อย ุธยา
เที่ยวเมืองเก่า ไหว้พระรับพลังบวก
เดินทาง สิงหาคม – ต ุลาคม 2563
วัดตูม l บ้านของพ่อ l วัดไชยวัฒนาราม l ตลาดโก้งโค้ง l ศูนย์บริการ
ท่องเที่ยวอยุธยา l วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร l วัดมหาธาตุ
เริม่ ต้นเพียง

599.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.

กรุงเทพฯ - วัดตูม – บ้านของพ่อ - วัดไชยวัฒนาราม - ตลาดโก้งโค้ง – ศูนย์บริการ
ท่องเที่ยวอยุธยา – วัดมหาธาตุ -วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร– กรุงเทพฯ
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Day
1
กร ุงเทพฯ
อย ุธยา
วันที่ 1

กร งุ เทพฯ - วัด ต มู –
บ้า นของพ่ อ - วัด ไชยวัฒ นาราม - ตลาดโก้ง โค้ง –
ศูนย์บริการท่องเที่ ยวอยธุ ยา – วัดมหาธาต ุ -วัดเสนาสนารามราชวรวิ หาร–
กร ุงเทพฯ

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝัง่ เซเว่น)
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA
เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึน้ รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้าง
มือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนัง่ ในรถ
07.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดพระนครศรีอย ุธยา โดยรถบัสปรับอากาศ
นาท่านเดินทางต่อไปยังวัดต ูม ตัง้ อยู่ริมถนนสายประตูชยั เป็ นวัดที่สร้างขึ้นตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
โดยใช้เป็ นที่สาหรับลงเครื่องพิชัยสงคราม วัดตูมได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาและได้รับการยก
ฐานะขึ้ น เป็ นพระอารามหลวงในรัช กาลที่ 4
โดยพระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดาเนินมาทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้า
พระกฐินหลายครั้ง และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการทาพิธีลงยันต์
และอักขระลงในธงพระครุฑผ่าห์เพื่อพระราชทานเป็ นธงไชยเฉลิมพลแก่ทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่
1 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สาคัญภายในวัดตูม คือ "หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์" เป็ นพระพุทธรูปสาริดทรงเครื่อง
ปางมารวิชยั โดยมีลกั ษณะพิเศษ คือ บนพระเศียรขององค์พระสามารถเปิ ดออกและมีนา้ ไหลซึมออกมา
ตลอดเวลา เชื่อกันว่าเป็ นนา้ มนต์ศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคภัยให้หายได้ และผูม้ าขอพรมักจะประสบ
ผลสาเร็จ โดยเฉพาะในด้านอาชีพหน้าที่การงาน
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นาท่านเข้าชม บ้านของพ่อ หรือของศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ฯการเผยแพร่ความรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่แก่บคุ คลทัว่ ไป สามารถเข้ามาศึ กษาเรียนรูต้ ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

นาท่านเดินทางสู่ วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชัยวัฒนาราม เป็ นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัง้ อยู่ที่ ตาบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั ่งแม่นา้
เจ้าพระยา ทางฝั ง่ ตะวันตกนอกเกาะเมือง เป็ นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เป็ นวัดสร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173 โดยเดิมบริเวณที่ตงั้ ของวัดแห่งนี้เคยเป็ นที่อยู่
ของพระราชมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าปราสาททองได้เสวยราชสมบัติเป็ นกษัตริย์ เมื่อ
พระองค์ได้เสวยราชสมบัติ พระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้กับพระราช
มารดาของพระองค์ และอีกประการหนึง่ วัดนีอ้ าจถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วย
จึงทาให้มีรปู แบบทางสถาปั ตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด แต่เดิมจะมีพระพุทธรูป ปางมาร
วิชยั ประดิษฐานอยู่ รวมทัง้ หมด 120 องค์ ปั จจุบนั เหลือที่ยงั มีพระเศียรอยู่ 2 องค์

11.00 น. นาท่านเดินทางไปยังตลาดโก้งโค้ง ตลาดโบราณย้อนยุคของชาวบ้านอยุธยา ตัง้ อยู่ที่ ถ. บางปะอิน วัดพนัญเชิง ต. ขนอนหลวง ตลาดแห่งนี้เปิ ดขายมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 เป็ นตลาดเอกชนซึ่งมีแนวคิด
อยากให้ผคู้ นในพื้นที่มีที่ทางทามาค้าขาย และขยับขยายขายดีกันเรื่อยมา จนปั จจุบันเป็ นหนึ่งในตลาด
น่าเที่ยวของอยุธยา ส่วนที่มาของคาว่าโก้งโค้งคือสมัยก่อนพ่อค้าแม่คา้ จะวางสิ่งของบนพื้นหรือในลา
เรือ ผูค้ นที่มาจับจ่ายจึงต้องโก้งโค้งดูสินค้า ว่ากันว่าการโก้งโค้งของชาวอยุธยาสมัยอดีตทาได้อ่อนน้อม
มากๆ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้า ของฝากตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดโก้งโค้ง (รับคูปองอาหารท่านละ 100 บาท)
14.00 น. ออกเดิ น ทางสู่ ศ นู ย์บ ริ ก ารท่ อ งเที่ ย วอย ธุ ยา จั ง หวั ด อยุธ ยา ซึ่ ง เดิ ม เป็ นศาลากลางจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ด้านหน้าอาคารมีรปู ปั้ นกษัตริยแ์ ละวีรกษัตริยส์ าคัญสมัยอยุธยา 6 องค์คือ สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี เข้า
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เยี่ยมชมหอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ ท่องเที่ยว พร้อมที่จะให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวในสไตล์การท่องเที่ยวแบบใหม่

บ่าย

น าท่ า นชมวัด มหาธาต ุ เป็ นหนึ่ง ในวั ด ในเขตอุท ยานประวั ติศ าสตร์พ ระนครศรี อ ยุธ ยา เป็ นวั ด ที่
ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็ นที่พานักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ ายคามวาสีอีกด้วย
วัดนีเ้ ป็ นพระอารามหลวง ตัง้ อยู่ใกล้วัดราชบูรณะ ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
สร้างในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงัว่ เมื่อปี พ.ศ. 1917 แต่ไม่แล้วเสร็จ ทรง
เสด็จสวรรคตเสียก่อน และได้สร้างเพิ่มเติมจนเสร็จ ในสมัย สมเด็จพระราเมศวร โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้
สร้างพระปรางค์ประธาน และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัด
มหาธาตุ วัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกทาลายและถูกทิ้งร้างลงหลังเสีย
กรุง ครั้ง ที่ 2 วั ด แห่ง นี้ยัง มี สิ่ ง ที่ โ ดดเด่น คื อ เศี ยรพระพุท ธรูป กว่ า ร้อ ยปี ในรากไม้ โดยเศี ย ร
พระพุทธรูปเป็ นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียรสาหรับองค์พระนัน้ หายไป วางอยู่ในรากโพธิ์
ข้างวิหาร มีความงดงามแปลกตากลายเป็ นสิ่งมหัศจรรย์ ทาให้วัดแห่งนี้กลายเป็ นวัดที่มีชื่อเสียงและ
เป็ นที่รจู้ กั ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ

นาท่านเดินทางสู่ วัดเสนาสนารามวรวิหาร เดิมชื่อ “วัดเสือ” เป็ นวัดโบราณ สร้างตัง้ แต่ครั้งกรุงศรี
อยุธยา อยู่ในกาแพงหน้า ได้รับการปฏิสงั ขรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
4 โดยปฏิสังขรณ์ทั้งวั ด แล้วเสร็ จเมื่อปี พ.ศ. 2406 และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดเสนาสนาราม
นมัสการ กราบพระนอน สักการะพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธ และขอพรพระอินทร์แปลงกาย
ศาสนสถานที่สาคัญของวัดได้แก่ พระอุโบสถ เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยา หน้าบันด้านหน้าและ
ด้านหลังเป็ นไม้แกะสลักปิ ดทอง ประดับกระจกรูปช้างเอราวัณ ขนาบด้วยฉัตร เหนือเศียรช้างเอราวัณมี
พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือรูปพระมหามงกุฏ ภายในพระอุโบสถมี
ภาพวาดจิ ต รกรรมฝาผนัง ซึ่ ง เป็ นภาพวาดในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู่หั ว
นอกเหนือจากพระอุโบสถ ยังมีพระวิ หารพระพุทธไสยาสน์ และพระวิ หารพระอินทร์ แปลงซึ่ งเป็ นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของวัด ภายในพระวิหาร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งยังคงความงดงามจนถึง
ปั จจุบนั

17.00 น. สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับกร ุงเทพฯ
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19.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

****************************************
อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
สิงหาคม 2020:01, 02, 08, 09, 12, 15, 16, 22, 23, 29,30
กันยายน 2020 : 05,19,20
กันยายน 2020 : 06,12,13,26, 27
ต ุลาคม 2020 : 03,04,10,11,13,17,18,23,24,25,31

ราคาท่านละ
799 บาท
599 บาท
799 บาท
799 บาท

หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยว
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีที่มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และ
สภาพภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่
กาหนด
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีรวม
1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง
วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกิน
ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์น้ ีไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยาน
แห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
เท่านัน้ ) (กรณีตอ้ งการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
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การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับ
เงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการ
โอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการ
เดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงือ่ นไขและข้อตกลงทัง้ หมดแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุกกรณี
ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถ
งดใช้หอ้ งนา้ บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อ
ท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดื่ม/นา้ เปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
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