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Café Day Trip อยุธยำ EP#1 

เที่ยวเก๋ 2คำเฟ ่2สไตล ์ ขอพรวดัดงั สะสมแตม้บญุ ชคิชิคคำเฟ่
ไทยสไตลโ์มเดริน์ 

วนัอำทติย ์ กรุงเทพฯ – อยธุยำ – กรงุเทพฯ 
วัดพนญัเชงิวรวหิำร – บำ้นขำ้วหนม – วัดใหญช่ยัมงคล – บษุบำ คำเฟ ่

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมำย (จุดจอดรถ ปั๊มน  ำมันปตท ดินแดง-วิภำวดี
รังสิต)  

โดยมีเจ้ำหน้ำทีข่องบริษัทคอยให้กำรต้อนรับ 
07.20 น. ออกเดินทำงสู ่จังหวัดอยุธยำ โดยรถตู้ปรับอำกำศ พร้อม บรกิำรอำหำร
วำ่ง และน  ำดืม่บนรถ  
08.30 น. เดินทำงถึงจังหวัดอยุธยำ 
 
 
 
 
 
 
 

วัดพนัญเชิงวรวิหำร เป็นวัดเก่ำแก่และส ำคัญวัดหนึ่งของอยุธยำ มีชื่อเสียง
ระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพำะหลวงพ่อโตหรือเจ้ำพ่อซ ำปอกงที่พุทธศำสนิกชน
ทั งชำวไทยและชำวจีนต่ำงให้ควำมเคำรพนับถือมำช้ำนำน เมื่อมำยังวัดแห่งนี จะ
ไม่แปลกที่จะต้องพบเจอผู้คนจ ำนวนมำกที่ไหลเวียนมำนมัสกำรหลวงพ่อโตกัน
อย่ำงเนืองแน่น วัดนี ที่มีประวัติอันยำวนำน ก่อสร้ำงก่อนกำรสถำปนำกรุงศรี
อยุธยำและไม่ปรำกฎหลักฐำนที่แน่ชัดว่ำใครเป็นผู้สร้ำง ตำมหนังสือพงศำวดำร
เหนือกล่ำวว่ำพระเจ้ำสำยน  ำผึ งเป็นผู้สร้ำงและพระรำชทำนนำมว่ำ วัดเจ้ำพระ
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นำงเชิงและในพงศำวดำรฉบับหลวงประเสริฐกล่ำวไว้ว่ำ ได้มีกำรสถำปนำ
พระพุทธรูปพุทธชื่อ”พระเจ้ำพแนงเชิง” เมื่อปี พ.ศ. 1867 ซึ่งก่อนพระเจ้ำอู่
ทองจะสถำปนำกรุงศรีอยุธยำถึง 26 ปี 
 
 
 
 
 
 
บ้ำนข้ำวหนม คำเฟ่ข้ำวหนมสไตล์ไทยๆ ณ กรุงศรีอยุธยำ ตกเเต่งร้ำนให้บรรยำกำศสบำยๆ เห็น
เเล้วน่ำนั่งมว๊ำก เครื่องดื่มเเละขนมของทำงร้ำนจะเป็นขนมไทยซะส่วนใหญ่ เเต่บอกเลยนะคะว่ำไม่
ธรรมดำเลย เเต่ละอย่ำงอร่อยๆ ทั งนั น เมนูเเนะน ำที่ถ้ำไปเเล้วต้องสั่งทำนอย่ำง 
ขนมแป้งอบโบรำณ สีสวยงำมพำสเทลมำ๊กมำก มองเผินๆ เหมือนเเป้งธรรมดำ
เเต่พอเข้ำปำกเเล้วจะได้กลิ่นหอมหวำนอบอวลค่ะ พเิศษ! บริกำรชุดเซ็ต
เครื่องดื่มและขนมไทยท่ำนละ 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำตร์มำกที่สุดและเป็นวัดที่
นักท่องเที่ยวนิยมมำมำกที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จึงเป็น
ธรรมดำที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจ ำนวนมำกเดินทำงมำยังวัดแห่งนี  จุดสนใจ
ของวัดใหญ่ชัยมงคลนี  คือเรื่องรำวทำงประวัติศำตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยำ 
รวมไปถึงสถำปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยำ ด้ำนหลังวัดมี
ต ำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ให้ผู้นับถือศรัทธำเข้ำมำกรำบไหว้ วัดใหญ่
ชัยมงคล เป็นวัดที่เก่ำแก่วัดหนึ่ง สร้ำงขึ นในสมัยอยุธยำตอนต้นคือในรัชสมัย
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ของสมเด็จพระรำมำธิปดีที่ 1 หรืออีกพระนำมหนึ่งคือ สมเด็จพระเจ้ำอู่ทอง
พระมหำกษัตริย์ผู้สถำปนำกรุงศรีอยุธยำ ตำมต ำนำนกล่ำวว่ำ เมื่อ พ.ศ.1900 
สมเด็จพระเจ้ำอู่ทองได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้ขุดศพเจ้ำแก้ว ซึ่งทิวงคต
ด้วยอหิวำตกโรคขึ นมำเผำ ที่ปลงศพนั นโปรดให้สถำปนำเป็นพระอำรำม นำม
ว่ำ วัดป่ำแก้ว 
ได้เวลำอันสมควร อิสระท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนก๋วยเตี๋ยวเรือ
ห้อยขำ (ค่ำใช้จ่ำยไม่ได้รวมในค่ำทัวร์) 

บ่ำย บษุบำ คำเฟ ่Busaba Cafe & Bake Lab คำเฟใ่นโทนสีขำวบรรยำกำศอบอุ่น
ใจกลำงเมืองอยุธยำใกล้กับวัดสวยขึ นชื่อ หลังจำกไหวพ้ระท ำบุญ ชม
โบรำณสถำนกันมำแล้ว ก็แวะมำนั่งผ่อนคลำยจิบเครื่องด่ืมทำนอำหำรให้หำย
เหน่ือย ที่คำเฟ่สไตลโ์มเดิรน์แห่งนี  ภำยในร้ำนดูโปร่ง สบำย เฟอร์นิเจอร์เน้นใช้สี
คุมโทนขำวและเก้ำอี ไม้ตำมธรรมชำติ ในส่วนของท่ีนั่งร้ำนมีให้เลือกทั งบริเวณ
อินดอร์ห้องแอร์ที่มีโต๊ะยำวและเก้ำอี รูปทรงโมเดิรน์วำงอยู่ ทำงร้ำนแนะน ำ! เมนู
สุดครีเอท ด้วยกำรน ำสำยไหมของดีอยุธยำ มำมิกซ์กับเครื่องดื่มและเมนูของ
หวำน เช่น กำแฟโรยสำยไหม น  ำมะพรำ้วสำยไหม โฮมเมดเค้กกับสำยไหม และ
วำฟเฟิลผลไมส้ำยไหม บรรยำกำศดีพร้อมชมวิววัดโบรำณระดับมรดกโลก 

17.00 น. แวะซื อโรตสีำยไหมช่ือดัง ณ กรุงศรีอยุธยำ 
19.00 น. เดินทำงถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

--------------------------------------------------------------- 
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รำยกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดย
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของท่ำนเป็นส ำคัญ 

สิง่ทีค่วรน ำตดิตวัไปดว้ย กล้องถำ่ยรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่ม, รองเท้ำสวมใส่สบำย, 
ยำประจ ำตัว 

 

ขอขอบคุณภำพประกอบควำมเข้ำใจ จำกแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงด้ำนล่ำง เพื่อ
วัตถุประสงคใ์นกำรเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียว
ภำยในประเทศ  
บุษบำ คำเฟ่ Busaba Cafe & Bake Lab
 https://www.facebook.com/busabacafebakelab   

 

ข้อแนะน ำส ำหรบักำรเดนิทำง ในชว่งภำวะโควทิ 19 
*สมำชิกต้องใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรเดินทำง  
*ก่อนขึ น-ลงรถทุกครั ง  ทำงบริษัทจะมมีำตรกำร วัดไข้  และล้ำงมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์  
 
อัตรำคำ่บรกิำรนี รวม    
1. ค่ำรถตู้ปรับอำกำศ ตลอดกำรเดินทำง 
2. ค่ำเข้ำสถำนที่ท่องเที่ยว ตำมรำยกำรที่ระบุ 
3. ค่ำอำหำรและเครือ่งด่ืม ตำมรำยกำรที่ระบุ 
4. ประกันอุบัติเหตุตำมกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ลำ้นบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 
แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี หรือ 
อำยุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไมคุ่้มครองโรคประจ ำตัวกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำย) 
5. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ในกรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี ต้องแจ้งล่วงหน้ำ
ก่อนกำรช ำระเงิน หำกแจ้งภำยหลงักำรช ำระเงิน ทำงบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุก
กรณี)  

https://www.facebook.com/busabacafebakelab
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ฟร!ี! บรกิำรถำ่ยรปูตลอดทริป (รปูถำ่ย เจำ้หนำ้ทีจ่ดัสง่ในชอ่งทำงที่
เหมำะสม) 

 
อัตรำคำ่บรกิำรนี ไมร่วม 
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรำยกำรทัวร์ที่ระบ ุอำทิ ค่ำอำหำรและเครือ่งด่ืม 
ค่ำรักษำพยำบำล (ในกรณีที่เกิดจำกกำรเจ็บป่วยด้วยโรคประจ ำตัว) หรือเช่ำ
จักรยำน เป็นต้น 
2. คำ่ทปิทมีงำน ทำ่นละ 100 บำท 
 
วธิกีำรจอง 
1. กรุณำแจ้งรำยละเอียด วันทีเ่ดินทำง ชื่อผู้จอง พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนและช่องทำงติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล์) ส่งข้อมูลทั งหมดมำยังอีเมล์ 
หรือ ไลน ์
2. เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันกำรจอง พร้อมรำยละเอียด 
3.ช ำระคำ่ทวัร์เตม็จ ำนวน เพื่อเป็นกำรยืนยันกำรจองจึงจะถือว่ำได้ท ำกำรส ำรองท่ี
นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยกำรโอนเงินเข้ำทำงธนำคำรของบริษัทฯ ดังรำยละเอียด หำกไม่
ช ำระตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดที่น่ังให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่ กำรช ำระไม่ครบ ถือว่ำ
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข ทำงผู้จัดมีสิทธิยกเลกิทัวรแ์ละขอสงวนสทิธิ์ใน
กำรคืนเงินตำมเงื่อนไขกำรยกเลิก 
 
กำรยกเลกิกำรเดนิทำง  
1. ขอสงวนสิทธิก์ำรยกเลิก เน่ืองจำกเป็นแพคเก็จรำคำพิเศษ หำกเกดิกำร
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อำทิ สภำพอำกำศ กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวัต ิ
หรืออ่ืนๆ ลูกค้ำสำมำรถปรับเปลี่ยนวันเดินทำงในโปรแกรมนั นๆได้ 
2. ทำงผู้จัดจะไม่มีกำรคืนเงินคำ่บริกำรทั งหมดไม่ว่ำกรณีใดๆ 
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หมำยเหต ุ 
1. กำรเดินทำงในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 8 ท่ำนขึ นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จ ำนวน ดังกล่ำวทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือเลื่อนกำร
เดินทำงหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2. กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อำจเกดิขึ นได้ ตำม สถำนกำรณ์ อำทิเช่น กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ เป็นต้น  ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะด ำเนินกำรโดยรักษำ
ผลประโยชน์ของผู้เดินทำง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธควำมรับผิดชอบค่ำเสียหำยที่เกิดกับชีวิต ร่ำงกำย กำร
เจ็บป่วย กำรถูกท ำร้ำย ควำมตำย อุบัติเหตุต่ำงๆ สูญหำยในทรัพย์สินหรืออย่ำงอื่น 
กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรกอ่จลำจล กำรปฎิวตัิและอื่นๆ ที่เกิดขึ นทำงตรง
หรือทำงอ้อม  
4. พนักงำนและตวัแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในกำรให้ค ำสญัญำใดๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด 
นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจของผู้จัดก ำกับ  
5. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง กำร
บริกำรจำกบริษัทขนส่ง ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ไม่ว่ำในกรณีใดๆ 
ทั งสิ น ทั งค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส คำ่เสียควำมรู้สึก และคำ่ใช้จ่ำยที่บริษัทจ่ำยไปแล้ว 
เป็นต้น    
6. ขอควำมร่วมมอืในเรื่องควำมประพฤติของคนเดินทำง หำกผู้จัดเห็นว่ำผู้เดินทำง
ประพฤติตนท่ีอำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้เดินทำงอื่นๆ หรอืทรัพย์สิน หรือขัดขวำง
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัตติำมค ำชี แจงของเจ้ำหน้ำที่ 
(ตัวแทน) ทำงผู้จัดอำจใช้มำตรกำรตำมที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ควำมประพฤติ
ดังกล่ำวด ำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงกำรยับยั ง และปฏิเสธใหบ้ริกำร 
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