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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ตุลาคม 64 31 

พฤศจิกายน 64 07, 14, 21, 28 

ธันวาคม 64 05, 12, 19, 26 

Café Day Trip อยุธยา EP#2 เทีย่วเก๋ 2 คาเฟ่ 2 สไตล์  
วนัอำทิตย์ กรุงเทพฯ – อยุธยำ – กรุงเทพฯ 

วดันิเวศน์ธรรมประวตัิ – บ้านป้อมเพชร - วดัพระศรีสรรเพชญ์ – วหิารมงคลบพติร – ตลาดกลาง           

พระนครแซ่บ คาเฟ่ – วดัไชยวฒันาราม 
07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วภิาวดีรังสิต)  

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
07.20 น. ออกเดินทางสู่จงัหวดัอยธุยาโดยรถตูป้รับอากาศ พร้อมบริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ 
08.30 น. เดินทางถึงจงัหวดัอยธุยา 

 
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ เร่ืองราวท่ีศิลปะไทยและตะวนัตกมาบรรจบพบกันได้อย่างลงตัว ผ่านอาคารและ
สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและโดดเด่น ว ัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้ นเอก 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดฯ ให้สร้างข้ึนเพื่อทรงใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับบ าเพญ็พระราชกุศล 
เม่ือคร้ังเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทบัท่ีพระราชวงับางปะอิน ใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเลียนแบบ
โบสถ์คริสต ์ในการก่อสร้างดว้ยสถานท่ีตั้งของวดันิเวศน์ธรรมประวติั อยูบ่นพื้นท่ีของเกาะกลางน ้ า ฝ่ังตรงขา้ม
กบัพระราชวงับางปะอิน ท าใหก้ารเดินทางไปยงัตวัวดัตอ้งนัง่กระเชา้ไฟฟ้าลอยน ้าเพื่อขา้มแม่น ้าไปยงัตวัวดั  
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บ้านป้อมเพชร คาเฟ่ดีไซน์เก๋ ถ่ายรูปเท่ สโลวไ์ลฟ์ในกรุงเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมสวยแหวกแนวดว้ยโครงสร้างอิฐสี
ส้ม ผสมผสามกบังานไมดี้ไซน์เรียบเท่ล ้ าสมยั แต่ยงัคงคลุมโทนสีให้เขา้กบัความเป็นเมืองเก่าของอยุธยา ร้าน
ตั้งอยูใ่นโซนเมืองเก่าอยธุยา ติดกบัโบราณสถานส าคญั ท่ีหลายคนน่าจะยงัไม่รู้จกันัน่ คือ ป้อมเพชร ซ่ึงเป็นป้อม 
ปราการป้อมเดียวท่ียงัเหลืออยูจ่ากเดิมท่ีมีอยู ่29 ป้อม (บริการฟรี!! เคร่ืองด่ืมร้อน 1 แก้ว ) 

 
วัดพระศรีสรรเพชญ์ หน่ึงในมรดกโลกอดีตวดัหลวงประจ าพระราชวงัโบราณอยุธยา เป็นอดีตวดัหลวงประจ า
พระราชวงัโบราณอยธุยา สร้างข้ึนราวปี พ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วดัพระศรีสรรเพชญ ์มีจุดท่ี
น่าสนใจท่ีส าคญั คือ เจดียท์รงลงักาสามองคท่ี์ตั้งตะหง่าน เรียงรายเป็นแนวอยา่งอยา่งโดดเด่น เป็นโบราณสถาน
ท่ีส าคญัของไทยท่ีมีมนต์เสน่ห์สวยงาม  เม่ือเขา้ไปยงัวดัพระศรีสรรเพชญ์ ความรู้สึกแรกเหมือนรู้สึกก าลงัเดิน
ยอ้นเวลาเขา้ไปสู่อดีตในยุครุ่งเรืองเม่ือคร้ังท่ีอยุธยาเคยเป็นราชธานี งดงามดว้ยโบราณสถาน พระพุทธรูปเก่าแก่ 
และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ยงัคงมีร่องรอยของความใหญ่โตอลงัการของสถาปัตยกรรมไว ้ เดินผ่านก าแพงเข้าไป 
เหมือนประตูสู่กาลเวลา มองเห็นเจดียท์รงลงักา สามองคท่ี์ตั้งตะหง่านเป็นจุดเด่น รอบพระเจดียย์งัรายลอ้มด้วย
พระอุโบสถ พระวหิาร ท่ีวางผงัการก่อสร้างไดเ้ป็นระเบียบ นบัวา่โบราณสถานท่ีส าคญัของไทยท่ีสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ทุกอยา่งยงัคงไวด้ว้ยความขลงัศกัด์ิสิทธ์ิ มีมนตเ์สน่ห์ท่ีสวยงาม อยา่งหาท่ีติไม่ได ้ 
แวะชม!! วหิารมงคลบพติร ซ่ึงตั้งอยูติ่ดกนั เป็นวหิารเก่าแก่ในเขตก าแพงเมือง ท่ีไดรั้บการบูรณะอยา่งดี ภายใน
วหิารมีพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปบุสัมฤทธ์ิปางมารวชิยัพระประธานขนาดใหญ่ ขนาดหนา้ตกักวา้ง 9.55 เมตร
และสูง 12.45 เมตร นบัเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องคห์น่ึงของประเทศไทย สันนษฐานวา่ถูกสร้างในสมยัยกรุง
ศรีอยธุยาตอ้นตน้ระหวา่งปี พ.ศ. 1991-2145 และไดรั้บการบูรณะใหม่ทั้งหมด ดว้ยทองส าริดหุม้ทองตามปัจจุบนั  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั ณ ตลาดกลางอยธุยา แนะน า!!! เมนูเด่น เมนูดงัของอยธุยา กุง้แม่น ้ายา่งตวัใหญ่ๆ สดๆ  
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บ่าย พระนครแซ่บ คาเฟ่แปลกแหวกแนวในสไตล์ตรุกี ถูกใจขาถ่ายภาพทั้งหลาย แต่งตวัมาแบบจดัเต็มโพสตถ่์ายรูป

เลิศ เชิด แถมท่ีร้านยงัมีพรอพเคร่ืองประดบัใหใ้ส่ถ่ายภาพฟรีอีกดว้ย ในส่วนของร้านแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คาเฟ่ ท่ี
ใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมและขนมแบบตรุกี และในโซนของร้านอาหารท่ีเนน้ใหบ้ริการอาหารอีสานรสแซ่บหลากเมนู 
(ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

 
วัดไชยวัฒนาราม มีปรางค์ประธานและปรางค์มุมอยู่บนฐานเดียวกนั พระปรางค์ประธานน ารูปแบบของพระ
ปรางคส์มยัอยุธยาตอนตน้มาก่อสร้าง แต่ปรางคป์ระธานท่ีวดัไชยวฒันารามท ามุขทิศยื่นออกมามากกวา่ บนยอด
องคพ์ระปรางคใ์หญ่อาจเคยประดิษฐานพระเจดียข์นาดเล็ก ส่ือถึงพระเจดียจุ์ฬามณีบนยอดเขาพระสุเมรุ เป็นวดั
หลวงท่ีบ าเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษตัริยสื์บต่อมา หลงัจากนั้นทุกพระองค์ จึงไดรั้บการปฏิสังขรณ์สืบ
ต่อมาทุกรัชสมยั เป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค ์สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวบรม
โกศส้ินพระชนมก์็ไดถ้วายพระเพลิงท่ีวดัน้ีปรางคบ์ริวาร คือปรางคอ์งคเ์ล็กลงมาท่ีอยูร่ายลอ้ม ปรางคป์ระธาน มี
ทั้งหมด 4 องคล์กัษณะจะเพรียวกวา่ ปรางคป์ระธานเมรุ คือ อาคารทรงยอด แหลมท่ีอยูร่ายรอบระเบียงคด ทั้ง 8 
ทิศ ภายในคูหาจะประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเคร่ืองปางมารวิชยั ภายในคูหา มีภาพจิตรกรรมฝาผนงั หลงเหลือ
ร่องรอยอยู่เล็กน้อยรอบพระปรางค์ใหญ่ล้อมรอบไปด้วยระเบียงคตท่ีเดิมนั้นมีหลังคา ภายในระเบียงคต
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนป้ันปางมารวิชยัท่ีเคยลงรักปิดทองจ านวน 120 องค ์เป็นเสมือนก าแพงเขตศกัด์ิสิทธ์ิ 
ตามแนวระเบียงคตตรงทิศทั้งแปดสร้างเมรุทิศ และเมรุมุม (เจดียร์อบ ๆ พระปรางคใ์หญ่) 

17.00 น. แวะซ้ือโรตีสายไหมช่ือดงั ณ กรุงศรีอยธุยา 
19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 
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ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ 
พระนครแซ่บ https://www.facebook.com/Pranakornzabayutthaya/ 
วดันิเวศน์ธรรมประวติั http://www.watniwet.com/ 
วดัพระศรีสรรเพชญ,์ วิหารมงคลบพิตร https://ww2.ayutthaya.go.th/ 
บา้นป้อมเพชร https://www.facebook.com/baanpomphet/  

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควทิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5แสนบาท 1-15ปี หรือ อาย ุ75-85ความคุ้มครอง
เหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1ปี หรือ อายเุกิน 85ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าทีจ่ดัส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน หากแจ้งภายหลงัการช าระ
เงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)  
3. ค่าทปิทมีงานท่านละ100 บาท 
 

 
 

https://www.facebook.com/Pranakornzabayutthaya/
http://www.watniwet.com/
https://ww2.ayutthaya.go.th/
https://www.facebook.com/baanpomphet/
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วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ
ยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมายเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และ
ผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ สูญ
หายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติัและอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผู ้
จดัก ากบั 
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6.ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผู ้
เดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี 
(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง 
และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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หากใครสนใจจอง... 

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

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 
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