1 DAY TRIP UNSEEN อยุธยา
อิม่ บุญ 4 วัด เทีย่ วคาเฟ่ ชิคๆ อร่ อยเต็มคากับกุ้งแม่ นา้ ตัวโต
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

ราคาท่ านละ 2,299 บาท (ขั้นต่ากรุ๊ ปละ 20 ท่ าน)
มกราคม
ตารางการเดินทาง
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*** พิเศษสุดสําหรับคณะ ***
 ชมวัดแห่งแรกของอยุธยา และกราบไหว้ ขอพรจากองค์จตุคามรามเทพ ณ วัดพุทไธศวรรย์
 ชมความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา วัดไชยวัฒนาราม วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย
 วัดหน้ าพระเมรุ เป็นวัดเพียงวัดเดียว ที่ไม่ถกู พม่าเผาทาลาย
 วัดกุฎีดาว วัดที่เต็มไปด้ วยร่องรอยแห่งความงดงามทางประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าและ
ตานานปู่ โสมเฝ้าทรัพย์
 The Summer House อยุธยา จิบกาแฟชิวๆ คาเฟ่ ริมแม่น ้าเจ้ าพระยา
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กำหนดกำรเดินทำง
06.00 น.

พร้ อมกันที่จดุ นัดพบ “ปั ม้ ปตท. ฝั่งขาออก (ถึงก่อนกองทัพบก)” เจ้ าหน้ าที่ คอมแพ็คเวิลด์ให้ การ
ต้ อนรับ ตรวจวัดอุณหภูมิและอานวยความสะดวก
**เสริฟอาหารเช้ า ข้าวเหนียวหมูปิง้ ต้ นตารับคุณยาย หมูปิง้ เตาถ่าน หมักคลุกเคล้ าเครื่ องเทศอย่างลง
ตัว เสิร์ฟพร้ อมข้ าวเหนียวอัญชัญสีสวย นุ่มลิ ้น**

นาท่านออกเดินทาง มุง่ หน้ าสู่ “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” หรือเรียกสันๆ
้ ว่า "อยุธยา" เป็นเมือง
หลวงเก่าอยูใ่ นภาคกลาง เป็ นราชธานีเก่าแก่อายุยาวนานที่สดุ ในประวัติศาสตร์ชาติไทย 417 ปี
ได้ รับการประกาศขึ ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์นบั ร้ อยแห่ง
ได้ แก่ วัด และพระราชวังต่างๆ จึงกล่าวได้ วา่ อยุธยาเป็ นเมืองแห่งโบราณสถาน

นาท่านเยี่ยมชม “วัดพุทไธศวรรย์” เป็ นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่ง สาคัญที่สดุ
ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้ าอูท่ อง) โดยเป็ นอีกวัดที่ไม่ได้ ถกู ข้ าศึกทาลายเหมือนวัด
อื่นๆ ทาให้ ทกุ วันนี ้ยังมีโบราณสถานที่สวยงามมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระเบียงทางเดินยาวที่
เต็มไปด้ วยพระพุทธรูปสวยงาม และวิหารพระพุทธไสยสาสน์
นาท่านนมัสการ "หลวงพ่อพระพุทธนิมติ วิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ" ที่ "วัดหน้ าพระ
เมรุ" พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ และมีพระลักษณะสวยงามที่สดุ องค์หนึ่ง ตลอดจนความสวยงาม
ของ "พระวิหารน้ อย" ภายในมีพระคันธารราฐ พระพุทธรูปศิลาเขียวสมัยทวารวดี และภาพจิตรกรรม
ฝาผนังงดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของไทย และเป็ นวัดเพียงวัดเดียวที่ไม่ถกู พม่าเผาทาลาย ดังที่ทากับวัด
อื่นๆ ทังนี
้ ้เป็นเพราะวัดนี ้เป็ นที่ตงทั
ั ้ พของพระเจ้ ากรุงหงสาวดีที่ยึดเอาวัดนี ้ เป็ นที่มนั่ เจาะเข้ าไปยัง
พระบรมมหาราชวัง ซึ่งตังอยู
้ ่แค่ฝั่งตรงข้ ามเท่านัน้
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารไทรทองริเวอร์

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ “วัดกุฎีดาว” เป็ นวัดที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขต “อโยธยา” ตอนเหนือ ฝั่งนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา
ซึ่งเชื่อกันว่าคือชุมชนเมืองโบราณก่อนที่จะมีการสร้ างกรุงศรีอยุธยา มีแผนผังเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า
หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้ วย พระอุโบสถ เจดีย์ วิหาร วางตามแนวทิศตะวันออกตะวันตก โดยมีเจดีย์รายขนาบอยู่โดยรอบ ปัจจุบนั โบราณสถานของวัดกุฎีดาวยังมีสภาพที่คอ่ นข้ าง
สมบูรณ์และสวยงาม

ถึงแม้ บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยซากปรักหักพัง

พระอารามของวัดนี ้มี

กาแพงล้ อมรอบทังหมด
้
มีเจดีย์ทรงระฆังเป็นเจดีย์ประธาน ด้ านหน้ ามีองค์พระตังเป็
้ นประธานให้
สักการะ ส่วนทางด้ านทิศเหนือของเจดีย์ประธานนอกกาแพงมีพระตาหนักกามะเลียนเป็นอาคาร 2
ชันสี
้ ่เหลี่ยมผืนผ้ า ได้ มกี ารบูรณปฏิสงั ขรณ์ ด้ วยความประณีตของช่างฝี มือคนไทย ประกอบกับ
สถาปัตยกรรมในสมัยก่อนที่ได้ รบั การบูรณะปฎิสงั ขรณ์เรื่อยมา

ทาให้ คนรุ่นหลังได้ ศกึ ษาประวัติ

ศาสตร์ที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั
จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชม “วัดไชยวัฒนาราม” หรือ “วัดชัยวัฒนาราม” เป็ นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอน
ปลาย ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็ นโบราณสถานที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง มีลกั ษณะเด่น คือ พระปรางค์ศรีรัต
นมหาธาตุ เป็นองค์ประธานสูงเด่นอยู่ท่ามกลางปรางค์ทิศและปรางค์รายทัง้ 8 ทิศ นอกจากนี ้ก็ยงั มี
จุดอื่น ๆ ที่ห้ามพลาด เช่น ระเบียงคด, พระอุโบสถ, เมรุ, ภาพปูนปัน้ , พระประธาน เป็ นต้น
ปิ ดท้ ายกันที่ คาเฟ่ ริมน ้า อยุธยา “The Summer House” นัง่ ชิลล์ท่ามกลางบรรยากาศริมน ้า มีที่นงั่
หลายโซนหลายแบบ สามารถเลือกนัง่ ทังในห้
้ องแอร์ หรือ โต๊ ะนัง่ กลางแจ้ ง หรือนัง่ บน bean
bags เมนูมที งอาหารคาว
ั้
และขนมเครื่องดื่ม ในเมนูขนมและเครื่องดื่มมีหลากหลายมีความคิด
สร้ างสรรค์ในแต่ละเมนู
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พิเศษ แจกโรตีสายไหม ท่านละ 1 ชุด เป็ นโรตีเจ้ าแรกๆ เนื ้อแป้งอร่อย เบา บาง สายไหมละมุน
17:00 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร

19:30 น.

เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้ อมภาพความประทับใจ

*หมายเหตุ

กาหนดการ และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม*

เงื่อนไขกำรเดินทำง
อัตรำนี้ รวม
ค่ารถบัสปรับอากาศ
ค่าเข้ าชมสถานที่ ค่าอาหาร (2 มื ้อ) ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และค่าวิทยากร ตามรายการที่กาหนด
ทิปมัคคุเทศก์ ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และพนักงานขับรถ หากบริการดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้ เป็ นกาลัง
ใจในการทางานได้
ประกันภัยอุบตั เิ หตุสาหรับการเดินทางภายในประเทศ Bangkok Insurance ความคุ้มครองตามระบุใน
กรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
บริการน ้าดื่มตลอดเส้ นทางบนรถตู้ปรับอากาศ

อัตรำนี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชาระค่าทัวร์ผา่ นบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชาระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตร
เครดิตที่ออกให้ โดยธนาคารต่างประเทศ

กำรชำระเงิน
ชาระเงินเต็มจานวน สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
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สำคัญ (เงื่อนไขและรำยละเอียดของกำรเดินทำง สิทธิประโยชน์ทุกท่ำน กรุณำศึกษำรำยละเอียดทุกข้อ)








บริษัทฯสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ตามข้ อจากัดด้ าน
ภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคานึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สงู สุดของท่านลูกค้ าโดยส่วนใหญ่เป็น
หลัก
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให้
้
กบั ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้
ทังหมด
้
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 20 ท่ าน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน แปลงราคา
หากคณะทัวร์มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 20 ท่ าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 21 วันก่อนวันเดินทาง
หากท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะตามกาหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้ วงดใช้ บริการใดก็ตาม
ระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่วา่ ด้ วยจากสาเหตุใดก็ตาม

ข้อแนะนำสำหรับกำรเดินทำงในช่วงสถำนกำรณ์ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
มาตรการการให้ บริการบนรถตู้
1. สมาชิกต้ องใส่หน้ ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ ้น-ลงรถทุกครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้ างมือด้ วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ ห้องน ้าบนรถ
ตลอดการเดินทาง
3. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริน้ แบบฟอร์มนี ้ให้ ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ ว
กรุณานาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
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