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Tour Code : TMAYABS-00 
 

อ่ิมบญุสขุใจ ไหวพ้ระภาคกลาง 

ท าบญุไหวพ้ระ 9 วดั-อยธุยา 1วนั 
วดัใหญ่ชยัมงคล-วดัพนญัเชิง-วิหารพระมงคลบพิตร-วดัแมน่างปล้ืม-วดัธรรมิกราช 

วดัหนา้พระเมร-ุวดัเชิงท่า-วดัท่าการอ้ง-วดักษตัราธิราช-ตลาดน ้าอโยธยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดนิทาง  ทกุวันเสารห์รอืวันอาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์  
27,28  เมษายน 2562 1,599.- 
01(วันแรงงาน),04,05,11,12,18(วสิาขบูชา),19,25,26 พฤษภาคม 1,599.- 
01,02,08,09,15,16,22,23,29,30 มถินุายน 2562 1,599.- 
06,07,13,14,16(วนัอาสาฬหบูชา),20,21,27,28 กรกฎาคม 2562 1,599.- 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

06.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร1 รอ) ตดิสนามกฬีากองทัพบก ถนน
วภิาวดรีังสติ  เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์รอใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

06.30 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สูจ่ังหวัด พระนครศรอียุธยา โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง บรกิารอาหาร
กลอ่ง(1) กาโตวเ์ฮา้ส ์และเครือ่งดืม่บนรถ  

08.00 น.

  

เดนิทางถงึ จังหวัดพระนครศรอียธุยา น าทา่นไหวพ้ระขอพร เพือ่ความเป็นสริมิงคล เร ิม่จาก 

วัดที่-1 วัดใหญ่ชัยมงคล  น าท่านไหวพ้ระพุทธชยัมงคลในพระอุโบสถ ไหวพ้ระพุทธไสยาสน์ และชม
เจดยีช์ยัมงคล และสกัการะพระบรมราชานุสาวรยี ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 วัดที-่2 วัดพนัญเชงิวรวหิาร กราบไหว ้พระพุทธไตรรัตนนายก หรอืทีช่าวบา้นเรยีกว่า“หลวงพ่อโต” หรอื 

ซ าปอกง ทีช่าวจนีเรยีกขาน ไหวเ้จา้แม่สรอ้ยดอกหมาก  
 วัดที-่3 วหิารพระมงคลบติร  ไหว ้หลวงพ่อมงคลบพติร  พระคูบ่า้นคูเ่มอืง และเดนิเลอืกซือ้สนิคา้บรเิวณ 

ดา้นหนา้วัด อาท ิปลาตะเพยีน เครือ่งจกัรสาน ขนมตา่งๆ 
 วัดที-่4 วัดแม่นางปลืม้ วัดเกา่แกท่ีเ่คยเป็นทีต่ัง้คา่ยของพม่า กราบไหวห้ลวงพ่อขาว พระประธานในพระ 

อุโบสถทีส่วยงาม เดนิชมโบราณสถานของวัด 

 วัดที-่5 วัดทา่การอ้ง  กราบไหว ้พระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปสมัยอยุธยาทีเ่กา่แกแ่ละศกัสทิธิ ์ถอื 
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ไดว้่าเป็นวัดทีม่คีวามไฮเทค แปลกกว่าวัดอืน่ๆ ทัง้ตุก๊ตาปูนปั้น รูปสตัวต์า่งๆ และเครือ่งเสีย่งทายโอโตเม
ตกิต่างๆ   เดนิชม ตลาดน ้ากรุงเก่า อาหารของกนิของฝากในราคาชาวบา้น ทัง้ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาที่

ลอ่งลอยในแม่น ้าเจา้พระยาแบบไม่ตอ้งเซ็ตฉาก วถิชีวีติการกนิอยู่ทีม่วีัดเป็นศนูยก์ลางจติใจ ความทรงจ า
วันวานทีห่วนคนืสูม่หานท ีตลาดน ้าเกดิใหม่ในกรุงเกา่แห่งวัดโบราณ ณ ทีน่ี้ สขุสงบจากภายใน จนความ

วุ่นวายจากภายนอกมอิาจลว่งรู ้ 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง(2) ทีร่า้นอาหาร 
บ่าย วัดที-่6 วัดกษัตราธริาชวรวหิาร กราบไหว ้พระประธานในพระอุโบสถ  ชมฐานผา้ทพิยป์ูนปั้นซึง่มีความ

ประณีตงดงามมาก และชมววิ พระเจดยีศ์รสีรุโิยทยั ซึง่ตัง้อยู่ฝ่ังตรงขา้วแม่น ้า 
 วัดที-่7 วัดเชงิท่า ไหว ้พระประธานในพระอุโบสถ สกัการะสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช ชมความงาม

ของ เครือ่งไมอ้ยุธยาทีส่วยงามและสมบูรณ์ สถานทีซ่ ึง่มตี านานเรือ่งเลา่เกีย่วกบัพระเจา้ตากและรัชกาลที ่

1 เมือ่ครัง้ยังผนวชอยู่ทีว่ัดแห่งนี้ 
 วัดที-่8 วัดธรรมกิราช  เป็นวัดหลวงทีเ่ก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทีพ่ระมหากษัตรยิเ์สด็จมาฟังธรรมกัน

ประจ าในวันพระ ไหวพ้ระประธาน  ในพระอุโบสถ และชมโบราณสถานของวัด 
 วัดที-่9 วัดหนา้พระเมรุราธกิาราม กราบไหว ้พระพุทธนิมติรพชิติมารโมลศีรีสรรเพชรบรมไตรโลกนาถ 

พระพุทธรูปทรงเครือ่งทีง่ดงาม และเป็นวัดเดยีวทีไ่ม่ถกูพม่าท าลายในคราวเสยีกรุงศรอียุธยา 

16.30 น. น าทา่นเดนิเทีย่วชม ตลาดน ้าอโยธยา ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ของฝาก OTOP ตา่งๆ จากรา้นคา้มากมาย  
ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร ของทีร่ะลกึ และกจิกรรมอืน่ๆมากมาย 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
19.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ราคาทา่น
ละ (พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ้หญ่ 1 

ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น (มเีตยีง

เสรมิ) 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ้หญ่ 2 
ทา่น (ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

27 เมษายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

28 เมษายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

01 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงาน) 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

04 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

05 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

11 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

12 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

18 พฤษภาคม 2562 (วันวสิาขบชูา) 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

19 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

25 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

26 พฤษภาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

01 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

02 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

09 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

15 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

16 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

22 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

23 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

29 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

30 มถินุายน 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

06 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

07 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

13 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 
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14 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

16 กรกฎาคม 2562 (วันอาสาฬหบชูา) 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

20 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

21 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

27กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

28 กรกฎาคม 2562 1,599.- 1,599.- 1,599.- 1,599.- 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง 

สิง่ทีค่วรน ำตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่อาหาร 2 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ต่างหาก, ค่ารักษา   

พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น  

กำรจองทวัรแ์ละส ำรองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระคา่ทวัร ์ช าระเต็ม  เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

กำรยกเลกิกำรเดนิทำง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  
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หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นรำยละเอยีดทุกขอ้หมำยเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมีการปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร์ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 


