HT-VAN1-BKKAYA อยุธยา วันเดย์ ทริป

อัพเดท 16/11/63

เดินทางโดยรถตู้ปรั บอากาศ
รหัสโปรแกรม :HT-VAN1-BKKAYA

โปรแกรมทางการ
เดินทาง

อยุธยา วันเดย์ ทริ ป
วัดใหญ่ ชัยมงคล – วัดพนัญเชิงวรวิหาร –พุทไธศวรรย์ -ตลาดนา้ อโยธยา-วัดท่ าการ้ องวัดกุฎดี าว

HT-VAN1-BKKAYA อยุธยา วันเดย์ ทริป

กาหนดวันเดินทาง : เดือนพฤศจิกายน 2563
เดือนธันวาคม 2563
เดือนมกราคม 2564
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
เดือนเมษายน 2564
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วันที่ 19 / 20 / 21 / 22 / 23
วันที่ 5 / 6 / 10 / 12 /13 / 31
วันที่ 1 / 2
วันที่ 27 / 28
วันที่ 12 / 13 / 14 / 15

วัดใหญ่ ชัยมงคล – วัดพนัญเชิงวรวิหาร –พุทไธศวรรย์ -ตลาดนา้ อโยธยา-วัดท่ าการ้ อง-วัดกุฎีดาว
08.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้ าหน้ าที่จาก Happy Trips คอยให้
การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
09.00 น.
พร้ อมออกเดินทาง ระหว่างทางสนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการบน
รถ และอุปกรณ์ อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้ อมบริ การ
อาหารเช้ า อาหารกล่ อง, บนรถ (มือ้ ที่ 1) เดินทางถึง วัดใหญ่ ชัย
มงคล ถือว่าเป็ นวัดมีความสาคัญทางประวัติศาตร์ มากที่สดุ และเป็ น
วัดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมามากที่สดุ วัดหนึง่ ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จึงเป็ นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมายังวัด
แห่งนี ้ จุดสนใจของวัดใหญ่ชยั มงคลนี ้ คือเรื่ องราวทางประวัติศาตร์ ใน
สมัยกรุ งศรี อยุธยา รวมไปถึงสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่ สูง
ที่สดุ ในอยุธยา ด้ านหลังวัดมีตาหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ ผ้ ู
นั บ ถื อ ศรั ท ธาเข้ ามากราบไหว้ นอกจากนี ้ บริ เ วณ รอบๆ ยั ง มี มี
สวนหย่อมที่ สวยงาม เดินทางสู่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็ นวัดเก่าแก่
และสาคัญวัดหนึง่ ของอยุธยา มีชื่อเสียงระบือไปทัว่ ประเทศโดยเฉพาะ
หลวงพ่อโตหรื อเจ้ าพ่อซาปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั ้งชาวไทยและชาว
จีนต่างให้ ความเคารพนับถือมาช้ านาน เมื่อมายังวัดแห่งนี ้จะไม่แปลก
ที่จะต้ องพบเจอผู้คนจานวนมากที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกัน
อย่างเนืองแน่น จากนั ้นนาท่า นสู่ วัด พุ ท ไธศวรรย์ เป็ นพระอาราม
หลวงตั ้งอยู่ริมแม่น ้าเจ้ าพระยาฝั่ งตะวันตก ในตาบลสาเภาล่ม อาเภอ
พระนครศรี อ ยุธยา ในสมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา วัด พุท ไธศวรรย์ เป็ น พระ
อารามหลวงที่ใหญ่โต และมีชื่อเสียงวัดหนึง่ ปรากฏตามตานานว่า

(B/-/-)
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สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้ าอู่ทอง) ทรงสร้ างขึ ้นในบริ เวณที่ซึ่ง
เป็ นที่ตั ้งพลับพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั ้งอยู่ก่อนสถาปนากรุ ง
ศรี อยุธยาเป็ นราชธานี ที่ตรงนี ้มีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า
“ตาบลเวียงเล็กหรื อเวียงเหล็ก ”ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ปรางค์
ประธาน องค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม ตั ้งอยู่กึ่งกลางอาณาเขตพุทธาวาส
บนฐานไพที ซึ่ง มี ล ักษณะย่อ เหลี่ย มมี บัน ไดขึ ้น 2 ทาง คื อ ทางทิ ศ
ตะวัน ออก และทางทิ ศ ตะวัน ตก นอกจากนี ย้ ัง มี พ ระอุ โ บสถอยู่

12.00 น.

13.00

16.00 น.

ทางด้ านทิศตะวันตกของปรางค์ หมู่พระเจดีย์สิบสององค์ , วิหารพระ
นอน และตาหนักท้ าวจตุคามรามเทพ
อิสระอาหารกลางวัน นาท่ านสู่ ตลาดนา้ อโยธยา เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ว ัฒนธรรมไทยที่ใหญ่ ที่สดุ ในจังหวัดอยุธยา มี
ร้ านค้ าหลากหลาย ทั ้งร้ านขายอาหารคาวหวาน อาหารทะเล เรื อขาย
อาหาร ขนม ของฝาก ร้ านขายสิน ค้ า OTOP ร้ านนวดเพื่ อสุขภาพ
และยังมีบริ การล่องเรื อชมบรรยากาศรอบๆ ตลาดน ้า รวมถึงโชว์การ
แสดงวัฒนธรรมไทยต่างๆ
นาท่ านเดินทางสู่ วัดท่ าการ้ อง เป็ นวัดเก่าแก่ตั ้งแต่สมัยอยุธยา
ตั ง้ อ ยู่ ริ ม แ ม่ น า้ เจ้ าพ ระย าท างทิ ศ ต ะวั น ต ก ของเก าะเมื อ ง
พระนครศรี อยุธยา ท่ามกลางชุมชนอิสลาม 2 หมูบ่ ้ าน คือ บ้ านท่ากับ
บ้ านการ้ อง อันเป็ นวัดพุทธศาสนาที่อยูท่ ่ามกลางชุมชนมุสสิม วัดท่า
การ้ อง ตั ง้ อยู่ ที่ บ้ านท่ า เป็ นวัด หนึ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มแวะมา
สักการะบูชาพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ นามว่า "พระพุ ท ธรั ต นมงคล"
หรื อที่เรี ยกกันว่า "หลวงพ่ อยิม้ " สันนิษฐานว่าสร้ างขึ ้นในสมัยอยุธยา
ตอนต้ น ขณะที่บ้านเมืองมีความเจริ ญรุ่ งเรื องและสงบสุข ดังจะเห็น
ได้ จากพระพุทธลักษณะที่งดงามและพระพักตร์ ที่มีความ จากนั ้น
เดินทางสู่ วัด กุ ฎีด าว ตั ้งอยู่ใน ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรี อยุธยา นอก
เกาะเมืองทางด้ านทิศตะวันออกของสถานีรถไฟพระนครศรี อยุธยา มี
ลักษณะรูปแบบศิลปะคล้ ายกับวัดหลวงในสมัยอยุธยาตอนต้ นถึง
อยุธยาตอนกลาง ปรากฏร่ อ งรอยฝี มื อ การสร้ างอย่า งงดงามตาม
อย่างศิลปะสมัยอยุธยา เจดีย์ใหญ่กลางวัด เป็ นเจดีย์ทรงกลม ฐาน
กว้ าง 30 เมตร บางส่วนขององค์ระฆังหักโค่นลงมาจมดิน โผล่ให้ เห็น
บางส่วนมีความใหญ่โตขององค์เจดีย์ และเป็ น ตานานปู่ โสมเฝ้ าทรั พย์ เรื่ องราวการขุดสมบัติบริ เวณวัดกุฏีดาว ไม่มี
ผู้ใดกล้ ามาขุดสมบัติเพราะเกรงว่าวิญญาณปู่ โสมเฝ้าทรัพย์จะยังคงวนเวียนเฝ้าสมบัติและตามมาหลอกหลอน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
**************************************************************************
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อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
เดือน พฤศจิกายน
เดือน ธันวาคม
เดือน มกราคม
เดือน กุมภาพันธ์
เดือน เมษายน

ผู้ใหญ่ จานวน 9 ท่ าน / รถตู้
999 บาท / ท่ าน
999 บาท / ท่ าน
999 บาท / ท่ าน
999 บาท / ท่ าน
999 บาท / ท่ าน

อัตรานีร้ วม








ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขกรมธรรม์)
รถตู้ปรับอากาศนาเที่ยว VIP 9 ที่นงั่ / คัน
อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ในการนาเที่ยวและบริ การ
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเครื่ องดืม่ และขนมขบเคี ้ยวบนรถตลอดการเดินทาง

อัตรานีไ้ ม่ รวม



ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่ องดืม่ พิเศษและค่าอาหาร

การสารองที่น่ ัง




ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน ในวันทีจ่ อง โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียด พร้ อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้ งชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ เพื่อทาประกันการเดินทาง
ในกรณีทาจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การทัวร์ เต็มจานวน

การชาระเงิน




โอนเงินสด เข้ าบัญชี
- นายสุขสันต์ สินธุ์สวุ รรณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 069 – 2 – 60120 - 3
- นาง ปิ ยรัตน์ สินธุ์สวุ รรณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้ าว ออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 157-2-01717-3
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อภินันทนาการ
เจลแอลกอฮอล์ ตลอดการเดินทาง

ขัน้ ตอนการยกเลิกทัวร์






ยกเลิกทัวร์ ภายใน 45 วันทาการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯยึดเงินมัดจาทั ้งหมด **ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด Long
Weekend **
ยกเลิกทัวร์ ภายใน 30 – 15 วันทาการก่อนการเดินทาง บริ ษัทฯ ยึดเงินมัดจาทั ้งหมด
ยกเลิกทัวร์ ภายใน 14 วันทาการก่อนการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ ทั ้งหมด
การไม่ มาชาระเงินตามกาหนดนัดหมาย
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์ และยึดเงินค่าทัวร์ ทั ้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากการจองสมบูรณ์ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าธรรมเนียมอย่ างน้ อยท่ านละ
500 บาท หากมีค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เช่ นตั๋วเครื่ องบิน โรงแรม ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริงทีส่ ายการบิน โรงแรม เรียก
เก็บ และหากมีการเปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิกเดินทางต้ องใช้ สิทธิภายใน 45 วัน นับจากวันจอง หากเกินกาหนดดังกล่ าว
ถือว่ าท่ านสละสิ ทธิ์

หมายเหตุ










กรุ ณาปฏิบตั ิตามที่เจ้ าหน้ าที่แนะนา เพื่อเป็ น ไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้ านสุขอนามัย) และเพื่อความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนั ้นทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั ้งสิ ้น
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการโดยคานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ สดุ วิสยั ที่ไม่อาจแก้ ไขได้ หรื อกรณีที่สญ
ู หายหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
มัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้ วง ฯลฯ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้ อมคณะ แล้ วท่านงดใช้ บริ การใด หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทั ้งสิ ้น

***แฮปปี ้ ทริปส์ *** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีท่ ม
ี ีการจองต่ากว่ า 8 ท่ าน***

