอุทยานมหาราช – ตลาดหลวงปู่ ทวด – ศูนย์ บริการนักท่ องเที"ยว – วิหาร
หลวงพ่อมงคลบพิตร – วัดหน้ าพระเมรุ – นั"งตุ๊กตุ๊กหัวกบ
. น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปัม ปตท.วิภาวดี ทีมงานคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก (ผ่านมาตรฐาน SHA)
-. น. ออกเดินทางจากกรุ งเทพมุ่งหน้าสู่ จ.พระนครศรี อยุธยา พร้อมบริการอาหารว่ าง (')
2.34 น. นํ า ท่ า นชม วั ด นิ เ วศน์ ธ รรมประวั ติ เป็ นพระอารามหลวงชั นเอก ชนิ ด ราชวรวิ ห ารในสั ง กั ด คณะสงฆ์
ธรรมยุติกนิ กาย พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้ างขึนเพื?อทรงใช้เป็ นสถานที? สําหรับ
บํา เพ็ ญ พระราชกุ ศ ล เมื? อ ครั งเสด็ จ ฯ แปรพระราชฐานมาประทับ ที? พ ระราชวัง บางปะอิ น โดยใช้ รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมโกธิคและเลียนแบบโบสถ์คริ สต์ในการก่อสร้าง

B. น. จากนันนําท่านชม พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ ตังอยู่บนเนื? อที? C ไร่ และได้สร้ างรู ปเหมื อน
สมเด็จหลวงพ่อทวด เหยียบนําทะเลจืด ขนาดหน้าตักกว้าง CE เมตร ความสู งรวมฐาน 43 เมตร สร้างจากปูนหุ ้ม
สัมฤทธิG เคลือบสี ทอง ทังองค์นบั ได้ว่าเป็ นรู ปเหมือนพระสงฆ์ที?มีขนาดใหญ่ที?สุดในโลกซึ? งตาม ประวัติศาสตร์
หลวงพ่อทวดเคยเดินทางมาพํานักที?กรุ งศรี อยุธยาเป็ นเวลาหลายปี อีกจุดเด่นของพุทธอุทยานมหาราช คือ มีตลาด
ของกินของฝากเรี ยงรายตลอดทางเดิ นไปสักการะหลวงปู่ ทวด ทังอาหารมือหลัก อาหารว่าง ขนมไทยโบราณ
เครื? องดื?ม พร้อมสิ นค้าโอท็อปมากมาย รวมถึงมีร้านกาแฟริ มนําบรรยากาศดีอีกด้วย
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12.00 น. อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดหลวงปู่ ทวด พุทธอุทยานมหาราช
13.00 น. นําท่านสู่ ศูนย์ บริการนักท่ องเที"ย ว เพื?อรับฟังข้อมูล เรื? องราว และประวัติศาสตร์สมัยกรุ งศรี อยุธยา จากนันนําท่าน
ั
ดมงคล
ชม วิหารหลวงพ่ อมงคลบพิตร เป็ นวัดโบราณสําคัญแห่งหนึ? งในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยที?ตงของวั
บพิตรและพระราชวังโบราณตังอยู่ติดกัน นักท่องเที?ยวจึงนิ ยมเข้ามานมัสการหลวงพ่อมงคลบพิตรก่อนจะเข้าชม
พระราชวังโบราณ และบริ เวณทางด้านหน้า วิหารวัดพระมงคลบพิ ตร มี ร้านค้าตังเรี ยงรายมากมายหลายร้ า น
จําหน่ายผลิตภัณฑ์พืนเมืองแทบทุกชนิ ด เช่น ปลาตะเพียน เครื? องจักสานเครื? องหวาย มีดอรัญญิก ผลไม้กวน และ
ขนมชนิดต่างๆ เหมาะสําหรับผูส้ นใจซือสิ นค้าพืนเมืองและของที?ระลึกต่างๆ

จากนันชม วัด หน้ าพระเมรุ หรื อ วัด พระเมรุ ราชิ การามวรวิหาร มี ชื?อเดิ มว่า “วัดพระเมรุ ราชการาม" เป็ นพระ
อารามหลวงชันตรี ชนิดสามัญ ในตํานานกล่าวว่า พระองค์อินทร์ในสมเด็จพระรามาธิปดีที? C รัชการที? 3 แห่งกรุ ง
ศรี อยุธยา ทรงสร้างเมื?อ พ.ศ. C E ประทานนามว่า “วัดพระเมรุ ราชิการาม” แต่ประชาชนส่ วนมากนิยมเรี ยกกันว่า
“วัดหน้าพระเมรุ ”

เย็น

บริการอาหารเย็น (,) ณ ร้านอาหาร จากนันนําท่านนัง? ตุ๊กตุ๊กหัวกบ เอกลักษณ์เมืองอยุธยายามคํ?าคืน
จากนันเข้าสู่ ที?พกั ในตัวเมืองอยุธยา

วันที" ,

วัดใหญ่ ชัยมงคล – วัดพนัญเชิงวรวิหาร – ตลาดโก้ งโค้ ง – วัดพุทไธศวรรย์ – วัดไชยวัฒ นาราม–
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร – กรุ งเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้ า (3) ณ ห้องอาหารโรงแรม
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B. น. นําท่านสู่ วัดใหญ่ ชัย มงคล ถือว่าเป็ นวัดมีความสําคัญทางประวัติศาตร์ มากที?สุดและเป็ นวัดที?นกั ท่องเที?ยวนิ ยมมา
มากที?สุดวัดหนึ? งใน จังหวัด พระนครศรี อยุธยา จึงเป็ นธรรมดาที?จะพบเห็นนักท่องเที?ยวจํานวนมากเดินทางมายัง
วัด แห่ ง นี จุ ด สนใจของวัด ใหญ่ ชัย มงคลนี คื อ เรื? อ งราวทางประวัติ ศ าตร์ ใ นสมัย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา รวมไปถึ ง
สถาปั ตยกรรมที?โดดเด่น ชมเจดียท์ ี?สูงที?สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมี ตําหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผูน้ บั
ถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้ นอกจากนี บริ เวณ รอบๆยังมีมีสวนหย่อมที?สวยงาม ให้พกั ผ่อนอีกด้วยนักท่องเที?ยวที?
ต้องการมาเที?ยวอยุธยาจึงไม่ควรพลาดอย่างยิง?

จากนันนําท่านชม วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดเก่าแก่ที?สร้างขึนตังแต่ก่อนสถาปนากรุ งศรี อยุธยา ที?ประดิษฐานพระ
ไตรรัตนนายก พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ที?สุดในจังหวัด พร้อมด้วยตํานานโศกนาฎกรรมความรักระหว่างพระเจ้าสาย
นําผึงและพระนางสร้อยดอกหมาก ให้ท่านเที?ยวชมตําหนักพระแม่สร้อยดอกหมากที?ขนชื
ึ ?อในด้านความศักดิสิทธิG

3C. น. เดินทางถึง“ตลาดโก้งโค้ง” ตลาดโบราณย้อนยุค ของชาวบ้านอยุธยา…ที?ยงั ไม่วายและยังอนุรักษ์ความเป็ นไทยไว้
ไม่เสื? อมคลาย ท่านสามารถอิสระอาหารกลางวันได้ ณ ตลาดโก้งโค้งแห่งนี

3 . น. นําท่านสู่ วัดพุทไธศวรรย์ ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา วัดพุทไธศวรรย์เป็ นพระอารามหลวงที?ใหญ่โตและมีชื?อเสี ยงวัด
หนึ?ง ปรากฏตามตํานานว่าสมเด็จพระรามาธิ บดีที? 3 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างขึนในบริ เวณที?ซ? ึงเป็ นที?ตงพลั
ั บพลา
ที? ป ระทับ เมื? อ ทรงอพยพมาตังอยู่ ก่ อ นสถาปนากรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป็ นราชธานี ที? ต รงนี มี ชื? อ ปรากฏในพระราช
พงศาวดารว่า "ตําบลเวียงเล็กหรื อเวียงเหล็ก" ครันเมื?อสถาปนากรุ งศรี อยุธยาแล้ว ถึง พ.ศ. 32B จึงโปรด ให้สร้าง
วัดนี ขึนเป็ นพระราชอนุสรณ์ ณ ตําบลซึ? งพระองค์เสด็จมาตังมัน? อยู่แต่เดิม และพระมหากษัตริ ยอ์ งค์ต่อ ๆ มาก็คง
จะได้โปรด ให้สร้างถาวรวัตถุ เพิ?มเติมขึนอีกหลายอย่าง อนึ?ง เมื?อเสี ยกรุ งฯ ในปี พ.ศ. C 3 วัดพุทไธศวรรย์ก็เป็ น
อีกวัดหนึ?งที?มิได้ถูกพม่า ทําลายเหมือนวัดอื?น ๆ ทุกวันนีจึงยังมีโบราณสถานไว้ชมอีกมากมาย
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ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ วัดไชยวัฒ นาราม สร้างในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง ในช่วงอยุธยาตอน
ปลาย ตังอยู่ บริ เวณริ มฝั?งแม่นาเจ้
ํ าพระยา เดิมที?ตรงนีเคยเป็ นที?อยูข่ องพระมารดาแต่ได้สินพระชนม์ก่อนที?ท่านจะ
ขึนครองราช ดังนันเมื?อพระองค์ขึนครองราชจึงสร้างวัดนีขึนเพื?ออุทิศพระราชกุศลถวายให้พระราชมารดาของ
ท่าน นอกจากนียังเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือกรุ งละแวกอีกด้วย และวัดไชยฯแห่งนียังเป็ นหนึ?งในฉากที?ถูกพูด
ถึงมากที?สุดวัดหนึ?งในละครดังที?จุดกระแสคนในชาติอย่างละครเรื? องบุพเพสันนิวาส

จากนันนําท่านชม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็ นวัดโบราณ ปรากฏหลักฐานพบว่ามีมาตังแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา เดิม
ชื? อ วัดกษัตรา หรื อ กษัตราราม หรื อ กษัตราวาส ไม่ ป รากฏหลัก ฐานว่า ใครเป็ นผูส้ ร้ า ง แต่ ชื? อของวัดทํา ให้
สันนิ ษฐานว่า คงเป็ นวัดที?พระมหากษัตริ ย ์ หรื อพระบรมวงศานุ วงศ์ ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา พระองค์ใดพระองค์
หนึ?ง ทรงสร้าง วัดนีจึงมีชื?อว่า วัดกษัตรา ซึ?งหมายความว่าเป็ นวัดของพระมหากษัตริ ย ์ หรื อ วัดของพระเจ้าแผ่นดิน
มีปรากฏในแผ่นดินสมเด็จพระสุ ริยามริ นทร์ ว่า แรม 3E คํ?า เดือน 4 พม่าเอาปื นใหญ่มาตังที?วดั ราชพฤกษ์และวัด
กษัตราวาส ยิงเข้ามาในพระนคร ถูกบ้านเรื อนราษฎรล้มตายจํานวนมาก วัดนี คงถูกทําลายเมื?อคราวเสี ยกรุ งศรี
อยุธยาจึงถูกทิงร้างเรื? อยมา

17.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับกรุ งเทพ
18.30 น. เดินทางถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
---------------------------------------------------------------------
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อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ C ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ – 3 ปี พักกับผูใ้ หญ่ C ท่าน ราคาท่านละ (ไม่มีเตียงเสริ ม)
พักห้องเดี?ยว เพิ?มท่านละ

ราคา

2,490.1,990.500.-

หมายเหตุ – รายการเดินทางอาจมีการเปลี?ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ

** ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 50 บาท / วัน / ท่าน **
อัตราค่ าบริการนี=รวม
ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม
ค่าที?พกั ห้องละ 2 ท่าน (ห้องไม่สามารถพัก ท่านได้)
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที?ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที?บริ ษทั ฯ ที?คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 3,000, บาท (หากอายุเกิน
70 ปี ขึนไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ
200, บาทตามเงื?อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการนีไ= ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื?นๆ ที?นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื? องดื?ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรี ด
ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที?จ่าย 3%
เงื"อนไขการชําระเงิน :
1. สําหรับการจองกรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 3, บาท
2. กรุ ณาชําระค่าทัวร์ส่วนที?เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ :
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิGในการยึดมัดจําท่านละ 1,000 บาท
C. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 34-CB วัน ขอเก็บเงินมัดจําทังหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง --3E วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 4 % ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
E. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า - วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 3 % ของราคาค่าทัวร์ทงหมด
ั
5. กรุ๊ปที"ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อ ค่ าทัวร์ ท=ังหมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
. เมื?อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ? ง หรื อไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิ ทธิG ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
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หมายเหตุ :
3. การเดินทางในแต่ละครังจะต้ องมีจํานวน 20 ท่ านขึน= ไป (ออกเดินทางโดยรถบัส) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิGในการเปลี?ยนแปลงราคาหรื อเลื?อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการ
เดินทาง
C. รายการและราคาอาจเปลี?ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื?องจากสภาวะอากาศ และ การเมือง โดยทาง
บริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที?สุด
. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณี ภยั ธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ?งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
E. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น หากเกิดสิ? งของสู ญหาย อันเนื? องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที?ยวเอง
4. หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื?อนวันเดินทาง หรื อ
ไม่สามารถคืนเงินได้
. เมื?อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ทงหมดกั
ั
บทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื?อนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
หมายเหตุ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิGในการปรับเปลี?ยนรายการทัวร์ตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทังนีขึนอยูก่ บั สถานการณ์ขณะนัน ความคับคัง? การจราจร สภาพอากาศ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
สิ" งที"ควรนําติดตัว :
1. ยารักษาโรคประจําตัว , ชุดที?สวมใส่ สบาย , รองเท้าที?สวมใส่ สบาย , ของใช้ส่วนตัว ยาสระผม ครี ม
อาบนํา ยาสี ฟัน
2. กล้องถ่ายรู ป , อุปกรณ์กนั แดด
---------------------------------------------------------------------
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ผังที?นง?ั ภายในรถบัส
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ผังที?นง?ั ภายในรถตู ้
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