
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดนิทาง มนีาคม-มิถุนายน 2564 
วดัไผล่อ้ม l บา้นของพอ่ l วดัเสนาสนารามวรวิหาร l ตลาดโกง้โคง้ l  

วดันิเวศธรรมประวตัิราชวรวิหาร  

 ราคาเพียง       599.- 

โดยรถบสัปรบัอากาศ 

 

เสน้ทางการเดินทาง 
 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ-วดัไผล่อ้ม-บา้นของพอ่-วดัเสนาสนารามวรวิหาร -ตลาดโกง้โคง้-วดันิเวศธรรมประวตัริาช
วรวหิาร –กรุงเทพฯ 

 

 

เส้นทางวถิธีาราแหง่ศรัทธา  
อยุธยาสายบุญ ไหว้พระ ขอพร โชคลาภ 1 วัน                                                                                 



 

Day 
1 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

อยุธยา 
 

 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ-วดัไผล่อ้ม-บา้นของพอ่-ตลาดโกง้โคง้-วดันิเวศธรรมประวติัราชวรวิหาร–กรุงเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภเิษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝ่ังพระ
พิฆเนศ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพื่อความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน 
SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวดัอุณหภมิูของลกูคา้เพื่อคดักรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ
ใหบ้รกิาร และเวน้ระยะหา่งการนั่งในรถ 

07.00 น. ออกเดินทางสู ่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยรถบสัปรบัอากาศ   
ระหวา่งเดินทางรบัประทานอาหารวา่ง (มือ้ที่1) 

 เดินทางถึง วัดไผ่ล้อม เดิมวดัมีก่อไผล่อ้มรอบ จึงไดช่ื้อวา่วดัไผล่อ้ม และไมป่รากฏหลกัฐานเจา้อาวาสองค์
แรกจนถึงสมยัหลวงพอ่ตรุด ซึ่งในสมยันัน้หลวงพอ่ตรุดเป็นพระสงฆท่ี์มีความรูค้วามสามารถหลายดา้น และ
เมตตาสอนหนงัสอืใหก้บับรรดาลกูชาวบา้นในและแวกวดัไผล่อ้มทัง้หนงัสอืไทยและอกัษรขอม ภายในวดัทกุ
ทา่นยงัสามารถทา้บุญ บรจิาคทาน ใหอ้าหารปลา และกราบสกัการะ “พระพทุธเมตตามหาลาภ” พระพทุธรูป
องคใ์หญ่ท่ีอยูฝ่ั่งตรงขา้มของวดัมีทศันียภาพท่ีงดงาม  

 



 
 น าทา่นเขา้ชม บ้านของพ่อ หรอืของศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ศนูยฯ์การเผยแพรค่วามรูเ้กษตรทฤษฎี

ใหม่แก่บุคคลทั่วไป สามารถเขา้มาศึกษาเรียนรูต้ามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช (รชักาลท่ี 9) 
 

 
 น าท่านเดินทางสู ่วัดเสนาสนารามวรวิหาร เดิมช่ือ “วดัเสือ” เป็นวดัโบราณ สรา้งตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยุธยา    

อยูใ่นก าแพงหนา้ ไดร้บัการปฏิสงัขรณโ์ดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 4 โดยปฏิสงัขรณ์
ทัง้วดั แลว้เสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2406 และพระราชทานนามใหม่ว่า วดัเสนาสนาราม นมัสการ กราบพระนอน 
สกัการะพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธ และขอพรพระอินทรแ์ปลงกาย ศาสนสถานท่ีส  าคัญของวัด
ไดแ้ก่ พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา หนา้บันดา้นหนา้และด้านหลังเป็นไม้แกะสลกัปิดทอง 
ประดบักระจกรูปชา้งเอราวณั ขนาบดว้ยฉตัร เหนือเศียรชา้งเอราวณัมีพระราชลญัจกรในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยู่หวั คือรูปพระมหามงกุฏ ภายในพระอุโบสถมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงั ซึ่งเป็นภาพวาดใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว นอกเหนือจากพระอุโบสถ ยงัมีพระวิหารพระพุทธไสยาสน ์
และพระวิหารพระอินทรแ์ปลงซึ่งเป็นสิ่งศกัด์ิสทิธ์ิของวดั ภายในพระวิหาร มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัสมัยรชักาล
ท่ี 4 ซึ่งยงัคงความงดงามจนถึงปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 น าท่านเดินทางไปยงัตลาดโก้งโค้ง ตลาดโบราณยอ้นยคุของชาวบา้นอยุธยา ตัง้อยูท่ี่ ถ.บางปะอิน-วดัพนญั
เชิง ต. ขนอนหลวง ตลาดแห่งนีเ้ปิดขายมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นตลาดเอกชนซึ่งมีแนวคิดอยากใหผู้ค้นใน
พืน้ท่ีมีท่ีทางท ามาคา้ขาย และขยบัขยายขายดีกันเรื่อยมา จนปัจจุบนัเป็นหนึ่งในตลาดน่าเท่ียวของอยุธยา 
สว่นท่ีมาของค าวา่โกง้โคง้คือสมัยก่อนพ่อคา้แม่คา้จะวางสิ่งของบนพืน้หรือในล  าเรอื ผูค้นท่ีมาจับจ่ายจึงตอ้ง
โก้งโคง้ดูสินคา้ ว่ากันว่าการโก้งโคง้ของชาวอยุธยาสมัยอดีตท าไดอ้่อนนอ้มมากๆ ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้
สนิคา้ ของฝากตามอธัยาศยั 



 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที่2)  ณ ตลาดโกง้โคง้ (รับคูปองอาหารท่านละ 100 บาท) 

 น าท่านเขา้ชม วัดนิเวศธรรมประวัตริาชวรวิหาร น าท่านนั่งกระเชา้ขา้มคลองไปยงัเกาะกลางแม่น า้เจา้พระยา ฝ่ังตรงขา้ม
กับพระราชวงับางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา วดันิเวศธรรมประวตัิราชวรวิหาร รชักาลท่ี 5 โปรดให้สรา้งขึน้
เลียนแบบโบสถฝ์รั่งเม่ือ พ.ศ. 2421 เพ่ือประกอบศาสนกิจ ซึ่งเสมือนเป็นวดัหลวงท่ีเคียงคูก่บัพระราชวงับางปะอิน พระอโุบสถ
วดันีง้ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอทิก ลกัษณะเดน่ คือ มียอดแหลมสงู ผนงัพระอโุบสถประกอบดว้ยกระจกสี เพ่ือใหแ้สง
ผา่น เขา้มาเป็นสีต่าง ๆ พระประธานออกแบบโดยพระเจา้บรมวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ประดิฐวรการ มีนามว่า "พระพทุธนฤมล
ธรรมโวภาส" ปางสมาธิประทบัในซุม้เรือนแกว้ หนา้ตกักวา้ง 22 นิว้ สงูจากรากฐานพระรศัมี 36 นิว้ 

 
17.00 น. สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
19.00 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 
12 มีนาคม 2564 599.- 

13 มีนาคม 2564 599.- 

14 มีนาคม 2564 599.- 

19 มีนาคม 2564 599.- 

20 มีนาคม 2564 599.- 

21 มีนาคม 2564 599.- 

26 มีนาคม 2564 599.- 

27 มีนาคม 2564 599.- 

28 มีนาคม 2564 599.- 

03 เมษายน 2564 599.- 

10 เมษายน 2564 599.- 

24 เมษายน 2564 599.- 

01 พฤษภาคม 2564 599.- 

08 พฤษภาคม 2564 599.- 

15 พฤษภาคม 2564 599.- 

22 พฤษภาคม 2564 599.- 

26 พฤษภาคม 2564 599.- 

29 พฤษภาคม 2564 599.- 

05 มิถนุายน 2564 599.- 

12 มิถนุายน 2564 599.- 

19 มิถนุายน 2564 599.- 

26 มิถนุายน 2564 599.- 
 

  

 หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียวปลอดภยั

ดา้นสขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว 
3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ หรอืยกเลกิการเดินทาง ใน

กรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 20 ทา่น โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 



 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภมิูอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเปน้ส  าคญั 

6. บรษิัทขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิ หรอืเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
 
อัตราค่าบริการทัวรนี์ร้วม 

1. รถบสัปรบัอากาศ ทอ่งเท่ียวตามรายการ  
2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทวัร ์
3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร ์
4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. คา่ประกนัอุบติัเหตใุนระหวา่งการเดินทาง (คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงิน

ทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 
1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการทัวรนี์ไ้ม่รวม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบุ อาทิ คา่อาหารและเครื่องด่ืม คา่รกัษาพยาบาล 
(ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ส  าหรบัชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ คา่ธรรมเนียมอุทยาน

แหง่ชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

(กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงิน) 
 

การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส  าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงิน

ของทา่น  
2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส  ารองท่ีนั่งเสรจ็สมบูรณ ์โดยการโอนเงิน

เขา้ทางธนาคารของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส  าเนาหนงัสอืเดินทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดินทาง 

7 วนั เพื่อใชส้  าหรบัการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทาง 
การยกเลิกการเดินทาง 

1. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่ทวัรก์บัทางบรษิัทฯแลว้ ทางบรษิัทฯถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบั   เงื่อนไข
และขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ในทกุกรณี 
 



 
ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษิัทจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใช้

หอ้งน า้บนรถตลอดการเดินทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษิัท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุทา่น  เม่ือทา่นกรอก

แลว้กรุณาสง่คืนให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด   

 

การยกเลกิการเดินทาง 
1.ยกเลกิการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
2.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
3.ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์ทางบรษิัทคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกั
คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ(ถา้มี)อาทิเช่น คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 


