
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง ธันวาคม-มีนาคม 

2564 
วัดไผ่ลอ้ม l บ้านของพ่อ l วัดตมู l ตลาดโก้งโค้ง l  

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร l วัดชุมพลนกิายาราม 

 
ราคาเพียง       599.- 

 

อยุธยาสายบุญ ไหว้พระ 1 วนั                                                                                 



 

 
 

 

 

 

 

เส้นทางการ

เดินทาง 

 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ-วัดไผล่้อม-บ้านของพ่อ-วัดตูม-ตลาดโก้งโค้ง-วัดนิเวศ

ธรรมประวตัิราชวรวิหาร –วัดชุมพลนิกายาราม-กรุงเทพฯ 

 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 
- 

อยธุยา 
 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ-วัดไผ่ล้อม-บ้านของพ่อ-วัดตูม-ตลาดโก้งโค้ง-วัดนิเวศธรรม

ประวัติราชวรวิหาร–วัดชุมพลนิกายาราม-กรุงเทพฯ 

06.00 

น. 

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยก

รัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งพระพิฆเนศ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ เพ่ือ

ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าท่ี

จะท าการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพ่ือคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมี

แอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ 

07.00 

น. 

ออกเดินทางสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถบัสปรับอากาศ   

ระหว่างเดินทางรับประทานอาหารว่าง (มื้อที่1) 



 

 
 

 

 

 เดินทางถึง วัดไผ่ล้อม เดิมวัดมีก่อไผ่ล้อมรอบ จึงได้ชื่อว่าวัดไผ่ล้อม และ

ไม่ปรากฏหลักฐานเจ้าอาวาสองค์แรกจนถึงสมัยหลวงพ่อตรุด ซึ่งในสมัย

นั้นหลวงพ่อตรุดเป็นพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถหลายด้าน และ

เมตตาสอนหนังสือให้กับบรรดาลูกชาวบ้านในและแวกวัดไผ่ล้อมท้ัง

หนังสือไทยและอักษรขอม ภายในวัดทุกท่านยังสามารถท้าบุญ บริจาค

ทาน ให้อาหารปลา และกราบสักการะ “พระพุทธเมตตามหาลาภ ” 

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่ีอยู่ฝั่งตรงข้ามของวัดมีทัศนียภาพท่ีงดงาม พิเศษ!! 

เฉพาะเทศกาลเข้าพรรษา น าท่านถวายเทียนพรรษา ครั้งหนึ่งในชีวิตร่วม

มหากุศลถวายเทียนพรรษาสืบต่อพระพุทธศาสนา อันเป็นเทศกาล

ประเพณีของชาวพุทธท่ีสืบต่อกันมายาวนาน  ด้วยในครั้งพุทธกาลเข้าฤดู

ฝน พระสงฆ์ต้องจ าพรรษาเป็นเวลาสามเดือน  แต่ต้องศึกษาเล่าเรียนพระ

ธรรมวินัยมิได้ออกบิณฑบาตร และปฏิบัติจริยาวัตร จ าต้องได้แสงสว่างจึง

ถือเปนประเพณีสืบมาในการถวายเทียนพรรษาด้วย ศรัทธามีความเช่ือใน

การถวายเทียนพรรษาว่าเป็นการให้แสงสว่างให้สติปัญญา  ให้ความรู้   

ให้สืบต่อพุทธศาสนา  เพ่ือชีวิตเราและครอบครัวจะเจริญรุ่งเรือง  มี

สติปัญญาที่ดีสืบไป 

 
 น าท่านเข้าชม บ้านของพ่อ หรือของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์ฯการเผยแพร่ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แก่บุคคลท่ัวไป สามารถเข้ามา

ศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) 

 



 

 
 

 

 

 
 น าท่านเดินทางต่อไปยัง วัดตูม ต้ังอยู่ริมถนนสายประตูชัย เป็นวัดท่ีสร้าง

ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เป็นที่ส าหรับลงเครื่องพิชัยสงคราม วัด

ตูมได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาและได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระ

อารามหลวงในรัชกาลท่ี 4 โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินมาทรง

บ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ าพระกฐินหลายครั้ ง และในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการท าพิธีลงยันต์และ

อักขระลงในธงพระครุฑผ่าห์เพ่ือพระราชทานเป็นธงไชยเฉลิมพลแก่

ทหารในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 1 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีส าคัญภายในวัดตูม คือ 

"หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์" เป็นพระพุทธรูปส าริดทรงเครื่องปางมารวิชัย 

โดยมีลักษณะพิเศษ คือ บนพระเศียรขององค์พระสามารถเปิดออกและมี

น้ าไหลซึมออกมาตลอดเวลา เช่ือกันว่าเป็นน้ ามนต์ศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษา

โรคภัยให้หายได้ และผู้มาขอพรมักจะประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะในด้าน

อาชีพหน้าที่การงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.00 

น. 

น าท่านเดินทางไปยังตลาดโก้งโค้ง ตลาดโบราณย้อนยุคของชาวบ้าน

อยุธยา ต้ังอยู่ท่ี ถ. บางปะอิน-วัดพนัญเชิง ต. ขนอนหลวง ตลาดแห่งนี้เปิด

ขายมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นตลาดเอกชนซึ่งมีแนวคิดอยากให้ผู้คนใน

พ้ืนท่ีมีท่ีทางท ามาค้าขาย และขยับขยายขายดีกันเรื่อยมา จนปัจจุบันเป็น

หนึ่งในตลาดน่าเท่ียวของอยุธยา ส่วนท่ีมาของค าว่าโก้งโค้งคือสมัยก่อน

พ่อค้าแม่ค้าจะวางสิ่งของบนพ้ืนหรือในล าเรือ ผู้คนท่ีมาจับจ่ายจึงต้อง

โก้งโค้งดูสินค้า ว่ากันว่าการโก้งโค้งของชาวอยุธยาสมัยอดีตท าได้อ่อน

น้อมมากๆ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้า ของฝากตามอัธยาศัย 



 

 
 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที2่)  ณ ตลาดโก้งโค้ง (รบัคปูองอาหาร

ท่านละ 100 บาท) 

 น าท่านเข้าชม วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร น าท่านนั่งกระเช้าข้ามคลองไปยัง

เกาะกลางแม่น้ าเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร รัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างขึ้น

เลียนแบบโบสถ์ฝรั่งเมื่อ พ.ศ. 2421 เพื่อประกอบศาสนกิจ ซึ่งเสมือนเป็นวัดหลวงที่

เคียงคู่กับพระราชวังบางปะอิน พระอุโบสถวัดนี้งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอทิก 

ลักษณะเด่น คือ มียอดแหลมสูง ผนังพระอุโบสถประกอบด้วยกระจกสี เพื่อให้แสง

ผ่าน เข้ามาเป็นสีต่าง ๆ พระประธานออกแบบโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า

ประดิฐวรการ มีนามว่า "พระพุทธนฤมลธรรมโวภาส" ปางสมาธิประทับในซุ้มเรือน

แก้ว หน้าตักกว้าง 22 นิ้ว สูงจากรากฐานพระรัศมี 36 นิ้ว 

 



 

 
 

 

 

 น าท่านเข้าชม วัดชุมพลนิกายาราม หนึ่งในวัดเก่าแก่และมีความส าคัญ

ของอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ. 

2175 ซึ่งเคยเป็นเคหสถานของพระชนนีของพระองค์ ก่อนมีการบูรณะ

ครั้งใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ด้าน

ในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน ท้ังหมด  7 องค์  หมายถึ ง

พระพุทธเจ้า 7 องค์หลังสุดตามท่ีปรากฎในพระไตรปิฎก คือ พระวิปัสสี

พุทธเจ้า พระสิกขีพุทธเจ้า พระเวสสภูพุทธเจ้า พระกกุสันธพุทธเจ้า พระ

โกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า และพระโคตมพระพุทธเจ้า หรือ

พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ซึ่งพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์บอก

เล่าผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนัง  

 

 

17.00

 น. 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับกรงุเทพฯ 

19.00 

น. 

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 

 

**************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

25 ธันวาคม 2563  

 

599.- 

26 ธันวาคม 2563 599.- 

31 ธันวาคม 2563 599.- 

09 มกราคม 2564 599.- 

16 มกราคม 2564 599.- 

23 มกราคม 2564 599.- 

28 มกราคม 2564 599.- 

30 มกราคม 2564 599.- 

31 มกราคม 2564 599.- 

06 กุมภาพันธ์ 2564 599.- 

12 กุมภาพันธ์ 2564 599.- 

13 กุมภาพันธ์ 2564 599.- 

14 กุมภาพันธ์ 2564 599.- 

19 กุมภาพันธ์ 2564 599.- 

20 กุมภาพันธ์ 2564 599.- 

21 กุมภาพันธ์ 2564 599.- 

26 กุมภาพันธ์ 2564 599.- 

27 กุมภาพันธ์ 2564 599.- 

28 กุมภาพันธ์ 2564 599.- 

04 มีนาคม 2564 599.- 

05 มีนาคม 2564 599.- 

06 มีนาคม 2564 599.- 

07 มีนาคม 2564 599.- 

12 มีนาคม 2564 599.- 

13 มีนาคม 2564 599.- 

14 มีนาคม 2564 599.- 

19 มีนาคม 2564 599.- 



 

 
 

 

 

20 มีนาคม 2564 599.- 

21 มีนาคม 2564 599.- 

26 มีนาคม 2564 599.- 

27 มีนาคม 2564 599.- 

28 มีนาคม 2564 599.-  

  

 หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรุณาปฏิบัตรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน 

SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความ

ปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการ

ขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 

โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 

5. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ 

เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยค านึงถึง

ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารทวัรน์ีร้วม 

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 

3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 

4. มัคคุเทศก์ ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่า

รักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 

1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบรกิารทวัรน์ีไ้มร่วม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วย

โรคประจ าตัว) 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้เดินทาง

เอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีต้องช าระเพ่ิม 

อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ านวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณี

ท่ีต้องการใบก ากับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนท า

การช าระเงิน) 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ัง่ 

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง 

ส าหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน  

2. ช าระค่าทัวร์ เพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารอง

ท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดัง

รายละเอียด 

3. กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 

ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้ส าหรับการท าเอกสาร

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1. เม่ือท่านตกลงช าระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงท้ังหมดทุกข้อแล้ว ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด ในทุกกรณี 

 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบริการ 

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  

2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือ

ด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ าบนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 

4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้น

แบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บ

ริการบนรถบริการ) 

5. น้ าดื่ม/น้ าเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด    

 

 

 

 


