
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ –อยุธยา-วดัพนัญเชิงวรวหิาร – ล่องเรือชมสองฝ่ังแม่น า้ – วดัไชยวฒันาราม – 
   Dinner – กรุงเทพฯ 
08.00 น.  รับคณะพร้อมกนัท่ี…………กรุงเทพฯ โดยมีทีมงานสยามทูโกใหก้ารตอ้นรับและน าท่านเดินทางสู่  
  จ.พระนครศรีอยธุยา “ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น า้  เลิศล า้กานท์กวี คนดีศรีอยธุยา” 
08.10 น.  ออเจา้แต่งกายสวยงามในชุดไทย  
08.20 น.  ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ VIP       อาหารเช้าแบบป๊ิกนิค        องดื่มบนรถ (มือ้ที ่1) 
  จากนั้นเชิญทุกท่านสนุกสนานกบักิจกรรมจากมคัคุเทศกอ์ารมณ์ดีระหวา่งการเดินทาง 
09.30 น.  เดินทางถึง วดัพนัญเชิงวรวิหาร นอกจากจะข้ึนช่ือเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิของการไหวพ้ระขอพร ไฮไลตข์องวดัน้ีคือ

การไดไ้หวส้ักการะ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพอ่ซ าปอ หรือ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยั 
องคพ์ระมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดั หนา้ตกักวา้ง 20 เมตรเศษ สูง 19 เมตร 

10.45 น.  พร้อมกนั ณ ท่าเทียบเรือทิศใตด้า้นหนา้วดัพนญัเชิงวรวิหาร 
  *ล่องเรือชมทศันียภาพสองฝ่ังแม่น า้ ชมสถานทีส่ าคัญทางปรววัิ ิศาสิรติามรอยแม่หญงิการวเกดโดยมีมัคคุเทศกต

บรรยายปรววัิ ิของวดัิ่างๆริมแม่น า้* 
  ผา่นป้อมเพชร – วดันางกุย – วดัขนุพรหม – วดัสนามชยั – วดัพุทไธศวรรย ์– วดันกับุญยอเซฟ – วดัไชยวฒันาราม 
  วดักษตัราธิราช – เจดียศ์รีสุริโยทยั – วดัธรรมาราม – วดัท่าการ้อง 
11.50 น.  ข้ึนเรือท่ีบริเวณวดัท่าการ้อง สักการะหลวงพอ่ยิม้ เป็นพระอารามพื้นท่ีตั้งของวดัเป็นท่ีราบอยูติ่ดแม่น ้าเจา้พระยา 
12.20 น.  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์ (มือ้ที ่2)  ที่…………………  

 



 

14.00 น.  เดินทางถึง  วดัไชยวฒันาราม เป็นฉากท่ีส าคญัในหลายๆ ตอนของเร่ืองบุพเพสันนิวาส ตั้งแต่ฉากเร่ิมเร่ืองแรก ๆ ท่ี
เกศสุรางคแ์ละเรืองฤทธ์ิไดม้าหาขอ้มูลทางโบราณคดีท่ีวดัแห่งน้ี จนพบเจอกบัวญิญาณของการะเกด หรือแมแ้ต่
ฉากท่ีการะเกดก าลงัจะตาย ก็ไดม้องวดัน้ีเป็นภาพสุดทา้ย และยงัมีอีกหลายตอนท่ีมีอา้งอิงถึงวดัแห่งน้ี  
วดัไชยวฒันาราม เป็นวดัเก่าแก่สมยัอยธุยาตอนปลายในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลบา้นป้อม อ าเภอ
เมือง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา บริเวณริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา ถูกสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปราสาททอง เพื่อถวาย
พระราชกุศลแด่พระมารดาและเพื่อร าลึกเหตุการณ์ท่ีพระองคไ์ดข้ึ้นครองราชย ์ปัจจุบนัเป็นวดัร้าง 
ส่ิงก่อสร้างท่ีเหลืออยูมี่พระปรางคศ์รีรัตนมหาธาตุและเจดียเ์รียงราย 
ตามพระระเบียงคดรอบพระปรางค ์

17.30 น.  รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่ 4)  ท่ี ร้าน……………. เช่น กุง้แม่น ้าเผาตวัโตๆ 
  พร้อมน ้าจ้ิมแซ่บๆ, มะม่วงน ้ าปลาหวาน แสบแน่เจ้าค่วแม่นาย 
18.30 น.   อ าลา พรวนครศรีอยุธยา มุ่งหนา้กลบักรุงเทพฯ   
20.00 น.     เดินทางกลบัถึง กรุงเทพฯ โดยมีทีมงาน Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจท่ีมิอาจลืมเลือน 

**************************************************************************************************** 
 หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยค านึงถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

อัิ ราค่าบริการนี้รวม     
1.  รถโคช้ปรับอากาศ VIP จ  านวน 1 คนัจาก กรุงเทพฯ ถึง อยุธยา (ไป-กลบั)  
2.  ค่าอาหาร 4 ม้ือ, อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามระบุในโปรแกรมการเดินทาง             
3.   ค่ามคัคุเทศกต์ลอดการเดินทาง 
4.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ และค่าพาหนะทอ้งถ่ินของแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว 
5.  ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 500,000 (บาดเจบ็แลว้เขา้รับการรักษา) - 1,000,000 บาท (ในกรณี เสียชีวิตตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
6.  ค่าเรือพร้อมมคัคุเทศกบ์รรยายประวติัเมืองเก่าอโยธยา 
  
อัิ ราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อ่ืนๆ เช่น ค่ามินิบาร์ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดอ่ืนใดท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
2.  ค่าอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
3.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีท่ีตอ้งการ ใบก ากบัภาษี 
4. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์    
5.ประกนัภยัการคุม้ครองตามเง่ือนไขกรมธรรมท่ี์อายผุูเ้ดินทางเกินอาย ุ76 ปีข้ึนไป 
6.ค่าคาราโอเกะ  
 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทาง 



 

3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าใหไ้ม่วา่ใน
กรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทาง แมจ้ะยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษทัจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน 
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ใหช้ าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและ
ลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการ

เดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถ่ีถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 
 
 
 
 

หมายเหิุ 
1.
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัย
บางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ 
3. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4. กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 25 วนั ก่อนวนั
เดินทาง                                                                                                                                                                                                                          

หมายเหิุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการิามความเหมาวสมโดยไม่ิ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจวคงรักษามาิรฐานการบริการแลวผลปรวโยชนตของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศกต พนักงาน แลวิัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่าน้ัน 

 

ช่ือบัญชี ปรวเภท
บัญชี 

สาขา เลขทีบ่ัญชี 

น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพยต ส านัก
พหลโยธิน 
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