
โปรแกรม อยธุยา 1 วนั Cafe Day Trip ราชบรุี - นครปฐม
เที่ยวเก๋ 2 คาเฟ่ 2 สไตล ์ ขอพรวดัดงั ชิคชิคคาเฟ่ไทยสไตลโ์มเดิรน์ กรงุเทพฯ - อยธุยา

EP.1 (กรกฎาคม - ธนัวาคม 64)

รหสัทวัร ์ : JNL - 03
 ขอพรเจา้พอ่ซาํปอกง วดัพนญัเชงิวรวหิาร วดัเก่าแก่ของอยธุยา - ฟร!ี ขนมไทยพรอ้มเครือ่งดืม่

 บา้นขา้วหนม คาเฟ่สไตลไ์ทยๆ - ชมเจดยีส์งูทีส่ดุในอยธุยา วดัใหญ่ชยัมงคล

 คาเฟ่โทนสขีาวบรรยากาศอบอุ่น บุษบา คาเฟ่ - ฟร!ี ก๋วยเตีย๋วหอ้ยขาเจา้ดงัอยธุยา



กาํหนดการเดินทาง (ทุกวนัอาทิตย)์
กรกฎาคม 64 04, 11, 18, 25 ตลุาคม 64 03, 10, 17, 24, 31

สิงหาคม 64 01, 08, 15, 22, 29 พฤศจิกายน 64 07, 14, 21, 28

กนัยายน 64 05, 12, 19, 26 ธนัวาคม 64 05, 12, 19, 26

Café Day Trip อยธุยา EP#1

เที่ยวเก๋ 2 คาเฟ่ 2 สไตล ์ ขอพรวดัดงั สะสมแต้มบญุ

ชิคชิคคาเฟ่ไทยสไตลโ์มเดิรน์

วนัอาทิตย์ กรงุเทพฯ - อยธุยา - กรงุเทพฯ

วดัพนัญเชิงวรวิหาร - บา้นข้าวหนม - วดัใหญ่ชยัมงคล - บษุบา คาเฟ่

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จดุจอดรถ ปัม๊น้ํามนัปตท ดนิแดง - วภิาวดรีงัสติ)

โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบั

07.20 น. ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัอยธุยา โดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้ม บรกิารอาหารวา่ง และ น้ําดืม่บนรถ

08.30 น. เดนิทางถงึจงัหวดัอยธุยา

วดัพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวดัเก่าแก่ และ สาํคญัวดัหน่ึงของอยธุยา มชีือ่เสยีงระบอืไปทัว่ประเทศ โดยเฉพาะ

หลวงพ่อโต หรอื เจา้พ่อซําปอกงทีพุ่ทธศาสนิกชนทัง้ชาวไทย และ ชาวจนีต่างใหค้วามเคารพนับถอื มาชา้

นาน เมื่อมายงัวดัแห่งน้ีจะไม่แปลกทีจ่ะต้องพบเจอผูค้นจํานวนมากทีไ่หลเวยีนมานมสัการหลวงพ่อโตกนั

อย่างเนืองแน่น วดัน้ีทีม่ปีระวตัอินัยาวนาน ก่อสรา้งก่อนการสถาปนากรุงศรอียุธยา และ ไม่ปรากฎหลกัฐาน

ที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ําผึ้งเป็นผู้สร้าง และ

พระราชทานนามว่า วดัเจา้พระนางเชงิและในพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิกล่าวไวว้่า ไดม้กีารสถาปนา

พระพุทธรปูพุทธชื่อ”พระเจา้พแนงเชงิ” เมื่อปี พ.ศ. 1867 ซึง่ก่อนพระเจา้อู่ทองจะสถาปนากรุงศรอียุธยาถงึ

26 ปี



บ้านข้าวหนม คาเฟ่ขา้วหนมสไตล์ไทยๆ ณ กรุงศรอียุธยา ตกเเต่งรา้นให้บรรยากาศสบายๆ เหน็เเล้ว

น่านัง่มว๊าก เครือ่งดื่มเเละขนมของทางรา้นจะเป็นขนมไทยซะส่วนใหญ่ เเต่บอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาเลย

เเต่ละอย่างอร่อยๆ ทัง้นัน้ เมนูเเนะนําที่ถ้าไปเเล้วต้องสัง่ทานอย่าง ขนมแป้งอบโบราณ สีสวยงาม

พาสเทลม๊ากมาก มองเผนิๆ เหมอืนเเป้งธรรมดาเเต่พอเขา้ปากเเลว้จะไดก้ลิน่หอมหวานอบอวลค่ะ พิเศษ!

บรกิารชดุเซต็เครือ่งดืม่ และ ขนมไทยทา่นละ 1 ชดุ

วดัใหญ่ชยัมงคล เป็นวดัมคีวามสําคญัทางประวตัศิาตร์มากที่สุด และ เป็นวดัที่นักท่องเที่ยวนิยมมามาก

ทีสุ่ดวดัหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา จงึเป็นธรรมดาทีจ่ะพบเหน็นักท่องเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมายงั

วดัแห่งน้ี จุดสนใจของวดัใหญ่ชยัมงคลน้ี คือเรื่องราวทางประวตัิศาตร์ในสมยักรุงศรีอยุธยา รวมไปถึง

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลงัวดัมตีําหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ใหผู้น้ับถอืศรทัธาเขา้มากราบไหว้ วดัใหญ่ชยัมงคล เป็นวดัทีเ่ก่าแก่วดัหน่ึง สรา้งขึน้ในสมยัอยุธยาตอนตน้

คอื ในรชัสมยัของสมเดจ็พระรามาธปิดทีี่ 1 หรอื อกีพระนามหนึ่งคอื สมเดจ็พระเจา้อู่ทองพระมหากษตัรยิ์

ผูส้ถาปนากรุงศรอียุธยา ตามตํานานกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ.1900 สมเดจ็พระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้ฯ ใหข้ดุศพเจา้แกว้ ซึง่ทวิงคตดว้ยอหวิาตกโรคขึน้มาเผา ทีป่ลงศพนัน้โปรดใหส้ถาปนาเป็นพระอาราม

นามว่า วดัป่าแกว้ ไดเ้วลาอนัสมควร

อิสระท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านกว๋ยเตี๋ยวเร ือห้อยขา (ค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมในค่าทวัร)์

บ่าย บุษบา คาเฟ่ Busaba Cafe & Bake Lab คาเฟ่ในโทนสขีาวบรรยากาศอบอุ่นใจกลางเมอืงอยุธยาใกล้

กบัวดัสวยขึน้ชือ่ หลงัจากไหวพ้ระทาํบุญ ชมโบราณสถานกนัมาแลว้ กแ็วะมานัง่ผอ่นคลายจบิเครือ่งดืม่ทาน

อาหารใหห้ายเหนื่อย ทีค่าเฟ่สไตลโ์มเดริน์แห่งนี้ ภายในรา้นดโูปร่ง สบาย เฟอรนิ์เจอรเ์น้นใชส้คีุมโทนขาว

และเกา้อี้ไมต้ามธรรมชาตใินส่วนของทีน่ัง่รา้นมใีหเ้ลอืกทัง้บรเิวณอนิดอรห์อ้งแอรท์ีม่โีต๊ะยาวและเกา้อีรู้ป

รปูทรงโมเดริน์วางอยู่ ทางรา้นแนะนํา! เมนูสดุครเีอท ดว้ยการนําสายไหมของดอียธุยา มามกิซก์บัเครือ่งดืม่

และเมนูของหวาน เชน่ กาแฟโรยสายไหม น้ํามะพรา้วสายไหม โฮมเมดเคก้กบัสายไหม และ วาฟเฟิลผลไม้

สายไหม บรรยากาศดพีรอ้มชมววิวดัโบราณระดบัมรดกโลก



17.00 น. แวะซือ้โรตสีายไหมชือ่ดงั ณ กรงุศรอียธุยา

19.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ

ส่ิงที่ควรนําติดตวัไปด้วย กลอ้งถ่ายรปู, อุปกรณ์กนัแดด, รม่, รองเทา้สวมใสส่บาย, ยาประจาํตวั

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญั

ขอขอบคณุภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหลง่ขอ้มลูอา้งองิดา้นล่าง

เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่วไทย เพือ่ชว่ยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ

บุษบา คาเฟ่ Busaba Cafe & Bake Lab https://www.facebook.com/busabacafebakelab

ข้อแนะนําสาํหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิด 19

* สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง

* ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล์

อตัราค่าบริการน้ีรวม

1. คา่รถตูป้รบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง

2. คา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ

3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามรายการทีร่ะบุ

4. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม์ (วงเงนิประกนั 3 ลา้นบาท คา่รกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ 75-85

ความคุม้ครองเหลอื 50% อายตุํา่กวา่ 1 ปี หรอื อายเุกนิ 85 ปีไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจาํตวัการถกูฆาตกรรม

หรอืถกูทาํรา้ย)

5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ (ในกรณตีอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษี ตอ้งแจง้ลว่งหน้าก่อนการชาํระเงนิ หากแจง้

ภายหลงัการชาํระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไมอ่อกยอ้นหลงัใหท้กุกรณ)ี

ฟรี!! บริการถ่ายรปูตลอดทริป (รปูถ่าย เจ้าหน้าที่จดัส่งในช่องทางที่เหมาะสม)

อตัราค่าบริการน้ีไม ่รวม

1. คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาทิ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณทีีเ่กดิ

จากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) หรอื เชา่จกัรยาน เป็นตน้

2. คา่ทปิทมีงาน ทา่นละ 100 บาท

https://www.facebook.com/busabacafebakelab


วิธีการจอง

1. กรณุาแจง้รายละเอยีดวนัทีเ่ดนิทาง ชือ่ผูจ้องพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและชอ่งทางตดิต่อ (เบอรม์อืถอื

/ไลน์ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์

2. เมือ่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด

3. ชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืว่าไดท้าํการสาํรองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอน

เงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไม่ชําระตามกําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหลู้กคา้ท่านอื่นที่

รออยู่ การชาํระไมค่รบถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ

การยกเลิกการเดินทาง

1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เนื่องจากเป็นแพก็เกจราคาพเิศษ หากเกดิการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวสิยั

อาทิ สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตัหิรอือืน่ๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรมนัน้ๆได้

2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณใีดๆ

หมายเหต ุ

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 8 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง

2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได้ ตามสถานการณ์ อาทเิชน่ การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้

ซึง่บรษิทัฯ และ ผูจ้ดัจะดาํเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางใหด้ทีีส่ดุ

3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกทํารา้ย ความตาย

อุบตัเิหตุต่างๆ สูญหายในทรพัยส์นิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎวิตัิ และ

อืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื ทางออ้ม

4. พนกังาน และ ตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบั

5. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนสง่ ผูเ้ดนิทาง

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่่าในกรณใีดๆ ทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และ

คา่ใชจ่้ายทีบ่รษิทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้

6. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็ว่าผูเ้ดนิทางประพฤตตินที่อาจก่อให้เกดิ

อนัตรายต่อผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัิ

ตามคาํชีแ้จงของเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤติ

ดงักลา่วดาํเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร




