แพคเกจ One Day Trip ราคาเพียง 1,299บาท/ท่าน อายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 1,099 บาท /ท่าน เท่านัน้
วัดไชยวัฒนาราม – พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน – วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดพนัญเชิง – วัดมหาธาตุ – วัดมงคลบพิตร
วัดพระศรีสรรเพชญ์ – ตลาดนัดกรุงศรี
แพคเกจราคานี้รวม
✅ รถมินิบัสปรับอากาศ 15 ที่นงั่
✅ อาหาร 2 มื้อ (มื้อเช้า,กลางวัน)
✅ ค่าเข้าชมสถานที่
✅ มัคคุเทศก์
✅ ประกัน
สนใจติดต่อ
Hotline: 099-463-1462 (คุณมะ)

โปรแกรม One day One trip
เส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
DAY 1 วัดไชยวัฒนาราม – พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน – วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดพนัญเชิง – วัดมหาธาตุ - วัดมงคลบพิตร
วัดพระศรีสรรเพชญ์ – ตลาดนัดกรุงศรี

เวลา

รายละเอียด

06.30 น.
07.00 น.

พร้อมกันที่จุดนัดพบ ศูนย์บริการลูกค้าสมบัติทัวร์วิภาวดี เจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับ
ออกเดินทาง ไปยังจังหวัดอยุธยา พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถ(1)

09.00 น.

เริ่มต้นทริปด้วยการนำท่านเที่ยวชม วัดไชยวัฒนาราม โบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง สถาปัตยกรรมจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด ความสำคัญคือ วัดนี้เป็นที่ฝังพระ
ศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาลย์ บริเวณระเบียงคดมี
พระพุทธรูป ปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ รวมทั้งหมด 120 องค์ ปัจจุบันเหลือที่ยังมีพระเศียร อยู่ 2 องค์

10.00 น.

ชมความงามของงานศิลปะชิ้นสำคัญของแผ่นดิน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน Arts of The Kingdom Museum
นิทรรศการของสถาบันสิริกิติ์ จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิสง่ เสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคัดเลือกงานที่มีความงดงามทรงคุณค่าจนถือเป็นศิลปวัตถุของ
แผ่นดินเท่านั้น จากฝีมือของนักเรียนในโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา เช่น พระที่นั่งพุดตานถมทอง, พระที่นั่ง
พุดตานคร่ำทอง, เรือพระที่นั่งจำลองศรีสุพรรณหงส์, บุษบกห้ายอดไม้แกะสลัก, ฉากผ้าปักป่าหิมพานต์, ฉากไม้
แกะสลักตำนานเพชรรัตน์ ฯลฯ

12.00 น.

ช่วงบ่าย

17.30 น.
18.30 น.

รับประทานอาหาร ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือวัดใหญ่ชัยมงคล(2) เจ้าเด็ดในจังหวัดอยุธยา
ไหว้พระขอพรพระพุทธชัยมงคล ณ วัดใหญ่ชัยมงคล สักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ชมภาพเขียนจิตรกรรม ภาพยุทธหัตถี จากนั้นนำท่านสักการะ หลวงพ่อโต พระพุทธไตรรัตนายก (ซำปอกง) ณ
วัดพนัญเชิงวรวิหาร และขอพรศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่เกาะเมืองอยุธยาไปยัง วัด
มหาธาตุ วัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และยังเป็นที่
พำนักของ สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย ที่สำคัญวัดนี้ยังมี เศียรพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งมีรากไม้ต้นโพธิ์
ปกคลุมอยู่ โดยเศียรพระพุทธรูปนี้ เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากนั้นนำท่าน
นมัสการวิหาร พระมงคลบพิตร ณ วัดมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดิมทีเดียว วิหารพระมงคลบพิตรปรักหักพัง เหตุจากถูกทำลายอย่างพินาศเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่สอง พระมงคล
บพิตรเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุด เมื่อพม่าเข้ากรุงได้ จึงเอาไฟสุมลอกหวังจะเอาทองคำ จนพระกร
หักและทิ้งร้างไว้ไม่มีใครดูแล ภายหลังจึงได้บูรณะขึ้นเป็นลำดับ ดังเช่นปัจจุบัน ต่อด้วยพาท่านเที่ยวชม วัดพระศรี
สรรเพชญ์ วัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับ วัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งใน
สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างพระราชมณเฑียรเป็นที่ประทับที่บริเวณนี้ขึ้น ต่อมาสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือ และอุทิศที่ดินเดิมให้สร้างวัดขึ้นภายในเขตพระราชวังและโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างเขตพุทธาวาสขึ้นเพื่อเป็นที่สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ จึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา
อิสระ ชม ช๊อป ชิม กลางเมืองมรดกโลก ณ ตลาดนัดกรุงศรี ถนนคนเดินอยุธยา ภายใต้บรรยากาศย้อนยุคและ
กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น
เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่/เด็กราคาท่านละ 1,299 บาท (เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) สำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป

ราคาท่านละ 1,099 บาท เดินทางโดยรถมินิบัส/รถตู้
อัตรานี้รวม
✓ รถมินิบัสปรับอากาศตลอดการเดินทาง
✓ อาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
✓ น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ (นักท่องเที่ยวชาวไทย)

✓ ประกันอุบัติเหตุเงื่อนไขตามกรมธรรม์
✓ มัคคุเทศก์คอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือที่ระบุไว้
 ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 ค่าทิปไกด์ / Staff /คนขับรถ
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
➢ ยาประจำตัว
➢ หมวก / ร่ม / แว่นกันแดด
➢ กล้องถ่ายรูป
➢ ของใช้ส่วนตัว
ช่องทางการติดต่อ
• Hotline: 099-463-1462
• ID Line: bangkokcompass
• Facebook: Bangkokcompass

การจองและสำรองที่นั่ง
• วางเงินมัดจำ ภายใน 2 วัน หลังการจอง ท่านละ 500 บาท
• ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
• หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
• หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได
เงื่อนไขการเดินทาง
• โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตาม
เวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถ
เรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ การจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่าง

ประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 12 คน บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้
ชำระไว้แล้วทั้งหมด
การยกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
(กรณีโอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

