
 
 

 
 
 
 
 
 
 



วันแรก กรงุเทพฯ (หนา้เมเจอรร์ชัโยธนิ) -วัดไชยวฒันาราม - ตลาดน้าํอโยธยา - บา้นขา้วหนม คาเฟ ่- 
อา่งทองอนิทรโ์ตฟารม์เมลอ่น  

08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (เมเจอร์รัชโยธิน) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 

08.20 น. พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดอยุธยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 

09.30 น. เดินทางถึง วัดไชยวัฒนาราม วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย หนึ่งใน
โบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศ
เป็นมรดกโลกเมืองวันที่ 13 ธันวาคม 2535 ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ํา
เจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง สร้างข้ึนสมัยพระเจ้าปราสาททอง 
ประมาณ พ.ศ. 2173 สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้พระราชมารดาของพระองค์และอีก
ประการณ์หนึ่งวัดน้ีอาจถูกสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือกรุงละแวก จึง
ทําให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่จําลองแบบมาจากนครวัดที่มีกล่ินอายของ
ศิลปะขอมด้วยนั่นเอง อิสระให้ท่านเดินชมโดยรอบวัดและสามารถเช่าชุดไทย
ถ่ายรูปกับบรรยากาศที่สวยงามแห่งนี้ได้ 

 
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ําอโยธยา ตลาดน้ําขนาดใหญ่ มีเนื่อที่กว่า 60 ไร่ ภายในตลาดน้ําออกแบบเป็น

เรือนไม้ทรงไทย มีสระน้ําอยู่ตรงกลางตลาดและมีทางเดินบริเวณรอบ ๆ สระน้ํา ตลอดทางจะมีร้านขายสินค้า
และอาหารมากมาย สินค้าส่วนใหญ่จะคละกันหลากหลายประเภท เช่น สินค้า OTOP สินค้าพ้ืนเมือง สินค้า
หัตถกรรม ของ Hand made ของเล่น ของที่ระลึก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีให้เลือกไปจนถึงเสื้อผ้า 
เครื่องประดับ ราคาไม่แพง ในส่วนของของกิน มีอาหารทั้งความและหวาน มีให้เลือกทานกันหลากหลาย อาทิ
เช่น ส้มตํา ไก่ย่าง ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว หมูสะเต๊ะนมสด โรตีสายไหม ขนมตาล ขนมถ้วย เป็นต้น 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดน้ําอโยธยา 



 นําท่านเดินทางสู่ บ้านข้าวหนม คาเฟ่ ร้านขนมไทยเล็ก ๆ แสนอบอุ่น ภายในร้านมีขนมไทยให้ล้ิมลอง
หลากหลาย โดยมีทั้งเมนูที่ทางร้านทําเองและรับขนมจากชาวบ้านท้องถิ่นที่ทําสดใหม่ทุกวัน นํามาวางขายใน
ร้าน ปรับรสชาติให้มีความหวานน้อยลงไม่เล่ียน และทําเป็นชิ้นเล็กลง ให้สามารถลองชิมขนมได้หลากหลาย
มากขึ้น นอกจากขนมไทยแสนอร่อยแล้วยังมีเคร่ืองด่ืมสูตรเฉพาะและไอศกรีมโฮมเมด ที่สามารถทานคู่กับขนม
ไทยอย่างลงตัวอีกด้วย อิสระทุกท่านเลือกซื้อขนม เครื่องดื่ม ไอศกรีม ตามอัธยาศัย  

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่จังหวัดอ่างทอง แวะชม ฟาร์มเมล่อนที่ มีชื่อเสียงของ
จังหวัดอ่างทอง อินโตฟาร์ม บริเวณโดยรอบมีแปลงผัก สนามหญ้า และบ่อ
น้ํา สามารถเดิมชมและถ่ายภาพสวย ๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ นอกจากนี้ที่นี่
เป็นมีคาเฟ่ ที่จัดจําหน่ายเมนูคาวหวาน รสชาติอร่อย ๆ อาทิเช่น บิงซู ฮัน
นี่โทสต์ ไอศกรีม ขนมไทย โดยจะมีเมล่อนเป็นส่วนประกอบ  

 
เย็น  บริการอาหารเย็น  
 นําท่านเข้าพัก โรงแรม Husky camp & resort หรือ เทียบเท่า 
 
 
วันสอง วัดขุนอินทประมูล - มะขามคาเฟ่ - วัดม่วง - ตลาดศาลเจ้าโรงทอง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ (หน้า

เมเจอร์รัชโยธิน) 
เช้า  บริการอาหารเช้า  

 นําท่านเดินทางสู่ วัดขุนอินทประมูล วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในอ่างทองที่สวยงามมาก ๆ สันนิษฐานว่าสร้างข้ึน
ในสมัยสุโขทัย เป็นท่ีประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน ์ที่ใหญ่เปน็อนัดบั 2 ในประเทศ มีชื่อว่า “ พระศรีเมือง” 
ความยาวถึง 50 เมตร รองจากพระนอน วัดบางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในบริเวณวัดขุน
อินทประมูล ยังมีซากโบราณที่น่าสนใจอื่น ๆ คือ วิหารหลวงพ่อขาว ศาลรูปปั้นขุนอินทประมูล และโครง
กระดูกมนุษย์ ท่ีขุดพบในเขตวิหารพระพุทธไสยาสน์เมื่อปี พ.ศ.2541 อีกด้วย 



 
นําท่านเดินทาง ไปชมวิว พร้อมจิบกาแฟ ณ มะขามคาเฟ่ บรรยากาศทุ่งนา มีสะพานไม้ทอดยาวบนทุ่งนา 
และยังได้ชมวิวหลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง ในระยะไกล เป็นจุดที่สามารถบันทึกภาพได้สวยงามมาก อิสระให้ท่านได้
เลือกซื้อเครื่องดื่มตามอัธยาศัย 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ วัดม่วง วัดเก่าแก่โบราณ สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. 2230 พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สีทองอร่าม
สวยงามโดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกล คือ หลวงพ่อใหญ่ หรือ พระพุทธมหานวมิ
นทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาดหน้าตัก
กว้าง 62 เมตร และสูงถึง 93 เมตร และมีความเชื่อที่ว่า หากได้มาไหว้พระที่ 
วัดม่วง แห่งนี้ ต้องมาสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์ขององค์พระใหญ่ เชื่อว่า ท่านจะ
ประทานพรให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง ตลาดริมแม่น้ําในอําเภอวิเศษไชยชาญ ภายในตลาดมีขนมโบราณให้
ท่านได้เลือกซื้อมากมาย อิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย  

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ 

16.30 น. เดนิทางกลบักรงุเทพ ฯ (หนา้เมเจอรร์ชัโยธนิ) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทน
บริษัท (มัคคเุทศก,์คนขบัรถ) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

 
อตัราคา่บรกิาร เดินทาง ตลุาคม 64 – กมุภาพนัธ ์65 



วันเดนิทาง (ออกเดนิทางทกุวนัเสาร)์ ราคา/ทา่น พกัเดี่ยว 

ตลุาคม 64 : 16-17 / 23-24 / 24-25 / 30-31 
พฤศจกิายน 64 : 06-07 / 13-14 / 20-21 / 27-28 
ธันวาคม 64 : 18-19 / 25-26 
มกราคม 65 : 08-09 / 15-16 / 22-23 / 29-30 
กมุภาพนัธ ์65 : 05-06 / 12-13 / 19-20 / 26-27 

2,222 +500 

 

* คา่บรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้  คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ  
ทา่นละ 200 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น ชาํระไดท้ีเ่จา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ กอ่นออกเดนิทาง * 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศ นําเที่ยวตามรายการที่ระบุ กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ํา 5 ท่าน     
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน *ห้องพักเป็นแบบเตียงใหญ่ 1 เตียง DOUBLE BED* 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ    
 ค่ามัคคุเทศก์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 คา่ทัวรไ์มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 200 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ขอสงวนสิทธ์ิการจัดที่นั่งบนรถตู้ตามความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถจองที่นั่งได้ 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
ในการจองทัวร์ผู้เดินทางต้อง ชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน พร้อมส่งสําเนาบัตรประชาชน หากไม่ชําระตามที่บริษัทกําหนด ขอ
อนุญาตตัดท่ีนั่งเพ่ือให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่น่ังอยู่โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ชําระเงินหรือไม่ชําระเงินตามกําหนดให้ถือว่าท่าน
สละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
  

เงือ่นไขการยกเลกิและการคนืคา่ทวัร์ 

1. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป ยึดเงิน 50 % จากยอดท่ีลูกค้าชําระเงินมา และเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
(ถ้ามี) 



2. กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน (ยึดเงินเต็มจํานวน) 
3. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)  

**เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนืไม่วา่กรณใีดทัง้สิน้ ** 

 
หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกําหนด ราคาและ
รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว ที่พัก สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง , การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆ
ทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 

10. กรุณาอา่น ทําความเขา้ใจใหถ้ีถ่ว้น เมื่อทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


