
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 20208 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

     PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

💙 จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น 
1 กรงุเทพฯ-วดัใหญ่ชยัมงคล-วดัมหาธาต-ุวดัราช

บูรณะ-ลอ่งเรอืรบัประทานอาหารกลางวนั-วดัพ

นญัเชงิวรวหิาร-วดัพระเมรุราชกิารามวรวหิาร-
วดัพระศรสีรรเพชญ-์วดัไชยวฒันาราม-วดัพุท

ไธศวรรย-์วดัมเหยงคณ์-ตลาดน า้อโยธยา 

   

 

วนัที ่1 : กรุงเทพฯ-วดัใหญ่ชยัมงคล-วดัมหาธาตุ-วดัราชบูรณะ-วดัพระเมรุ
ราชกิารามวรวหิาร-ล่องเรอืชมวดัพนญัเชงิวรวหิาร-วดัพระศรสีรร

เพชญ-์วดัไชยวฒันาราม-วดัพุทไธศวรรย-์วดัมเหยงคณ์-ตลาดน า้ 
อโยธยา 

05.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สวนลุมไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก ออกเดนิทางดว้ย รถ

โคช้ปรบัอากาศ VIP มุง่หนา้สู ่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  
(30 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์เดนิทาง) 

 
05.30 น. ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา ราชธานีเก่า อู่ขา้วอู่น ้า เลศิล ้า

กานทก์ว ีคนดศีรอียธุยา เลอคณุคา่มรดกโลก 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

07.30 น. เดินทางสู่ วดัใหญ่ชยัมงคล เป็นวัดที่

เก่าแก่วัดหนึ่ง สรา้ง  ขึ้นในสมัยอยุธยา  
ตอนตน้ ถือว่าเป็นวัดมีความส าคัญทาง
ประวัตศิาสตร์มากที่สดุ ชมเจดยีท์ีสู่งที่สุด

ในอยุธยา ดา้นหลังวัดมตี าหนักสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชเขา้มากราบไหว ้พระพุทธ

ชยัมงคล พระประธานของวดัทีป่ระดษิฐาน
อยู่ภายในพระอุโบสถ มคีวามเชือ่ที่เล่ากัน 

มาว่า หากใครไหวพ้ระพุทธชัยมงคลก็จะ
เป็นมงคลแก่ชวีติ มีเมตตามหานิยม หรือ
การใหอ้ภัยทาน อีกทั ้งยังท าใหส้ามารถ

เ อ า ช น ะ อุ ป ส ร ร ค ต่ า ง ๆ  ไ ด ้ง่ า ย ขึ้ น 
เจริญกา้วหนา้ในดา้นหนา้ที่การงาน และ

คา้ขายเจรญิรุ่งเรอืงอกีดว้ย จากนัน้น าท่าน
ไปยัง วดัมหาธาตุ เป็นหนึ่งในวัดที่จัดอยู่
ใ น อุ ท ย า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์

พระนครศรีอยุธยา  เ ป็นศูนย์กลางทาง
ศ า ส น า ที่ ส า คั ญ ที่ สุ ด ใ น ก รุ ง ศ รี

อยุธยา เพราะนอกจากเป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมธาตุแลว้ยังเป็นทีพ่ านักของสมเด็จ
พระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีอีกดว้ย มีส ิง่ที่

โดดเด่นคือ เศยีรพระพุทธรูปกว่ารอ้ยปี
ในรากไม ้เป็นพระพุทธรูปหนิทราย  เหลอื

แค่สว่นเศยีรแต่องคพ์ระนัน้หายไป เศยีรพระพุทธรปู
เป็นศลิปะอยธุยาวางอยูใ่นรากโพธิข์า้งวหิาร มคีวาม

งดงามแปลกตา จนกลายเป็นสิง่  มหัศจรรย ์จากนัน้
น าท่านไปยัง วดัราชบูรณะ จัดเป็นหนึ่งในวัดที่
ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุด เป็นพระอาราม

หลวงในสมัยอยุธยา สรา้งโดยสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ 2 หรือเจา้สามพระยา ภายในวัด

ประกอบดว้ยองคป์รางคป์ระธานลอ้มรอบดว้ยระเบยีง
คต มีพระวิหารตั ้งอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนพระ
อุโบสถตัง้อยู่ทางดา้นหลังของวัด วัดราชบูรณะ โด่งดังมากในเรือ่งการขุด

พบเครือ่งทองในกรุพระปรางคใ์หญ่ เมือ่ปี พ.ศ. 2499 มกีลุ่มโจรลักลอบ
ขุดกรุภายในพระปรางค ์ชงิสมบัตมิากมายทีอ่ยู่ภายใน ต่อจากนัน้น าท่านไป

ยัง วดัหนา้พระเมรุหรอืวดัพระเมรุราชกิาราม สรา้งในสมัยอยธุยาตอนตน้ 
เป็นวดัทีม่คีวามส าคัญทางประวตัศิาสตร ์เป็นวดัทีพ่มา่ใชต้ัง้ถิน่ฐานบัญชาการ 
จึงเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าท าลายและยังคงปรากฏ

สถา ปั ตยก ร รมแบบอยุ ธย า ในสภาพสมบู ร ณ์ม ากที่ สุด ใ น จั งห วัด
พระนครศรอียุธยา วัดหนา้พระเมรุ มหีลวงพอ่พระพุทธนมิติวชิติมารโมลี

ศรสีรรเพชญบ์รมไตรโลกนาถ ทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ห่งหนึง่ในกรุงศรอียุธยา พระ
อุโบสถและพระพุทธรูปประธานทรงเครือ่งใหญ่ ซึง่คงสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้
ปราสาททอง รวมถงึพระพุทธรูปซึง่มคีวามเก่าหลายรอ้ยปีหลายองคซ์ ึง่อยู่

ภายใน 



 

กลางวนั  ลอ่งเรอืรบัประทานอาหารกลางวนั เมนพูเิศษ!! กุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 

1 ตวั และแวะสักการะพระพุทธ  ไตรรตันนายกหรอืหลวงพ่อโต ที่ วดั 

พนญัเชงิวรวหิาร เป็นวัดเก่าแก่และส าคัญวัดหนึ่งของอยุธยา เป็นพระ
อารามหลวงชัน้โท ชนดิวรวหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบมหานกิาย มจีุดเดน่คอื พระพุทธไตรรตันนายกหรอืหลวงพอ่โต ซึง่

เป็นพระพุทธรูปทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพระนครศรอียุธยา เป็นพระพุทธรูปปูน
ปั้นปางมารวชิยั ซึง่เคยไดร้ับความเสยีหายในสมัยเสยีกรงุแตก็่ไดร้ับการบูรณะ

ซอ่มแซมมาโดยตลอด พระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระโบราณคู่บา้นคู่เมอืง
กรุงศรีอยุธยา และเมื่อกรุงศรีอยุธยาใกลจ้ะแตก ไดป้รากฏค าใหก้ารของ
ชาวกรงุเกา่วา่พระปฏมิากรใหญท่ีว่ดัพนัญเชงิมนี ้าพระเนตรไหลเป็นทีอ่ัศจรรย์

ยิง่นัก หลวงพ่อโตเป็นทีเ่คารพนับถอืของชาว  จนีมากโดยเรยีกวา่ “เจา้พ่อ
ซ าปอกง” ท าใหม้พีทุธศาสนกิชนทัง้ชาวไทยและชาวจนีใหห้ลั่งไหลกันมาก

ราบไหวบ้ชูาเป็นจ านวนมาก 

บา่ย น าท่านเดนิทางไปยัง วดัพระศรสีรรเพชญ ์
เ ป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ  ไม่มี

พระสงฆ์จ าพรรษา สมัยก่อนเป็นที่ประทับ
ของพระเจ า้อู่  ทอง ต่อมาพระบรมไตร

โลกนาถนาถมาบูรณอีกครัง้ อีกทัง้ยังเป็น
ตน้แบบของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใน
กรงุเทพมหานคร จุดทีน่า่สนใจ ทีส่ าคญัคอื 

เจดยีท์รงลงักาจ านวนสามองคท์ีว่างตวั
เรียงยาวตลอดทิศตะวนัออกและทิศ

ตะวนัตกของวดั น าท่านไปยัง  วดัไชย
วฒันาราม ตัง้อยู่บรเิวณรมิแม่น ้าเจา้พระยา

ทางฝ่ังตะวันตกของเกาะเมือง ในอดีตวัด
ไชยวัฒนา  รามเป็นหนึง่ในพระอารามหลวง



 

สมัยอยุธยาและยังเป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร(์เจ้าฟ้า

กุง้) ภายในวัดม ี“พระปรางคศ์รรีตันมหาธาตุ” เป็นปรางคป์ระธานของวดั 
ตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มจัตุรัสและทีมุ่มฐานมปีรางคท์ศิประจ าอยู่ทัง้สีมุ่ม ยอด
ขององค์ปรางค์ น าท่านสักการะ วดัพุทไธศวรรย ์ เป็นพระอารามหลวงที่

ใหญ่โต มชี ือ่เสยีง และส าคัญที่สดุในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธบิดทีี ่1 หรอื 
พระเจา้อูท่อง ภายใตศ้ลิปะแบบขอม รวมอายนัุบตัง้แตปี่กอ่ถงึปัจจบุัน 665 ปี 

(พ.ศ. 2561) เป็นอกีวดัทีไ่มไ่ดถ้กูพมา่ท าลายหลังจากกรงุแตก น าทา่นไปยัง 
วดัมเหยงคณ์ มชี ือ่มาจากภาษาบาลวี่า “มหยิังคณ์” แปลวา่ ภูเขาหรือเนิน

ดนิ นอกจากนัน้ ชือ่ มเหยงคณ์ ยังเป็นชือ่สถานทีแ่ละพระธาตุส าคัญแห่งหนึง่
ของประเทศศรีลังกา เรียกว่า “มหยิังคณ์เจดีย์” หลังจากสิน้กรุงศรีอยุธยา 
วัดมเหยงคณ์ถูกทอดทิ้งใหร้กรา้ง ไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษา ปัจจุบัน กรม

ศลิปากร ไดข้ึน้ทะเบยีนวดัมเหยงคณ์เป็นโบราณสถานของชาติและไดเ้ขา้มา
บูรณะ ฟ้ืนฟูดินแดนกลุ่มอโยธยา ท าใหส้ภาพของวัดม เหยงค ณ์ที่

เปรยีบเสมอืนทองค าจมดนิ ไดร้ับการขัดสฉีววีรรณใหส้กุปลั่ง  

16.00 น. อสิระทุกท่านชอ้ปป้ิง ณ ตลาดน า้อโยธยา ดว้ยบรรยากาศและความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมไทย รวมไป ถงึภาพวถิชีวีติไทยแบบยอ้นยุคทีผ่สมผสาน

กับยุคสมัยใหม่อย่างลงตัว ปัจจุบันมรีา้นคา้มากกวา่ 300 รา้นคา้ พลาดไม่ได ้
กับของกนิอรอ่ย ๆ ทัง้คาวและหวาน สนิคา้พืน้เมอืง, สนิคา้หัตถกรรม, ของท า

มือ, ของเล่น, ของที่ระลึกพวกดาบและอาวุธโบราณ รวมถึงเสื้อผา้และ
เครือ่งประดับตา่ง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. ออกเดนิทางจากจงัหวดัพระนครศรอียุธยา กลับกรงุเทพฯ 

20.00 น. เดนิทางถงึ สวนลมุไนทบ์าซาร ์รชัดาภเิษก โดยสวสัดภิาพ 

 



 

รายการทวัรส์ามารถสลบั-ปรบัเปลีย่น หรอืงดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม 

โดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทาง

ธรรมชาต ิเหตุการทางการเมอืง สภาพการจราจร ท ัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั 

ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั ทางผูเ้ดนิทางจะไม่

ฟ้องรอ้งใด อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และคา่ทปิไกดน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 200 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก 

01 สงิหาคม 2563 1,499 1,499 

02 สงิหาคม 2563 1,499 1,499 

08 สงิหาคม 2563 1,499 1,499 

09 สงิหาคม 2563 1,499 1,499 

15 สงิหาคม 2563 1,499 1,499 

16 สงิหาคม 2563 1,499 1,499 

22 สงิหาคม 2563 1,499 1,499 

23 สงิหาคม 2563 1,499 1,499 

29 สงิหาคม 2563 1,499 1,499 

30 สงิหาคม 2563 1,499 1,499 

05 กนัยายน 2563 1,499 1,499 

06 กนัยายน 2563 1,499 1,499 

12 กนัยายน 2563 1,499 1,499 

13 กนัยายน 2563 1,499 1,499 

19 กนัยายน 2563 1,499 1,499 

20 กนัยายน 2563 1,499 1,499 

26 กนัยายน 2563 1,499 1,499 

27 กนัยายน 2563 1,499 1,499 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ VIP และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย การทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ  
 คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตั ิเหตุในการเด ินทางท่องเที่ยว วงเง ินประกนัท่านละ 
1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรรมธรรม)์ 

 

  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่พาหนะตา่งๆ ที ่

มไิดร้ะบุในรายการ 
 ส าหรบัชาวตา่งชาต ิตอ้งช าระเพิม่ 1,000 บาท  
 กรณีทีม่เีด็กอายุ 0-2 ปี ช าระคา่ทวัร ์50% จากราคาทวัรป์กตขิองผูใ้หญ่ 

 คา่ไกดน์ าเทีย่วและพนกังานขบัรถ ทา่นละ 200 บาท (บงัคบัตามระเบยีบ 
   ธรรมเนยีมของประเทศ) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกด ์
   ทอ้งถิน่และคนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

 

 

  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
  กรุณาส ารองที่น ัง่และช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มส่งส าเนาบัตร

ประชาชน หลังจากท าการจองทัวร ์24 ชัว่โมง  หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ 

จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหลู้กคา้ทา่นอืน่

ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้ การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอย่าง

นอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่วบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้ 

เลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่

จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แต่

ท ัง้นีท้่านตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วย

กระทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี และเมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น 

และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต ,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผู้
จดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ ิ่มข ึน้ของ
นกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยดุงาน 
การปฏวิตั ิ อุบตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 



 

 

 

มาตรการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของเรา 

 ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นเดนิทาง 

 ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ และภายในหอ้งพกั 

 โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social 

Distancing) 

 ไกดใ์สแ่มสตลอดเวลา 

 

 

 



 

 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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