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กาหนดการ

06.00 น.
07.00 น.

09.00 น.

กรุงเทพฯ • พระนครศรีอยุธยา • วัดวชิรธรรมาราม • ตลาดหลวงปู่ ทวด • วัดพนัญเชิง • วัดใหญ่
ชัยมงคล • วัดมหาธาตุ • วัดพระศรีสรรเพชญ์ • ตลาดน้ าอโยธยา
 (-/กลางวัน/-)
พร้อมกันที่ โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
*จุดนัดพบ ปั้มน้ ามัน ปตท วิภาวดี (ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า)*
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถบัส V.I.P
*บริการอาหารกล่องพร้อมเครือ่ งดืม่ บนรถ

เดินทางถึง วัดวชิรธรรมาราม (Wat Wachira Thamma Ram) เป็ นวัดสร้ างใหม่ เกิดจากความตั้งใจของ
คุณวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ (อุ๊ กรุงสยาม) ประธานมูลนิธิพระเทวราชโพธิสัตว์ซ่ึงต้ องการเห็นโครงการที่มี
ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะตามหลั ก การ "บวร" ได้ แ ก่ บ้ า น วั ด โรงเรี ยน และต้ อ งการท ากิจ กรรมอัน เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงส่งเสริมคุณธรรม และได้ สร้ างรูปเหมือนสมเด็จหลวงพ่ อทวดเหยียบนา้ ทะเลจืด
ขนาดหน้ าตักกว้ าง 24 เมตร ความสูงรวมฐาน 51 เมตร สร้ างจากปูนหุ้มสัมฤทธิ์เคลือบสีทอง ทั้งองค์นับได้
ว่าเป็ นรูปเหมือนพระสงฆ์ท่มี ีขนาดใหญ่ ท่สี ุดในโลก หลังจากนั้นนาทุกท่านแวะเดินที่ ตลาดหลวงปู่ ทวด
ที่น่ีใช่ว่าจะมีแต่ของกินเท่านั้นที่น่าสนใจ ยังมีร้านเสื้อผ้ า ของใช้ ถ้ วยชามในสไตล์ย้อนยุคให้ ได้ เลือกช้ อปอีก
ด้ วย
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จากนั้น

นาท่านชมวัดพนัญเชิง(Wat Phanan Choeng) เป็ นวัดเก่าแก่ท่สี ร้ างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรี
อยุธยาขึ้นเป็ นราชธานี และได้ รับการรักษาบูรณะอย่างดีมาจนถึงในปัจจุบัน ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิง
เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต หรือซาปอกง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยุธยา
ที่ได้ รับความเคารพบูชาทั้งในหมู่คนไทยและคนจีนมาอย่างยาวนาน*พร้อม อ.ผูท้ รงคุณวุฒิ นาสวดมนต์
และทาพิธีถวายเทียนพรรษา เพือ่ ความเป็ นสิริมงคลแก่ท่าน*
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กลางวัน

บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวสายน้ าป้อมเพชร เป็ นร้านอาหารริมน้ า
เมนู เด็ดทีแ่ นะนา: ทอดมันปลากราย,ต้มยากุง้ น้ าข้น,ปลาคังผัดฉ่า
*เมนู พเิ ศษ กุง้ เผาท่านละ 1 ตัว*
นาท่ านชม วัดใหญ่ชยั มงคล (wat yai
chaimongkol) เป็ นวั ดที่เก่าแก่วัดหนึ่ ง สร้ าง
ขึ้ นในสมั ย อยุ ธ ยาตอนต้ น ถื อ ว่ า เป็ นวั ด มี
ความสาคั ญทางประวั ติศ าตร์ มากที่สุดและ
เป็ นวั ดที่นั ก ท่อ งเที่ย วนิ ยมเดิ น ทางมามาก
ที่สดุ วัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชม
เจดี ย์ ท่ี สู ง ที่ สุ ด ในอยุ ธ ยา ด้ านหลั ง วั ด มี
ตาหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ ผ้ ูนับ
ถือศรัทธาเข้ ามากราบไหว้
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จากนั้น

นาท่านสู่ วัดมหาธาตุ (wat maha that) มีส่งิ ที่โดดเด่นคือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้ อยปี ใน รากไม้ โดย
เศียรพระพุทธรูป เป็ นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สาหรั บองค์พระนั้นหายไป และเป็ นเศียร
พระพุทธรูปเป็ น ศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ท่โี คน
ต้ นไม้ ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ ข้ ึนปกคลุม ทาให้ มีความ งดงามแปลกตา จนเลื่องลือกลายเป็ นสิ่งมหัศจรรย์
ทาให้ วัดแห่งนี้กลายเป็ นวัดที่มีช่ ือเสียง

นาท่านสู่

วัด พระศรี ส รรเพชญ์ ( Wat Phra Si
Sanphetch) เป็ นวั ดหลวงในพระราชวั งโบราณ
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ไม่ มี พ ระสงฆ์ จ า
พรรษา สมั ยก่ อนเป็ นที่ป ระทับ ของพระเจ้ า อู่
ทอง ต่อมาพระบรมไตรโลกนาถนามาบูรณอีก
ครั้ ง อีกทั้งยังเป็ นต้ นแบบของวัดพระศรี รัตน
ศาสดาราม ในกรุงเทพมหานคร จุ ดที่น่าสนใจ
ที่สาคั ญ คือ เจดีย์ทรงลั งกาจ านวนสามองค์ ท่ี
วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของวัด
อิสระทุกท่านช้อปปิ้ ง ณ ตลาดน้ าอโยธยา ด้ วยบรรยากาศและความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย รวมไป
ถึงภาพวิถีชีวิตไทยแบบย้ อนยุคที่ผสมผสานกับยุค สมัยใหม่อย่างลงตัวปัจจุบันมีร้านค้ ามากกว่า 300 ร้ านค้ า
พลาดไม่ได้ กับของกินอร่อย ๆ ทั้งคาวและหวาน สินค้ าพื้นเมือง, สินค้ าหัตถกรรม, ของทามือ, ของเล่น,
ของที่ระลึกพวกดาบและอาวุธโบราณ รวมถึงเสื้อผ้ าและเครื่องประดับต่าง ๆ

จากนั้น
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18.00 น.
19.00 น.

ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

รถ

จานวน

เวลาเดินทาง

ราคาต่ อท่ าน/ไม่ มรี าคาเด็ก

999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.-

( ศ ) 17 ก.ค. 63

17 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( ส ) 18 ก.ค. 63

18 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( อา ) 19 ก.ค. 63

19 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( ศ ) 24 ก.ค. 63

24 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( ส ) 25 ก.ค. 63

25 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( อา ) 26 ก.ค. 63

26 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( อ ) 28 ก.ค. 63

28 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( ศ ) 31 ก.ค. 63

31 ก.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( ส ) 01 ส.ค. 63

01 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( อา ) 02 ส.ค. 63

02 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( ศ ) 07 ส.ค. 63

07 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( ส ) 08 ส.ค. 63

08 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( อา ) 09 ส.ค. 63

09 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.
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( พ ) 12 ส.ค. 63

12 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( ศ ) 14 ส.ค. 63

14 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( ส ) 15 ส.ค. 63

15 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

( อา ) 16 ส.ค. 63

16 ส.ค. 63

VIP 6 ทีน่ ั่ง

18+1

06.00 น.-19.00น.

999.999.999.999.-
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อัตราค่ าบริการรวม
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถรับ-ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
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ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
 แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ อาทิ ค่ ามัดจารถบัสปรับ
อากาศ , รถตู้ VIP, ค่ าโรงแรมทีพ่ กั ,ค่ าอาหาร ,
ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ ว , ค่ าบริการ
 แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง อาทิ
ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่ าบริการ
หมายเหตุ : หากท่ านยกเลิกการเดินทางแต่ สามารถหาผู้โดยสายมาสารองแทนที่ได้ หรื อทางทัวร์ เปิ ดขายและมีการ
สารองทีน่ ั่งแทนได้ ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ เต็มจานวน
 ในกรณีชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงิน
ค่ าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

BT-TH01_BUS

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนทีบ่ ริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของ
ท่านเอง*

