
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD18-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดวนัเดนิทำง  

กมุภำพนัธ์ 64 

07, 14, 21, 28 

มีนำคม 64 

07, 14, 21, 28 

เมษำยน 64 

04, 11, 18, 25 



 
 
 
 
 
 
 

Café Day Trip อยุธยำ EP#2 

เที่ยวเก๋ 2 คำเฟ่ 2 สไตล์  
วนัอำทิตย์ กรุงเทพฯ – อยุธยำ – กรุงเทพฯ 

วดันิเวศน์ธรรมประวติั – บา้นป้อมเพชร - วดัพระศรีสรรเพชญ ์– วิหารมงคลบพิตร – ตลาด

กลาง– พระนครแซ่บ – วดัไชยวฒันาราม  
07.00 น.คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป ัม๊น ้ามนัปตท ดนิแดง-วภิาวดรีงัสติ)  

โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบั 

07.20 น.ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัอยุธยาโดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้มบริการอาหารว่าง และน ้าด่ืมบนรถ 
08.30 น.เดนิทางถงึจงัหวดัอยุธยา 
 

 
 

วดันิเวศน์ธรรมประวติั เรือ่งราวทีศ่ลิปะไทยและตะวนัตกมาบรรจบพบกนัไดอ้ย่างลงตวั ผา่นอาคารและ
สถาปตัยกรรมทีง่ดงามและโดดเดน่ วดันิเวศธรรมประวตัริาชวรวหิาร เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดฯ ใหส้รา้งขึน้เพือ่ทรงใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรบับ าเพญ็พระราช
กุศล เมือ่ครัง้เสดจ็ฯ แปรพระราชฐานมาประทบัทีพ่ระราชวงับางปะอนิ ใชร้ปูแบบสถาปตัยกรรมโกธคิและ
เลยีนแบบโบสถค์รสิต ์ ในการก่อสรา้งดว้ยสถานทีต่ัง้ของวดันิเวศน์ธรรมประวตั ิ อยูบ่นพืน้ทีข่องเกาะกลางน ้า 
ฝ ัง่ตรงขา้มกบัพระราชวงับางปะอนิ ท าใหก้ารเดนิทางไปยงัตวัวดัตอ้งนัง่กระเชา้ไฟฟ้าลอยน ้าเพือ่ขา้มแมน่ ้า
ไปยงัตวัวดั  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

บา้นป้อมเพชร คาเฟด่ไีซน์เก๋ ถ่ายรปูเท ่สโลวไ์ลฟ์ในกรุงเก่าทีม่สีถาปตัยกรรมสวยแหวกแนวดว้ยโครงสรา้ง
อฐิสสีม้ ผสมผสามกบังานไมด้ไีซน์เรยีบเทล่ ้าสมยั แต่ยงัคงคลุมโทนสใีหเ้ขา้กบัความเป็นเมอืงเก่าของอยธุยา 
รา้นตัง้อยู่ในโซนเมอืงเก่าอยุธยา ตดิกบัโบราณสถานส าคญั ทีห่ลายคนน่าจะยงัไม่รูจ้กันัน่ คอื ป้อมเพชร ซึง่
เป็นป้อมปราการป้อมเดยีวทีย่งัเหลอือยูจ่ากเดมิทีม่อียู่ 29 ป้อม (บรกิารฟร!ี! เครือ่งดืม่รอ้น 1 แกว้ ) 
 

 
 

วดัพระศรีสรรเพชญ์ หนึ่งในมรดกโลกอดีตวดัหลวงประจ าพระราชวงัโบราณอยุธยา  เป็นอดีตวดัหลวง
ประจ าพระราชวงัโบราณอยุธยา สรา้งขึน้ราวปี พ.ศ. 2035 โดยสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ วดัพระศรสีรร
เพชญ์ มจีุดทีน่่าสนใจทีส่ าคญั คอื เจดยีท์รงลงักาสามองคท์ีต่ ัง้ตะหงา่น เรยีงรายเป็นแนวอย่างอย่างโดดเด่น 

เป็นโบราณสถานที่ส าคญัของไทยที่มมีนต์เสน่หส์วยงาม  เมื่อเขา้ไปยงัวดัพระศรสีรรเพชญ์ ความรูส้กึแรก
เหมือนรู้สึกก าลงัเดินย้อนเวลาเข้าไปสู่อดีตในยุครุ่งเรืองเมื่อครัง้ที่อยุธยาเคยเป็นราชธานี  งดงามด้วย
โบราณสถาน พระพุทธรูปเก่าแก่ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ยังคงมีร่องรอยของความใหญ่โตอลังการของ
สถาปตัยกรรมไว้ เดินผ่านก าแพงเข้าไป เหมอืนประตูสู่กาลเวลา มองเห็นเจดีย์ทรงลงักา สามองค์ที่ตัง้
ตะหงา่นเป็นจุดเด่น รอบพระเจดยีย์งัรายลอ้มดว้ยพระอุโบสถ พระวหิาร ทีว่างผงัการก่อสรา้งไดเ้ป็นระเบยีบ 

นับว่าโบราณสถานทีส่ าคญัของไทยทีส่บืทอดมาจากบรรพบุรุษ ทุกอย่างยงัคงไวด้ว้ยความขลงัศกัดิส์ทิธิ ์มี
มนตเ์สน่หท์ีส่วยงาม อย่างหาทีต่ไิม่ได ้ 

แวะชม!! วิหารมงคลบพิตร ซึง่ตัง้อยูต่ดิกนั เป็นวหิารเก่าแก่ในเขตก าแพงเมอืง ทีไ่ดร้บัการบรูณะอย่างด ี

ภายในวหิารมพีระมงคลบพติร พระพทุธรปูบุสมัฤทธิป์างมารวชิยัพระประธานขนาดใหญ่ ขนาดหน้าตกักวา้ง 



 
 
 
 
 
 
 

9.55 เมตรและสงู 12.45 เมตร นบัเป็นพระพุทธรปูขนาดใหญ่องคห์นึ่งของประเทศไทย สนันษฐานวา่ถูก
สรา้งในสมยัยกรุงศรอียุธยาตอ้นตน้ระหวา่งปี พ.ศ. 1991-2145 และไดร้บัการบรูณะใหม่ทัง้หมด ดว้ยทอง
ส ารดิหุม้ทองตามปจัจุบนั  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ณ ตลาดกลางอยุธยา แนะน า!!! เมนูเด่น เมนูดงัของอยธุยา กุง้แม่น ้ายา่งตวัใหญ่ๆ 

สดๆ  

 

 
 
บ่าย พระนครแซ่บ คาเฟ่แปลกแหวกแนวในสไตล์ตรุก ีถูกใจขาถ่ายภาพทัง้หลาย แต่งตวัมาแบบจดัเตม็โพสต์

ถ่ายรปูเลศิ เชดิ แถมทีร่า้นยงัมพีรอพเครื่องประดบัใหใ้สถ่่ายภาพฟรอีกีดว้ย ในสว่นของรา้นแบ่งเป็น 2 สว่น 

คอื คาเฟ่ ทีใ่หบ้รกิารเครื่องดื่มและขนมแบบตรุกี และในโซนของรา้นอาหารทีเ่น้นให้บรกิารอาหารอสีานรส
แซ่บหลากเมนู (ไม่รวมคา่อาหารและเครือ่งดืม่) 

 

 
 

วดัไชยวฒันาราม มปีรางคป์ระธานและปรางคม์ุมอยูบ่นฐานเดยีวกนั พระปรางคป์ระธานน ารปูแบบของพระ
ปรางคส์มยัอยุธยาตอนตน้มาก่อสรา้ง แต่ปรางคป์ระธานทีว่ดัไชยวฒันารามท ามุขทศิยื่นออกมามากกว่า บน
ยอดองคพ์ระปรางคใ์หญ่อาจเคยประดษิฐานพระเจดยีข์นาดเลก็ สือ่ถงึพระเจดยีจ์ุฬามณีบนยอดเขาพระสเุมรุ 
เป็นวดัหลวงที่บ าเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมา  หลงัจากนัน้ทุกพระองค์ จึงได้รบัการ
ปฏสิงัขรณ์สบืต่อมาทุกรชัสมยั เป็นสถานทีถ่วายพระเพลงิศพพระบรมวงศานุวงศ์เกอืบทุกพระองค์ สมเดจ็
พระเจา้อยู่หวับรมโกศสิน้พระชนมก์ไ็ดถ้วายพระเพลงิทีว่ดันี้ปรางคบ์รวิาร คอืปรางคอ์งคเ์ลก็ลงมาทีอ่ยู่ราย



 
 
 
 
 
 
 

ลอ้ม ปรางคป์ระธาน มทีัง้หมด 4 องคล์กัษณะจะเพรยีวกวา่ ปรางคป์ระธานเมรุ คอื อาคารทรงยอด แหลมที่
อยูร่ายรอบระเบยีงคด ทัง้ 8 ทศิ ภายในคหูาจะประดษิฐานพระพทุธรปูทรงเครื่องปางมารวชิยั ภายในคหูา มี
ภาพจติรกรรมฝาผนัง หลงเหลอืร่องรอยอยู่เลก็น้อยรอบพระปรางคใ์หญ่ลอ้มรอบไปดว้ยระเบยีงคตทีเ่ดมินัน้
มหีลงัคา ภายในระเบยีงคตประดษิฐานพระพุทธรูปปูนป ัน้ปางมารวชิยัทีเ่คยลงรกัปิดทองจ านวน 120 องค ์

เป็นเสมอืนก าแพงเขตศกัดิส์ทิธิ ์ตามแนวระเบยีงคตตรงทศิทัง้แปดสรา้งเมรุทศิ และเมรุมุม (เจดยี์รอบ ๆ 

พระปรางคใ์หญ่) 
17.00 น. แวะซือ้โรตสีายไหมชือ่ดงั ณ กรุงศรอียุธยา 
19.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเทีย่วและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึความปลอดภยัของทา่นเป็น

ส าคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตวัไปด้วย - กลอ้งถ่ายรปู, อุปกรณ์กนัแดด, รม่, รองเทา้สวมใสส่บาย, ยาประจ าตวั 
 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มลูอา้งองิดา้นล่าง เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ 

พระนครแซ่บ https://www.facebook.com/Pranakornzabayutthaya/ 

วดันิเวศน์ธรรมประวตั ิhttp://www.watniwet.com/ 

วดัพระศรสีรรเพชญ์, วหิารมงคลบพติร https://ww2.ayutthaya.go.th/ 

บา้นป้อมเพชร https://www.facebook.com/baanpomphet/  

 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิท 19 
*สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
*ก่อนขึน้-ลงรถทุกครัง้  ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข ้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม    
1. คา่รถตูป้รบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง 
2. คา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบ ุ

3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามรายการทีร่ะบ ุ



 
 
 
 
 
 
 

4. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม ์(วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท คา่รกัษาพยาบาล 5แสนบาท 1-15ปี หรอื อาย ุ75-85ความ
คุม้ครองเหลอื 50% อายตุ า่กวา่ 1ปี หรอื อายเุกนิ 85ปีไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัการถกูฆาตกรรมหรอืถกูท ารา้ย) 
5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ (ในกรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการช าระเงนิ หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไมอ่อกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรปูตลอดทริป (รปูถ่าย เจ้าหน้าท่ีจดัส่งในช่องทางท่ีเหมาะสม) 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกดิจากการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเชา่จกัรยาน เป็นตน้ 

2. ค่าทิปทีมงานท่านละ100 บาท 
 

วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชือ่ผูจ้อง พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและชอ่งทางตดิต่อ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล ์หรอื ไลน์ 

2. เมือ่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ
เขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไมช่ าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู่ การ
ช าระไม่ครบ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ตามเงือ่นไขการยกเลกิ 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เนื่องจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสดุวสิยั อาท ิ

สภาพอากาศ การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรมนัน้ๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมายเหต ุ 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดงักล่าวทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได ้ตาม สถานการณ์ อาทเิชน่ การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  

ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนนิการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง ใหด้ทีีส่ดุ 



 
 
 
 
 
 
 

3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ รา่งกาย การเจบ็ปว่ย การถูกท ารา้ย ความตาย 

อุบตัเิหตุต่างๆ สญูหายในทรพัยส์นิหรอือยา่งอื่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวิตัแิละอื่นๆ ที่
เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  

4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั 

5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนสง่ ผูเ้ดนิทางไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และค่าใชจ้่ายที่
บรษิทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้    

6.ขอความรว่มมอืในเรือ่งความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็วา่ผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจก่อใหเ้กดิ
อนัตรายต่อผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที ่(ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค า
ชีแ้จงของเจา้หน้าที ่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤตดิงักล่าว
ด าเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 



 
 
 
 
 
 
 

 


