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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
พฤษภาคม 64 02, 09, 16, 23, 30 กนัยายน 64 05, 12, 19, 26 

มิถุนายน 64 06, 13, 20, 27 ตุลาคม 64 03, 10, 17, 24, 31 

กรกฎาคม 64 04, 11, 18, 25 พฤศจิกายน 64 07, 14, 21, 28 

สิงหาคม 64 01, 08, 15, 22, 29 ธันวาคม 64 05, 12, 19, 26 
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Café Day Trip อยุธยา EP#1 

เที่ยวเก๋ 2 คาเฟ่ 2 สไตล์  ขอพรวดัดัง สะสมแต้มบุญ ชิคชิคคำเฟ่ไทยสไตล์โมเดิร์น 
วนัอำทิตย์ กรุงเทพฯ – อยุธยำ – กรุงเทพฯ 

วดัพนัญเชิงวรวหิาร – บ้านข้าวหนม – วดัใหญ่ชัยมงคล – บุษบา คาเฟ่ 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วภิาวดีรังสิต)  
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 

07.20 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัอยธุยา โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ  
08.30 น. เดินทางถึงจงัหวดัอยธุยา 
 
 
 
 
 
 
 

วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวดัเก่าแก่และส าคญัวดัหน่ึงของอยุธยา มีช่ือเสียงระบือไปทัว่ประเทศโดยเฉพาะหลวง
พ่อโตหรือเจา้พ่อซ าปอกงท่ีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนบัถือมาชา้นาน เม่ือมายงั
วดัแห่งน้ีจะไม่แปลกท่ีจะตอ้งพบเจอผูค้นจ านวนมากท่ีไหลเวยีนมานมสัการหลวงพอ่โตกนัอยา่งเนืองแน่น วดัน้ี
ท่ีมีประวติัอนัยาวนาน ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฎหลกัฐานท่ีแน่ชดัวา่ใครเป็นผูส้ร้าง 
ตามหนงัสือพงศาวดารเหนือกล่าววา่พระเจา้สายน ้ าผึ้งเป็นผูส้ร้างและพระราชทานนามวา่ วดัเจา้พระนางเชิงและ
ในพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐกล่าวไวว้่า ไดมี้การสถาปนาพระพุทธรูปพุทธช่ือ”พระเจา้พแนงเชิง” เม่ือปี 
พ.ศ. 1867 ซ่ึงก่อนพระเจา้อู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยธุยาถึง 26 ปี 
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บ้านข้าวหนม คาเฟ่ขา้วหนมสไตลไ์ทยๆ ณ กรุงศรีอยธุยา ตกเเต่งร้านใหบ้รรยากาศสบายๆ เห็นเเลว้น่านัง่มวา๊ก 
เคร่ืองด่ืมเเละขนมของทางร้านจะเป็นขนมไทยซะส่วนใหญ่ เเต่บอกเลยนะคะวา่ไม่ธรรมดาเลย เเต่ละอยา่ง
อร่อยๆ ทั้งนั้น เมนูเเนะน าท่ีถา้ไปเเลว้ตอ้งสั่งทานอยา่ง ขนมแป้งอบโบราณ สีสวยงามพาสเทลมา๊กมาก มอง
เผนิๆ เหมือนเเป้งธรรมดาเเต่พอเขา้ปากเเลว้จะไดก้ล่ินหอมหวานอบอวลค่ะ พเิศษ! บริการชุดเซ็ตเคร่ืองด่ืมและ
ขนมไทยท่านละ 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวดัมีความส าคญัทางประวติัศาตร์มากท่ีสุดและเป็นวดัท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมามากท่ีสุดวดั
หน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาท่ีจะพบเห็นนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมายงัวดัแห่งน้ี จุด
สนใจของวดัใหญ่ชยัมงคลน้ี คือเร่ืองราวทางประวติัศาตร์ในสมยักรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมท่ีโดด
เด่น ชมเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในอยุธยา ดา้นหลงัวดัมีต าหนกัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผูน้บัถือศรัทธาเขา้มากราบ
ไหว ้วดัใหญ่ชัยมงคล เป็นวดัท่ีเก่าแก่วดัหน่ึง สร้างข้ึนในสมยัอยุธยาตอนต้นคือในรัชสมยัของสมเด็จพระ
รามาธิปดีท่ี 1 หรืออีกพระนามหน่ึงคือ สมเด็จพระเจา้อู่ทองพระมหากษตัริยผ์ูส้ถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามต านาน
กล่าววา่ เม่ือ พ.ศ.1900 สมเด็จพระเจา้อู่ทองไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้ขุดศพเจา้แกว้ ซ่ึงทิวงคตดว้ยอหิวา
ตกโรคข้ึนมาเผา ท่ีปลงศพนั้นโปรดใหส้ถาปนาเป็นพระอาราม นามวา่ วดัป่าแกว้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร อิสระท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขา (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในค่า
ทวัร์) 
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บ่าย บุษบา คาเฟ่ Busaba Cafe & Bake Lab คาเฟ่ในโทนสีขาวบรรยากาศอบอุ่นใจกลางเมืองอยธุยาใกลก้บัวดั
สวยข้ึนช่ือ หลงัจากไหวพ้ระท าบุญ ชมโบราณสถานกนัมาแลว้ ก็แวะมานัง่ผอ่นคลายจิบเคร่ืองด่ืมทานอาหารให้
หายเหน่ือย ท่ีคาเฟ่สไตลโ์มเดิรน์แห่งน้ี ภายในร้านดูโปร่ง สบาย เฟอร์นิเจอร์เนน้ใชสี้คุมโทนขาวและเกา้อ้ีไม้
ตามธรรมชาติ ในส่วนของท่ีนัง่ร้านมีให้เลือกทั้งบริเวณอินดอร์ห้องแอร์ท่ีมีโตะ๊ยาวและเกา้อ้ีรูปทรงโมเดิรน์วาง
อยู ่ทางร้านแนะน า! เมนูสุดครีเอท ดว้ยการน าสายไหมของดีอยธุยา มามิกซ์กบัเคร่ืองด่ืมและเมนูของหวาน เช่น 
กาแฟโรยสายไหม น ้ามะพร้าวสายไหม โฮมเมดเคก้กบัสายไหม และวาฟเฟิลผลไมส้ายไหม บรรยากาศดีพร้อม
ชมววิวดัโบราณระดบัมรดกโลก 

17.00 น. แวะซ้ือโรตีสายไหมช่ือดงั ณ กรุงศรีอยธุยา 
19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
บุษบา คาเฟ่ Busaba Cafe & Bake Lab https://www.facebook.com/busabacafebakelab   

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควทิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/busabacafebakelab
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อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถกูท า
ร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าที่จดัส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่าทปิทมีงาน ท่านละ 100 บาท 
 
วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ
ยกเลิก 
 
การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
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หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติัและอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรง
หรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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