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ทรปิพเิศษ 1 วนัเดนิทางกบัคนพเิศษ 
สวดมนตน่ั์งสมาธ ิแผบ่ญุสรา้งกศุล รับพลังบวก 

จากขมุพลังแหง่ความศรัทธา 

 
 

จุดมุ่งหมายของการเดนิทางนอกจากจะไดไ้ปเทีย่วชมโบราณสถานหรอืไปเพือ่ขอพรกราบพระ ณ กรุงเกา่
แลว้ พวกเรายังจะไดม้โีอกาสไปเผยแผ่บุญร่วมสวดมนต ์เจรญิสมาธแิบ่งปันกระแสพลงัแห่งบุญใหก้บัทุกดวงจติทีอ่าจจะ
ยังตกคา้งอยู่ ณ สถานทีนั่น้ แตย่ังหมายรวมถงึการเดนิทางไปใหก้บัสถานทีต่า่งๆ ซึง่เป็นการสรา้งกศุลอย่างแรงกลา้และมี
อานสิงคม์ากอกีอย่างหนึง่ การท าบุญไหวพ้ระ ขอพร คอืการรอ้งขอจากท่านและสรา้งบุญแกเ่รา แตจ่ะมสีกักีค่รัง้ทีเ่ราจะ

นกึถงึการถวายบุญกลบัใหท้่านทีจ่ะเป็นการใหแ้ละรับในคราเดยีว รูส้กึไดถ้งึความอิม่เอมใจ ปลาบปลืม้ใจ ขอเชญิชวน
ญาตธิรรมทัง้หลายมาร่วมรับความรูส้กึเชน่น้ี  

        รว่มเดนิทางไปกบัเรากราบพระ5วดัอยุธยา เสรมิบารม#ีธรรมทตูมอืใหม ่ 

รายละเอยีดการเดนิทาง (ออกเดนิทางทุกวนั) 
07.00 น.   คณะพรอ้มกนั ณ จุดนัดพบ 
07.30 น.  ออกเดนิทางสูจ่ังหวดัอยุธยา  รับอาหารวา่งท่านละ 1 ชดุ 

น าทา่นสู ่วดักฎุดีาว เป็นวดัทีไ่ม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจนเกีย่วกบัประวตักิารสรา้ง มเีพยีงแตข่อ้ความทีบ่ันทกึ
ลงในพงศาวดารกรุงศรอียุธยาวา่ ไดร้ับการบูรณะ ปฏสิงัขรณค์รัง้ใหญ่เมือ่ปี 2254 ในสมัยของสมเด็จพระเจา้
ทา้ยสระ โดยสมเด็จพระเจา้บรมโกศในขณะทีด่ ารงพระยศเป็นพระมหาอปุราช จากการศกึษาทางโบราณคดี

บอกไวว้า่ วดัน้ีน่าจะสรา้งขึน้ตัง้แตส่มัยอยธุยาตอนตน้และถูกทิง้รา้งไปเมือ่คราวเสยีกรุงครัง้ที ่2 ใน ปี พ.ศ. 
2310 อกีทัง้ยังมตี านานปู่ โสมเฝ้าทรัพยอ์กีดว้ย 
จากนัน้น าท่านสู ่วดัมหาธาตุ เป็นวดัทีม่คีวามส าคญัยิง่ในสมัยกรงุศรอียุธยา เพราะเป็นวดัทีป่ระดษิฐานพระ

บรมธาตใุจกลางพระนครและเป็นทีพ่ านักของสมเด็จพระสงัฆราช  
น าท่านสูต่ลาดน า้อโยธยาหรอืชือ่เต็มๆ คอื ตลาดน า้หมูบ่า้นชา้งอโยธยา แหลง่ท่องเทีย่วแห่งใหม่ลา่สดุ 
มเีรอืนไทย รา้นคา้ มากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกท่องเทีย่ว พายเรอื ซือ้ของกนิ ของทีร่ะลกึมากมาย 

กลางวนั อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดน ้าอโยธยาตามอธัยาศยั 
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จากน ัน้น าทา่นสู ่วดัธรรมกิรามมจีุดเดน่ทีส่ าคญัคอืเป็นวดัทีม่กีารพบเศยีรพระธรรมกิราชซึง่นับเป็นเศยีร
พระพุทธรูปส ารดิทีม่ขีนาดใหญ่สดุและมคีวามส าคญัมากทีส่ดุองคห์นึง่ในประเทศไทย 

วดัแมน่างปลืม้ กราบหลวงพ่อขาว อนัศกัดิส์ทิธ ิวดัน้ีพระนเรศวรทรงสรา้งเพือ่มอบใหห้ญงิชาวบา้นผูม้นี ้าใจ 
วดัสมณโกฏฐาราม หรอืวดัพระยาคลงั กราบขอเงนิขอทอง วดัน้ีเป็นวดัทีเ่จา้พระยาโกษาปานทรงบูรณะ 

18.00 น.  เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
 
   

ขัน้ต า่  6 คน 1,390 บาทต่อท่าน ขัน้ต า่  7 คน 1,290 บาทต่อท่าน 

ขัน้ต า่  8 คน 1,190 บาทต่อท่าน ขัน้ต า่  9 คน 1,090 บาทต่อท่าน 

• ราคาเด็กอายุ 3-12 ปี ลด 100 บาทจากราคาผูใ้หญ่ 
* อตัราคา่บรกิารกรณีผูเ้ดนิทางมากกวา่ 9 ทา่นขึน้ไป / เสน้ทางอืน่ /ตอ้งการพกัคา้งคนื/เพิม่มือ้อาหารหรอือืน่ๆ ทาง
บรษิทัฯจดัใหท้า่นไดต้ามความประสงคข์องทา่น กรณุาแจง้รายละเอยีดเพิม่เตมิเพือ่จะไดน้ าเสนอราคาใหใ้นล าดบัตอ่ไป * 

การจองทวัร ์โอนมัดจ า 500 บาท/ท่านหลงัยนืยันการเดนิทางและช าระสว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้10 วนักอ่นเดนิทาง 
สิง่ทีค่วรน าไปดว้ย ชดุสภุาพ ของใชส้ว่นตวั ยาประจ าตวั รองเทา้สวมสบาย ร่ม หมวก 

หมายเหต ุ
โปรแกรมการเดนิทาง อาจสลบัสถานทีห่รอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัสถานการณใ์นวนัเดนิทาง เชน่ 
สภาพภูมอิากาศ การจราจร หรอือืน่ๆ ฯลฯโดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

 
อตัราคา่บรกิารรวม เดนิทาง 1 วนั  

• คา่รถตูป้รับอากาศ 1 คนัไม่เกนิ 9 ท่าน  
• อาหารวา่งเชา้ 1 ชดุตอ่ท่าน  

• น ้าดืม่ระหวา่งการเดนิทาง  

• ชดุสงัฆทานรวมและพวงมาลยัถวายพระ 1 ชดุตอ่คณะตอ่ 1 วดั 
• คนขบัรถและมัคคเุทศกผู์ช้ านาญพรอ้มใหข้อ้มูลและน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

• ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขกรมธรรม ์
อตัรานีไ้มร่วม  
× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ  
× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี)  

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ (ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจและสนิน ้า้ใจของลกูคา้)  
 
เพือ่ประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง โปรดศกึษาเงือ่นไขการจองทัวร ์และการยกเลกิทัวร ์ทีร่ะบุในรายการ ทัง้หมดหลงัจากท่าน

ท าการจองทัวรแ์ลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านเขา้ใจ และพรอ้มปฏบิัตติามเงือ่นไขดงักลา่ว 
**หลงัจากการยนืยันกรุณาสง่ส าเนาบัตรประชาชนและหลกัฐานโอนเงนิมาไดท้ี่bestworldtravel.th@gmail.com 
เงือ่นไขการยกเลกิเดนิทาง  

1. แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิตามทีไ่ดช้ าระมา  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิมัดจ าในทุกกรณี  
3. แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทุกกรณี  

4. หากไม่ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 10 วนัถอืวา่สละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมัดจ าคนืได ้
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้ เพือ่สทิธขิองท่าน 
1. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไมถ่งึตามทีก่ าหนดไว ้ 
2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่ ให ้
เป็นไป ตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็น ส าคญั หรอื
เกดิเหตสุดุวสิยั จนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3.ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บั บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมคัคเุทศก์
หรอืทมีงาน  
4. ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อนัเนื่องมาจากความประมาทของตวัผูเ้ดนิทาง
เชน่เกดิการ โจรกรรม,อบุัตเิหตจุากความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  
5. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่าน ละสทิธิ ์
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  
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6.เมือ่ท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรอืช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับ เงือ่นไข
และขอ้ตกลง  

 
สนใจรว่มเดนิทางกบั BEST WORLD TRAVEL  

ตดิตอ่ คุณหนงิ Tel & Line 089 249 3898 , 098 272 5853 

Best Price …Best Plece…Best Moment 


