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ชมราชธานีเก่าเมืองโบราณ 9 วัด
ประสบการณ์กว่า 20 ปี เรื่องเที่ยวต่างประเทศ
คุณภาพ เชี่ยวชาญ ราคาดีต้องเรา

คัดสรร ครอบคลุม หลากหลายเส้นทางเที่ยว พร้อมอัพเดท
พร้อมอัพเดทข้อมูลตลอดเวลา เพื่อให้ท่านไม่ตกเทรนด์

ช่วยเหลือท่านทุกเรื่องเที่ยว บริการด้วยใจ
คิดจะเที่ยว คิดถึง เอส บี เอ

พิเศษเดินทางด้วยรถตู ้ VIP ส่วนตัว ออกเดินทางทันทีเมื่อครบ 6 ท่าน พร้อมไกด์ชานาญเส้นทางดูแลท่านตลอดทริป
หมายเหตุ : จากสถานะการ์ณ COVID-19
ทางรัฐบาลกาหนดนโยบายการเว้น
ระยะห่างจึงมีการจากัดจานวนที่นั ่งบนรถ
ตูเ้ พียง 6 ที่นั ่งเท่านั้น

DAY
TRIP

สามารถเลือกวันเดินทางได้ถึงเดือนธันวาคม

ราคา

1390.-

รายการ

/ท่ าน

อาหาร

เช้า

กรุงเทพ ฯ (ปตท.วิภาวดี) – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – วัดนิ เวศธรรมประวัติ – วัดใหญ่ชยั มงคล วัดพนัญเชิงฯ – วัดไชยวัฒนาราม – ร้านอาหาร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทรทองริเวอร์ (อยุธยา)
เมนู พเิ ศษ !!! กุง้ แม่น้ าเผา

-

บ่าย

ร้านอาหาร – วัดพระเมรุราชิการาม ( วัดหน้าพระเมรุ ) – วัดราชบูรณะ – วัดมหาธาตุ –
วิหารพระมงคลบพิตร – วัดพระศรีสรรเพชญ์ และ พระราชวังโบราณ

-

-

-

-

-
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เช้าของการเดินทาง :: กรุงเทพ ฯ – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - วัดนิ เวศธรรมประวัติ – วัดใหญ่ชยั มงคล - วัดพนัญเชิงฯ –
วัดไชยวัฒนาราม – ร้านอาหาร
06.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายปัม้ นา้ มัน ปตท.ถนนวิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่บริษทั คอยให้การดูแลต้อนรับและอานวยความสะดวก
หรือท่านสามารถเลือกจุดนัดพบในพื้นทีก่ รุงเทพได้ (บ้างพื้นทีเ่ ท่านัน้ )
06.30 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู ้ VIP 8 ทีน่ งั ่ พร้อมไกด์ดูแลตลอดเส้นทาง พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถ
07.30 นาท่านเดินทางถึงจังหวัดพระนครศีอยุทธยา อยุธยาหรือพระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงราชธานีเก่าแก่ยาวนานราว 417 ปี ซง่ึ เป็ น
หนึ่งในสถานที่ท่องเทีย่ วสาคัญที่มแี หล่งท่องเที่ยวทีน่ ่าประทับใจมากมาย ซึง่ เมืองอณาจักรแห่งนี้ถกู ก่อตัง้ ขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ.1893
โดยปฐมกษัตริยข์ องอยุธยาคือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และอยุธยามีกษัตริยป์ กครองทัง้ สิ้น 33 พระองค์
จนอาณาจักรถูกตีแตกพ่ายโดยพม่าในปี พ.ศ. 2310นา
นาท่านเข้าชม วัดนิ เวศธรรมประวัติ สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5) เพือ่ ทรงใช้เป็ นสถานที่
สาหรับบาเพ็ญพระราชกุศลเมือ่ เสด็จฯแปรพระราชฐานมาประทับยังพระราชวังบางปะอิน ซึง่ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้าง
เลียนแบบโบสถ์ฝรัง่ ใช้ศิลปะแบบโกธิก โดยเฉพาะพระอุโบสถของวัด ทีเ่ ป็ นอาคารมีโดมหอคอยปลายแหลมคล้ายอย่างวิหารใน
สถาปัตยกรรมตะวันตก นับเป็ น วัดแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มลี กั ษณะเหมือนโบสถ์ฝรัง่
08.45 นาท่านเดินทางต่อสู่ วัดใหญ่ชยั มงคล เดิมชื่อวัดป่ าแก้วหรือวัดเจ้าพระยาไท ตัง้ อยู่ทางฝัง่ ตะวันออกของแม่นา้ ป่ าสัก สันนิษฐานว่า
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริยแ์ ห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นสานักของพระสงฆ์ซ่ึ ไปบวชเรียน
มาแต่สานักพระวันรัตน์มหาเถรในประเทศ วัดใหญ่ชยั มงคลยังมีความผูกพันกับประวัตศิ าสตร์สมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย
กล่าวคือในปี พ.ศ. 2135 เมือ่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทาศึกยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราช แห่งพม่าที่ตาบลหนองสาหร่าย
เมืองสุพรรณบุรี ทรงสร้างพระเจดียใ์ หญ่ข้นึ ทีว่ ดั นี้เป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ การสร้างพระเจดี ยอ์ าจสร้างเสริมพระเจดียเ์ ดิมทีม่ อี ยู่หรือ
อาจสร้างใหม่ทงั้ องค์กไ็ ด้ไม่มหี ลักฐานแน่นอน ถูกขนานนามว่า “พระเจดียช์ ยั มงคล” แต่ราษฎรเรียกว่า “พระเจดียใ์ หญ่” ฉะนัน้ นาน
วันเข้าวัดนี้จงึ เรียกชื่อเป็ น “วัดใหญ่ชยั มงคล” ทว่าเมือ่ คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 บ้านเมืองถูกกองทัพพม่าเผาทาลาย วัดใหญ่ชยั
มงคลจึงถูกทิ้งร้างไปในที่สุด ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จงึ มีการบูรณปฏิสงั ขรณ์และมีภกิ ษุสงฆ์จาพรรษาดังเช่นในปัจจุบนั
10.15 เข้าสักการะหลวงหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็ นวัดเก่าแก่ทส่ี ร้างขึ้นตัง้ แต่สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็ นราชธานี
และได้รบั การรักษาบูรณะอย่างดีมาจนถึงในปัจจุบนั ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงเป็ นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปไตรรัตนายก
(หลวงพ่อโต หรือซาปอกง) พระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมืองอยุธยาที่ได้รบั ความเคารพบูชาทัง้ ในหมูค่ นไทยและคนจีนมาอย่างยาวนาน
ในช่วงสถานะการณ์ COVID-19 ทาให้นกั ท่องเทีย่ วลดลงไปอย่างมากส่งผลให้ ท่านสามารถเลือก ห่มผ้าหลวงพ่อโต ได้ตามความ
ศรัทธาของท่าน

3

11.15 เยีย่ มชม วัดไชยวัฒนาราม พระเจ้าปราสาททอง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นในปี พ.ศ.2173 เพือ่ อุทศิ ถวายให้
เป็ นอนุสรณ์สถาน ณ บ้านเดิมของพระราชมารดาและเพือ่ เฉลิมพระเกียรติในการเสด็จขึ้นครองราชย์ดว้ ย ทรงมีพระราชนิยมศิลปะ
แบบขอมวัดนี้จงึ มีสถาปัตยกรรมรูปปรางค์ ประกอบด้วยพระปรางค์ศรีรตั นมหาธาตุ เป็ นองค์ประธานสูงเด่นอยู่ท่ามกลางปรางค์ทศิ
และปรางค์รายทัง้ 8 ทิศ สันนิษฐานว่าแต่เดิมในคูหาปรางค์ประธาน เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หรือสิง่ อันควรบูชาอื่ น ๆ
พระอุโบสถวัดอยู่ทางด้านตะวันออกของพระปรางค์ มีซากพระประธานเป็ นพระพุทธรูปปรางค์มารวิชยั สร้างด้วยหินทราย และที่ฐาน
ประทักษิณด้านทิศเหนือมีฐานรากของเจดีย ์ 3 องค์ ตัง้ เรียงกันสันนิษฐานว่าเป็ นที่บรรจุพระอัฐเิ จ้าฟ้ าธรรมาธิเบศร (เจ้าฟ้ ากุง้ รัตนกวี
แห่งกรุงศรีอยุธยา) เจ้าสังวาลย์ และเจ้าฟ้ านิ่มพระสนมเอก ในพระเจ้าอยู่หวั บรมโกศ ปัจจุบนั เป็ นวัดร้าง แต่ยงั มีพระปรางค์ใหญ่และ
เจดียร์ ายตามมุมคงเหลืออยู่และรูปทรงยังสมบูรณ์ดเี ป็ นส่วนมาก
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู พเิ ศษ !!! กุง้ แม่น้ าเผา

บ่ายของการเดินทาง :: วัดพระเมรุราชิการาม ( วัดหน้าพระเมรุ ) – วัดราชบูรณะ – วัดมหาธาตุ – วิหารพระมงคลบพิตร –
วัดพระศรีสรรเพชญ์ และ พระราชวังโบราณ
14.00 นาทุกท่านสู่ วัดพระเมรุราชิการาม ( วัดหน้าพระเมรุ ) เป็ นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถู กพม่าทาลาย และยังคงสภาพที่ดีมากมี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เจรจาสงบศึก เมือ่ มี พ.ศ. 2106 และในอีก
ตอนหนึ่งเมือ่ คราวสมเด็จพระเจ้าอะลองพญามาตีกรุงศรีอยุธยา เมือ่ พ.ศ. 2303 พม่าได้เอาปื นใหญ่มาตัง้ ที่วดั เมรุ ราชิการาม กับวัด
หัสดาวาส (วัดช้าง) พระเจ้าอะลองพญาทรงบัญชาการและทรงจุดปื นใหญ่เอง ปื นใหญ่ท่ตี งั้ อยู่ได้แตกต้องพระองค์บาดเจ็บสาหัสประ
ชวนหนักในวันนัน้ พอรุ่งขึ้นพม่าเลิกทัพกลับไปทางเหนือ แต่ยงั ไม่พน้ แดนเมืองตาก พระเจ้าอะลองพญาก็ส้ นิ พระชนม์ระหว่างทาง
รวมถึงท่านจะได้สกั การะ พระพุทธนิ มิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ นิยมเรียกย่อว่า “พระพุทธนิมติ ” พระประธานใน
พระอุโบสถหล่อด้วยทองสาริดลงรักปิ ดทองปางมารวิชยั ทรงเครื่องพระมหากษัตริย ์ เป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ท่สี ุดองค์หนึ่ง ใน
ประเทศ ทีม่ พี ระลักษณะงดงามมาก
15.00 เยี่ยมชม วัดราชบูรณะ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ พระเจ้าสามพระยาในบริเวณพื้นที่และ
ตาแหน่งเดิมทีพ่ ระองค์ได้ทรงถวายพระเพลิงศพให้กบั เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายีพ่ ระยา พระเชษฐาทัง้ สองพระองค์ทส่ี ้ นิ พระชนม์ภายใน
หลังจากการกระทายุทธหัตถี เพือ่ แย่งชิงราชสมบัตขิ องสมเด็จพระนครอินทราธิราชพระราชบิดาที่เสด็จสวรรคตลงในปี พ.ศ. 1967
ต่อมาในปี พ.ศ.2499 วัดราชบูรณะได้เกิดเป็ นข่าวครึกโครม เมือ่ มีคนกลุม่ หนึ่งลักลอบเข้าไปขุดกรุใต้พระปรางค์ และขนสมบัติ
ลา้ ค่าออกไป ต่างพากันขึ้นไปที่หอ้ งใต้พระปรางค์ จากนัน้ คนร้ายก็ตกตะลึงแทบช็อกเมือ่ เห็นทรัพย์สมบัตลิ า้ ค่ามากมาย โดยทุกอย่าง
ล้วนทาด้วยทองคาเหลืองอร่ามไปหมด ต่างรีบขนสมบัติทพ่ี บไปเก็บไว้ทบ่ี า้ น ขณะเดียวกันมีชาวบ้านที่รูเ้ รื่องดังกล่าวมากมายได้มาขอ
แบ่ง โดยเอาผ้าขาวม้ามาห่อและขนกลับไปบ้านกันคนละห่ อสองห่อทัง้ นี้จากบันทึกในอดีตระบุว่า จานวนเครื่องทองราชูปโภคที่กลุ่ม
คนร้ายลักลอบขุดจาก กรุพระปรางค์วดั ราชบูรณะ นัน้ มีนา้ หนักถึงกว่า 100กิโลกรัม ในปัจบุ นั นับว่าประเมินค่าไม่ได้
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16.45 พาทุกท่านเดินข้ามฝัง่ ตรงข้ามจากวัดราชบูรณะเพื่อเที่ยวชม วัดมหาธาตุ มีการสันนิษฐานว่าเริ่มต้นจากการสร้างองค์พระธาตุข้ นึ ใน
สมัยสมเด็จบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงัว)่ ในราวปี พ.ศ. 1917 และมีการก่อสร้างต่อเติมอาคารอื่นๆเรื่อยมาจนมีความสมูบรณ์
เป็ นวัดในสมัยสมเด็จพระราเมศวร จนได้ตงั้ ชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดมหาธาตุ” โดยรูปแบบการก่อสร้างนัน้ เป็ นรูปแบบที่ได้รบั ความนิยมใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยมีการสร้างพระวิหารไว้ดา้ นหน้า ตามด้วยพระปรางค์ประธานอยู่ตรงกลาง และพระอุโบสถที่มขี นาด
เล็กกว่ าพระวิหารอยู่ดา้ นหลัง สุ ดแต่ ปจั ุบนั เป็ นวัดร้าง เปิ ดให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเท่า นัน้ โดยสิ่ง น่ าสนใจของวัดนี้ คือ เศีย ร
พระพุทธรู ปในต้น ไม้ จุดท่อ งเที่ยวที่เป็ นที่รูจ้ กั ไปทัว่ โลก ซึ่ง ไม่สามารถระบุความเป็ นมาได้แน่ ช ดั แต่ สนั นิ ษฐานว่ าเกิด จาก
พระพุทธรู ปในอดีตที่ได้รบั ความเสียหาย จนส่วนพระเศียรร่วงลงมาอยู่บนพื้น จนรากของต้นโพธิ์เติบโตขึ้นและเข้าปกคลุมจนเป็ น
อย่างทีเ่ ห็นในปัจจุบนั
17.30 เข้าสักการะพระพุทธรูปสาคัญเมืองอยุธยา ณ วิหารพระมงคลบพิตร ตัง้ อยู่ทางด้านใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ทีต่ าบลประตูชยั เป็ น
ที่ประดิษฐานของพระมงคลบพิตร ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปศักดิ์สทิ ธิ์คู่บา้ นคู่เมืองพระนครศรีอยุธยา และเป็ นพระพุทธรู ปองค์ใหญ่เพียง
องค์เดียวในประเทศไทยที่หล่อด้วยสัมฤทธิ์
วิหารพระมงคลบพิตร ไม่มหี ลักฐานปรากฏแน่ชดั ว่า สร้างขึ้นเมือ่ ใด แต่มขี อ้ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
ระหว่างปี พ.ศ. 1991–2145 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยจากทิศตะวันออกนอกพระราชวังมาไว้ทางด้านทิศตะวันตก
และก่อมณฑปสวมไว้ เมือ่ คราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 วิหารพระมงคลบพิตรถูกเผา พระเมาฬแี ละพระกรขวา
ของพระมงคลบพิตรหัก และได้มกี ารบูรณปฏิสงั ขรณ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 และยังมี
การบรูณะอีกหลายครัง้ จนถึงปัจบุ นั นับเป็ นพระพุธทรูปคู่บา้ นคู่เมืองชาวอยุทธยาที่สาคัญอย่างมาก
จากนัน้ พาทุกท่านเดินชม วัดพระศรีสรรเพชญ์และราชวังโบราณ บรรดาวัดนับร้อยนับพันทัว่ อยุธยา วัดที่มคี วามสาคัญที่สุด
วัดหนึ่งในยุคโบราณคือวัดพระศรีสรรเพชญ์แห่งนี้ เพราะมีวตั ถุประสงค์ในการก่อสร้างให้เป็ นวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย ์
ตัง้ อยู่ในเขตพระราชฐานโดยไม่มพี ระสงฆ์จาวัด ใช้ประกอบพระราชพิธีสาคัญมากมาย รวมถึงพระราชพิธีถอื นา้ พิพฒั น์สตั ยาปี ละ 2
ครัง้ เป็ นที่เก็บพระบรมอัฐขิ องพระมหากษัตริยอ์ ยุธยาเกือบทุกพระองค์ จึงกล่าวได้ว่าสาคัญเทียบเท่าวัดพระศรีรตั นศาสดารามแห่ง
กรุงเทพมหานครหรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัยเลยทีเดียว ใจกลางวัดเป็ นที่ตงั้ ของพระเจดียใ์ หญ่ศิลปะลังกา 3 องค์ มีมณฑป 3
หลังคัน่ กลางสร้างในสมัยกษัตรย์อธุยาทัง้ สิ้น ซึ่งมองเพียงในปัจุบนั ก็มองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ เรืองรองของพระพุทธศาสนา ในสมั ย
อุยธาทีเ่ ป็ นราชธานียาวนานถึง 417 ปี
จากนัน้ อิสระให้ทกุ ท่านเดินเลือกซื้อของฝากจากหน้าวัด สนับสนุนชาวบ้านทีน่ าขนมขึ้นชื่อของจังหวัดอยุธยา เช่น สาย
ไหมอยุธยา เป็ นต้นจากนัน้ ให้ทุกท่านได้เดินเลือกซื้อของฝากจากหน้าวัดสนับสนุ นชาวบ้านที่นาขนมขึ้นชื่อ สายไหม อยุทธยามา
วางขายให้ลูกค้าทุกท่าน
เย็น จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
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กาหนดการเดินทาง
อิสระในการเลือกวันเดินทางเพียงครบ 6 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทนั ที
ค่าบริการ ผูใ้ หญ่เดินทาง 6 ท่านขึ้นไป

1,390 บาท / ท่าน

ค่าบริการนี้ รวม
1. ค่ารถตู ้ VIP 8 ท่าน รับส่งส่วนตัวตลอดการเดินทาง ตามที่ระบุในโปรแกรม
2. ค่าอาหาร ทัง้ หมด 2 มื้อ ตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
3. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุบางรายการ
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินประกัน 500,000 บาท
5. ค่าบริการนาทัวร์โดยเจ้าหน้าทีผ่ ูม้ ปี ระสบการณ์ คอยให้ความรูแ้ ละดูแลอานวยความสะดวกให้กบั คณะตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
(ไม่มกี ารเรียกเก็บทิป ขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจของท่านเท่านัน้ )
ค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกจากรายการที่ระบุ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารทีส่ งั ่ เพิม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2.ค่าเดินทางอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม
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