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เดนิทาง : กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม 2564 
ทุกวันเสาร–์อาทิตย์ และวันหยดุนกัขัตฤกษ์ 

ไหวพ้ระ 9 วัด อยธุยา (One Day Trip) เสรมิสริมิงคล เพิม่บารม ี
กรงุเทพฯ-พระนครศรีอยธุยา-วัดใหญช่ยัมงคล-วัดพนญัเชิงวรวิหาร-วัดมหาธาต-ุวัดธรรมกิ
ราช-วิหารมงคลบพติร-วัดโลกยสธุาราม-วัดกษตัราธริาชวรวิหาร-วัดไชยวัฒนาราม-วัดพทุไธ
ศวรรย-์ตลาดน ้าอโยธยา-กรุงเทพฯ 

04.30 น. บริการรับ-ส่ง ลูกค้าถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เพื่อการเดินทางที่
สะดวกยิ่งขึ น 
เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกแก่ท่าน ออก
เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดนิทางสู่ จ.พระนครศรอียุธยา 

06.00 น. ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
และดูแลท่านตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ 
พร้อมน า้ดืม่★★ 

07.30 น. น้าท่านเดินทางถึง วัดใหญช่ยัมงคล วัดดังอยุธยา ที่เก่าแก่ ก่อสร้างมาตั งแต่สมัย
กรุงศรี พ.ศ. 1900 ยุคสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง กษัตริย์องค์
แรกแห่งกรุงศรีอยุธยา ไฮไลท์ของที่นี่คือมีเจดีย์สูงที่สุดในจังหวัด สร้างขึ นเพื่อเป็น
อนุสรณ์แห่งชัยชนะในครั งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึกยุทธหัตถี ซ่ึงวัด
ใหญ่ชัยมงคลตั งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร ภายในพระอุโบสถเป็น
ที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล ด้านหลังวัดมีต้าหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สักการะเพือ่เพิม่ความเปน็สิรมิงคลและเมตตามหานยิม  

08.10 น. น้าท่านเดินทางสู่ วัดพนญัเชงิวรวหิาร วัดเก่าแก่และส้าคัญ ภายในประดิษฐาน 
พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซ้าปอกง พระพุทธรูปศิลปะ
อู่ทองตอนปลาย พระพุทธรูปปูนปั้นปามารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด
อยุธยา หน้าตักกว้าง 20.17 เมตร สูง 19 เมตร และยังเป็นที่สักการะนับถือทั งคน
ไทย และคนไทยเชื อสายจีน ผู้คนนยิมมาขอพรด้านความรัก คูค่รอง และขอลกู  

08.50 น. น้าท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุ สร้างในสมัยของสมเด็จพระราเมศวร เมื่อ พ.ศ. 
1927 ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระมหาธาตุ (ปรางค์) เป็นแบบแรกของสมัย



 
 
 

อยุธยา ซ่ึงมีอิทธิพลของขอม ชั นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลง แต่ที่เสริมใหม่ปัจจุบัน
เป็นอิฐปูน สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้ปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่โดย โดยเสริม
ให้สูงกว่าเดิม แต่ขณะนี ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั นมุขเท่านั น เมื่อ พ.ศ. 2499 
กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์แห่งนี  ได้ของโบราณหลายชิ น ที่ส้าคัญคือผอบ
ศิลา ภายในมีสถูป 7 ชั น แบ่งออกเป็น ชิน เงิน นาก ไม้ด้า ไม้จันทร์แดง แก้วโกเมน
และทองค้า 

09.30 น. น้าท่านเดินทางสู่ วัดธรรมกิาราช สร้างในสมัยอโยธยา ก่อนจะสถาปนากรุงศรี
อยุธยา โดยพระยาธรรมิกราชพระราชบุตรพระเจ้าสายน ้าผึ งโปรดเกล้าฯให้สร้าง
วัดนี ขึ น เดิมชื่อ "วัดมุขราช"แล้วเปล่ียนชื่อเป็น วัดธรรมิกราช  ตอนนี เหลือแต่
เพียงซากโบสถ์วิหารและเจดีย์สิงห์ล้อม ขอพรจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาว
และพระพุทธไสยาสน์ ที่ส้าคัญเชื่อกนัว่าน า้พระพทุธมนตภ์ายในพระวหิารวัดนี 
ศกัดิ์สทิธิม์าก ชว่ยเรือ่งเมตตามหานิยม สขุภาพแขง็แรง มชีีวิตสุขสบาย ส่วน
เศียรพระธรรมิกราชจ้าลองบริเวณหน้าวัด หากคนที่มีคดีความได้มาไหว้ขอพร
คดีความนั นจะจบลงด้วยดี วัดนี จึงเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวอยุธยาที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวสายบุญ  

10.10 น. น้าท่านเดินทางสู่ วิหารพระมงคลบพติร สันนิษฐานว่าสร้างขึ นในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนต้นช่วงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นวัดเก่าแก่ในเขต
ก้าแพงเมืองที่สวยงาม และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ภายในวิหารมี พระมงคล
บพิตร พระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ที่สวยงาม หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์องค์เดียว
ในประเทศไทย แม้จะได้รับความเสียหายในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั งที่ 2 แต่ได้รับ
การบูรณะใหม่ทั งหมด  

11.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร (มื อที่ 2)  
12.30 น. น้าท่านเดินทางสู่ วัดโลกยสธุาราม สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ตอนกลางในสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช (พระราชบิดาเจ้าสามพระยา) เมื่อปี 
พ.ศ.1995 จุดเด่นของวัดก็คือ พระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา 
ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง จึงมักมีนักท่องเที่ยวมาสักการะพระพุทธไสยาสน์อยู่
เสมอ โดยมคีวามเชื่อกนัว่าหากใครไดน้มัสการพระพทุธไสยาสนท์ีใ่บหนา้เปีย่ม
ด้วยความเมตตาจะชว่ยเรื่องเมตตามหานยิมอีกด้วย  



 
 
 

13.10 น. น้าท่านเดินทางสู่ วัดกษตัราธิราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงเก่าสมัยกรุงศรี
อยุธยา ตั งอยู่ริมแม่น ้าเจ้าพระยา เป็นวัดโบราณสร้างขึ นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานี มีพระปรางค์เป็นประธานของวัด สถานที่ส้าคัญภายในวัดคือ พระ
ประธานในพระอุโบสถ ที่มีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ประณีตงดงาม ใบเสมาของพระ
อุโบสถเป็นใบเสมาคู่แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง และใครรู้สึกช่วงนี การงาน
ติดขัดต้องแวะมาท้าบุญไหว้พระอยุธยาที่วัดนี กันแบบด่วนๆ เพราะภายในพระ
อุโบสถประดิษฐานพระประธานที่มีความเชื่อกันว่า หากใครไดม้าสกัการะขอพรจะ
ประสบความสา้เร็จในหนา้ทีก่ารงาน ไดเ้ลือ่นยศ เลือ่นต้าแหนง่ พร้อมทั งกราบ
ไหว้รูปหล่อของหลวงปู่เทียม อดีตเจ้าอาวาสและพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงใน
ด้านอยู่ยงคงกระพันและเมตตามหานิยม   

13.50 น. น้าท่านเดินทางสู่ วัดไชยวัฒนาราม เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ.2173 เป็นวัด
หลวงที่มีความส้าคัญมากๆ เพราะเป็นวัดที่บ้าเพ็ญพระราชกุศลของ
พระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั นทุกพระองค์ และยังเป็นสถานที่ถวายพระ
เพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ด้วย จุดน่าสนใจ และสวยงามของ
วัดก็คือ ระเบียงคด เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างเมรุแต่ละเมรุเอาไว้ โดยรอบฐาน
ประทักษิณซึ่งแต่เดิมจะมีหลังคารอบๆ ที่บริเวณระเบียงคดนี จะมีพระพุทธรูป ปาง
มารวิชัยประดิษฐานอยู่ รวมทั งหมด 120 องค์ ปัจจุบันเหลือที่ยังมีพระเศียรอยู่ 2 
องค์ 

14.30 น. น้าท่านเดินทางสู่ วัดพทุไธศวรรย ์สร้างขึ นบริเวณที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองอพยพ
มาสร้างเมืองใหม่ เดิมบริเวณนี เรียกว่า "เวียงเล็ก" หรือ "เวียงเหล็ก" ซ่ึงเป็น
ต้าหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง มีพระปรางค์ประธานองค์ใหญ่เป็นศิลปะ
แบบอยุธยาตอนต้นผสมศิลปะขอม มีระเบียงล้อมรอบ ภายในประดิษฐานพระปูน
ปั้นนับร้อยองค์ ด้านข้างพระปรางค์มีมณฑปอย่างละหลัง เป็นที่ประดิษฐานพระ
ประธานปูนปั้นปางมารวิชัย และความเชือ่ใครอยากได้ลกู หรือขอพรใหห้ายจาก
อาการเจบ็ปว่ยต่างๆ ไปไหว้ขอพรจากหลวงพ่อด้า พระพุทธรูปปูนปั้นสีด้าปาง
มารวิชัย และองค์จตุคามรามเทพให้ได้สักการะ รวมถึงพระนอนที่ช่วยเรื่องเมตตา
มหานยิม และความเจรญิกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน  



 
 
 

15.20 น. น้าท่านเที่ยวชม ตลาดน า้อโยธยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย ตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ทั งในด้านการแต่งกาย ด้าน
สถาปัตยกรรมที่งดงามทรงคุณค่า และยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การละเล่น การแสดงพื นบ้าน ของกินของใช้ยุคเก่า รวมถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่อย่างไทยๆ ที่เรียบง่าย ไดเ้วลาอนัสมควร นา้ท่านเดินทางกลบัจดุหมาย
ปลายทาง 

 
 
 
 
 
18.00 น. น้าท่านส่งถึงหน้าบ้าน (ในเขต กรงุเทพฯ-ปริมณฑล) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทับใจ 
**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั งนี โดยคา้นงึถงึประโยชน์

และความปลอดภยัของทา่นเปน็สา้คัญ** 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เงือ่นไขการจอง ชา้ระเต็มจ้านวน 1,790 บาท  
ภายใน 24 ชัว่โมง หลังจากทา้การจองเขา้มา 

*** เมือ่ชา้ระค่าทวัร์แล้ว ถอืวา่ทา่นรบัทราบเงื่อนไขในการจองทวัรน์ี ทกุประการ *** 
 

Date วันเดนิทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 
วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันมาฆบูชา) 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 1,790.- VAN 
วันอาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2564 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 06 มีนาคม 2564 1,790.- VAN 
วันอาทิตย์ 07 มีนาคม 2564 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 13 มีนาคม 2564 1,790.- VAN 
วันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 20 มีนาคม 2564 1,790.- VAN 
วันอาทิตย์ 21 มีนาคม 2564 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 27 มีนาคม 2564 1,790.- VAN 
วันอาทิตย์ 28 มีนาคม 2564 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 03 เมษายน 2564 1,790.- VAN 
วันอาทิตย์ 04 เมษายน 2564 1,790.- VAN 
วันอังคาร 06 เมษายน 2564 (วันจักรี) 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 10 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 1,790.- VAN 
วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 1,790.- VAN 
วันจันทร์ 12 เมษายน 2564 (วันหยุดสงกรานต์) 1,790.- VAN 
วันอังคาร 13 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 1,790.- VAN 
วันพุธ 14 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 1,790.- VAN 
วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 (วันสงกรานต์) 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 1,790.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย์ 18 เมษายน 2564 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 24 เมษายน 2564 1,790.- VAN 
วันอาทิตย์ 25 เมษายน 2564 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 01 พฤษภาคม 2564 (วันแรงงานแห่งชาติ) 1,790.- VAN 
วันอาทิตย์ 02 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 
วันจันทร์ 03 พฤษภาคม 2564 (วันหยุดชดเชยวันแรงงาน) 1,790.- VAN 
วันอังคาร 04 พฤษภาคม 2564 (วันฉัตรมงคล) 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 08 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 
วันอาทิตย์ 09 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 15 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 
วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 22 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 
วันอาทิตย์ 23 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 
วันพุธ 26 พฤษภาคม 2564 (วันวิสาขบูชา) 1,790.- VAN 
วันเสาร์ 29 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 
วันอาทิตย์ 30 พฤษภาคม 2564 1,790.- VAN 
 

อัตราข้างตน้ สา้หรับคณะเดนิทาง 9 ทา่น ขึ นไป บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นอัตรา
คา่บริการหรือยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ในกรณีที่จา้นวนผู้เดนิทางต่า้กว่า 9 ทา่น 
 

อัตรานี รวม 
 รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน ้ามันและคนขับน้าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
 น ้าด่ืม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
 มัคคุเทศก ์ช้านาญข้อมูลและประวัติศาสตร์สถานที่ พร้อมให้ข้อมูล และน้าเที่ยวตลอด
การเดินทาง 

 ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามเงื่อนไขและข้อตกลง ในกรมธรรม ์



 
 
 

อัตรานี ไม่รวม 
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก้ากับภาษี) 
× คา่ทิปไกด์ และคนขับรถ (ขึ นอยู่กบัความพงึพอใจ และสนิน า้ใจของลกูค้า)  

 
เงือ่นไขการจองและส้ารองทีน่ัง่ 

1. กรุณาแจ้งช่ือ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส้าหรับออกใบแจ้งหนี และ
ใบรับเงินของท่าน  

2. ช้าระเต็มจ้านวน ภายใน 24 ชม. โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ  
3. กรุณาส่งส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อน
การเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้ส้าหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (ส้าหรับทัวร์เครื่องบิน) และการ
ท้าเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

4. ก่อนการเดินทาง 5 วัน ลูกค้าต้องท้าการส่งโลเคชั่นที่พักอาศัย มาให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ท้าการจัดเส้นทางของรถตู้ในการรับ-ส่ง 

5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องช้าระเต็มจ้านวน 100% 
 

เงื่อนไขการยกเลิกเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางตั งแต่ 30 วันขึ นไป คืนเงินตามที่ได้ช้าระมา 
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ้าในทุกกรณี 
3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั งหมดในทุก
กรณ ี

4. หากไม่ช้าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธิ ์และไม่สามารถเรียกเงิน
มัดจ้าคืนได้ 

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดนิทางมิฉะนั นจะไม่สามารถเลื่อน
การเดินทางได้ * 

 



 
 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้ เพือ่สทิธิของทา่น 
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณี
ที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่ก้าหนดไว้  

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน ้ามันขึ น 
ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน ้ามันและภาษีน ้ามัน (กรณีเดินทางโดย
เครื่องบิน) 

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทั งนี โดย
ค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น ส้าคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่
สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดการสูญหายส่ิงของที่มีค่า อัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืนได้ ไม่
ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

6. เมื่อท่านตกลงช้าระค่ามัดจ้าหรือช้าระค่าทัวร์ทั งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั งหมดทุกข้อแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


