
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..อยธุยา ไหวพ้ระ 9 วดั ไหวแ้ลว้ปัง สมดงัใจ.. 

อยธุยา ไปเชา้ - เย็นกลบั ( รถต ู ้) 

วนัท่ี 1 กรงุเทพ - อยธุยา - วดัใหญ่ชยัมงคล - วดัพนญัเชิง - วดัพทุไธศวรรย ์– วดัไชยวฒันาราม 

  วดักษตัราธิราช - วดัธรรมิกราช - วดัราชบรูณะ - วดัมหาธาต ุ-  วดัพระศรีสรรเพชญ ์- กรงุเทพ 

...... น. :  พบกนั ณ จดุนดัหมาย ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมทีีมงาน บ๊ิก เวิลด ์ฮอลิเดย ์คอยอ านวยความสะดวก  

และตอ้นรับทา่น พรอ้มดว้ยมคัคเุทศกท์ี่ช านาญ คอยแนะน าเสน้ทางและขอ้มลู  

หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางสูจ่งัหวดัอยธุยา 

...... น. :  เดินทางถึง จงัหวดั อยธุยา 

น าทา่นสกัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วดัใหญ่ชยัมงคล เป็นวดัที่มคีวามส าคัญทางประวตัิศาสตรอี์กแห่ง

หนึง่ในสมยัอยธุยา โดยภายในวดัมเีจดียท์ี่มคีวามสงูที่สดุในอยธุยา และยังเป็นเจดียท์ี่สมเด็จพระ

นเรศวรเป็นผูโ้ปรดใหส้รา้งขึน้อีกดว้ย สว่นภายในพระอโุบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพทุธชยัมงคล พระ

ประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวดั หลงัจากนัน้ น าทา่นไปที่ วดัพนญัเชิง เป็นวดัเกา่แกแ่ละส าคัญวดั

หนึง่ของอยธุยา มชีือ่เสียงระบือไปทัว่ประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจา้พ่อซ าปอกงที่

พทุธศาสนกิชนทัง้ชาวไทยและชาวจีนตา่งใหค้วามเคารพนบัถือมาชา้นาน เมื่อมายังวดัแห่งนีจ้ะไมแ่ปลก

ที่จะตอ้งพบเจอผูค้นจ านวนมากที่ไหลเวียนมานมสัการหลวงพ่อโตกนัอย่างเนอืงแนน่ หลงัจากนัน้  

เดินทางสู ่วดัพทุไธศวรรย ์เป็นพระอารามหลวงตัง้อยู่ริมแมน่ า้เจา้พระยาฝัง่ตะวนัตก ในสมยักรงุศรี

อยธุยา ปรากฏตามต านานวา่พระเจา้อูท่อง ทรงสรา้งขึน้ในบริเวณที่ซ่ึงเป็นที่ตัง้พลบัพลาที่ประทบัเมื่อ

ทรงอพยพมาตัง้อยู่กอ่นสถาปนากรงุศรีอยธุยาเป็นราชธาน ีครั้นเมือ่สถาปนากรงุศรีอยธุยาแลว้ ถึง 

พ.ศ. 1896 จึงโปรดใหส้รา้งวดันีข้ึน้เป็นพระราชอนสุรณ ์หลงัจากนัน้ เดินทางชม วดัไชยวฒันาราม 

ไดส้รา้งขึน้ โดยสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง พระองคโ์ปรดเกลา้ฯใหส้รา้งขึน้บนที่ที่เป็นบา้นเดิมของ

พระองคเ์พ่ืออทุิศพระราชกศุลถวายพระราชมารดา แตส่มเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอฯ กรมพระยาด ารง

ราชานภุาพทรงสนันษิฐานวา่วดันีส้รา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะเหนอืนครละแวกโดยจ าลองแบบ

มาจากปราสาทนครวดั และเป็นสถานที่ถวายพระเพลงิศพพระบรมวงศานวุงศเ์กือบทกุพระองค ์



   เที่ยง :  น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 หลงัจากนัน้ น าทา่นเดินทางสู ่วดักษตัราธิราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี ชนดิวรวิหาร 

ตัง้อยู่ริมแมน่ า้เจา้พระยา เป้นวดัโบราณสรา้งขึน้ในสมยักรงุศรีอยธุยาเป็นราชธาน ีแตจ่ะสรา้งขึน้

เมือ่ใดและใครเป็นผูส้รา้ง ไมป่ราฏหลกัฐานแนช่ดั สนันษิฐานวา่ คงจะเป็นวดัที่พระมหากษตัริยห์รือ

พระบรมวงศานวุงศค์รั้งกรงุศรีอยธุยาพระองคใ์ดพระองคห์นึง่ทรงสรา้งหรือทรงบรูณปฏิสงัขรณ์

ขึน้ หลงัจากนัน้ เดินทางสู ่วดัธรรมิกราช เป็นวดัที่ไดร้ับการประกาศขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถาน

ของชาติ ปัจจบุันยังเป็นวดัที่มพีระภิกษสุงฆจ์ าพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่ วดันีถื้อวา่เป็นจดุก าเนดิของ

กรงุศรีอยธุยาเลยก็วา่ได ้เพราะเป็นวดัหลวงเกา่แกท่ี่สรา้งขึน้กอ่นการสถาปนากรงุศรีอยธุยา และเป็น

วดัสงฆม์หานกิาย จดุไฮไลทคื์อ เศียรพระที่ใหญ่ที่สดุในจงัหวดัอยธุยา กลายเป็นสญัลกัษณข์องวดั

ธรรมกิราช แค่เฉพาะเศียรก็มคีวามสงูถึง 2 เมตร น าทา่นเดินทางสู ่วดัราชบรูณะ มีฐานะเป็นพระ 

อารามหลวงในสมยัอยธุยา ภายในวดัประกอบดว้ยองคป์รางคป์ระธาน ซ่ึงลอ้มรอบดว้ย ระเบียงคต 

มพีระวิหารตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออก สว่นพระอโุบสถตัง้อยู่ทางดา้นหลงัของวดั วดัราชบรูณะโดง่ดงั

มากในเร่ืองการขดุพบเคร่ืองทองมากมายในกรพุระปรางคใ์หญ่ น าทา่นสกัการะ ที่ วดัมหาธาต ุมสีิ่ง

ที่โดดเดน่ คือ เศียรพระพทุธรปูกวา่รอ้ยปีในรากไม ้ โดยเศียรพระพทุธรปูเป็นพระพทุธรปูหินทราย

เหลือแค่สว่นเศียรส าหรับองคพ์ระนัน้หายไป และเป็นเศียรพระพทุธรปูเป็น ศิลปะอยธุยา วางอยู่ในราก

โพธิ์ขา้งวิหาร คาดวา่เศียรพระพทุธรปูนีจ้ะหลน่ลงมาอยู่ที่โคนตน้ไมใ้นสมยัเสียกรงุจนรากไมข้ึน้ปก

คลมุ ท าใหม้คีวามงดงามแปลกตากลายเป็นสิ่งมหัศจรรย ์น าทา่นชม วดัพระศรสีรรเพชญ ์เป็นวดั

ส าคัญสงูสดุในสมยักรงุศรีอยธุยา มฐีานะเป็นวดัประจ าพระราชวงั และวดัสว่นพระองคข์อง 

พระมหากษตัริย ์สรา้งอยู่ในเขตพระราชฐานโดยไมม่พีระสงฆจ์ าวดั ซ่ึงถือเป็นตน้แบบของวดัพระศรี

รัตนศาสดาราม หรือวดัพระแกว้ในปัจจบุัน ในอดีตวดัแห่งนีถ้กูใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี

ส าคัญมากมาย รวมถึงพระราชพิธีถือน า้พิพัฒนส์ตัยา และเป็นที่เก็บพระบรมอฐัขิองพระมหากษตัริย์

บางพระองคอี์กดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางกลบัสูก่รงุเทพ 

...... น. เดินทางถึงกรงุเทพโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจไมร่ ูล้ืม 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ช่วงเวลา

เดินทาง 

จ านวน ราคาต่อท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง นอนเด่ียวเพ่ิม 

ต.ค. - ธ.ค. 63 8ท่าน 999 999 999 - 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

1. ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ที่นัง่ ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ระดบั4 ดาว หรือ เทียบเทา่ ตามที่ระบใุนรายการ (ถา้ม)ี 

3. ค่าอาหาร ตาที่ระบใุนรายการ 

4. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ ตามที่ระบใุนรายการ 

5. ค่าพาหนะทอ้งถ่ิน (ถา้ม)ี ตามที่ระบใุนรายการ 

6. ค่ามคัคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกและบริการ 1 ทา่น ตลอดการเดินทาง 

7. ค่าประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง (คุม้ครองวงเงนิทา่นละ 1,000,000.-บาท และ รักษาพยาบาล วงเงนิไมเ่กิน ทา่นละ 

50,000.-บาท  ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืและไมไ่ดร้ะบใุนรายการทวัร ์อาทิเชน่ ค่าซักรีดเสือ้ผา้ , ค่าเคร่ืองดิ่มที่สัง่เพ่ิมตา่งหาก , ค่า

มนิบิารภ์ายในโรงแรมที่พัก , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั 

2. ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที่ ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพ่ิม อาทิเชน่ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 

3. ค่าทิปมคัเุทศก ์และ พนกังานขบัรถ 

4. ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม 7% และ หัก ณ ที่จา่ย 3% 

 



 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่  

1.การจองทวัร ์กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท ์ส าหรับการออกใบแจง้หนี ้และใบรับเงนิของทา่น และ ท า

การช าระค่ามดัจาทวัร ์ทา่นละ 2,000 บาท เพ่ือเป็นการยืนยันการจอง ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคาร  

2.การจองทวัรแ์ละการส ารองที่นัง่บนรถจะสมบรูณ ์ก็ตอ่เมือ่มีการ วางเงนิมดัจา เขา้มาที่บริษทัฯ เพ่ือเป็นการยืนยันการ จอง

ทวัร ์จึงจะถือวา่ไดท้าการจองทวัรแ์ละส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์ที่นัง่จะไมถ่กูตดั  

3.กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจาตวัประชาชน หรือสาเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 15 วนั เพ่ือใชส้าหรับ

การใสช่ือ่ตัว๋เคร่ืองบิน(ส าหรับทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง  

4.การช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ กรณุาช าระกอ่นการเดินทาง 30 วนั เป็นอย่างนอ้ย เนื่องจากบริษทัฯตอ้งส ารอง คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

อาทิ ค่าโรงแรมที่พัก ค่ารถ ค่าอาหารและค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ ทา่นยกเลิก ทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ และไม่

สามารถเรียกรอ้งเงนิค่ามดัจาคืนได ้ 

การยกเลิกการเดินทาง 

1.แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯจะคืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2.แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั ทางบริษทัฯ จะเก็บค่ามดัจาทวัร ์ 

3.แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 14 วันกอ่นการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ้า่ย เต็มจานวนของราคาทวัร ์ 

4.การไมม่าช าระเงนิค่าทวัรต์ามที่กาหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมดัจาทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอ่านรายละเอียดทกุขอ้หมายเหต ุ 

1.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผีูร้่วมเดินทางไมถึ่งตามที่กาหนด

ไว ้( รถตูป้รับอากาศ ขัน้ต า่ 8 ทา่น ) 

2.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมกีารปรับราคาค่า

น า้มนัและภาษนี า้มนั  

3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยวหรือบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพ่ือ ใหเ้ป็นไป

ตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นีโ้ดยคานงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นสาคัญ หรือเกิดเหตุ

สดุวิสยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบ

ของมคัคเุทศกห์รือหัวหนา้ทัวร ์ 

4.ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรือจากอบุัติเหตตุา่งๆ  

5.ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มคี่า อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัผู ้เดินทาง

,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือวา่ท่านละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิ้น  

7.เมือ่ทา่นตกลงชาระค่ามดัจาหรือชาระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไข

และขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้  

ส่ิงท่ีควรน าติดตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุที่สวมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ที่สวมใสส่บาย  

2.กลอ้งถ่ายรปู,โทรศัพทม์อืถือ,แบตส ารอง,ที่ชารต์โทรศัพท,์อปุกรณก์นัแดด,ร่มพับ,เสื้อกนัฝน  

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาทิ แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,แชมพสูระผม,ครีมตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ี่มกีารคา้งคืน) 
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