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Café Day Trip อยุธยำ EP#1 

เที่ยวเก๋ 2คำเฟ่ 2สไตล์  ขอพรวัดดัง สะสมแต้มบุญ ชิคชิคคาเฟ่ไทยสไตล์โมเดิร์น 
วันอาทิตย์ กรุงเทพฯ – อยุธยา – กรุงเทพฯ 

วัดพนัญเชิงวรวิหำร – บ้ำนข้ำวหนม – วัดใหญ่ชัยมงคล – บุษบำ คำเฟ่ 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต)  
โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยให้การตอ้นรับ 

07.20 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัอยุธยา โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน ้ำด่ืมบนรถ  
08.30 น. เดินทางถึงจงัหวดัอยธุยา 
 

 

 

 

 

 

 

วัดพนัญเชิงวรวิหำร เป็นวดัเก่าแก่และส าคญัวดัหน่ึงของอยุธยา มีช่ือเสียงระบือไปทัว่ประเทศโดยเฉพาะหลวง
พ่อโตหรือเจา้พ่อซ าปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนบัถือมาช้านาน เมื่อมายงั
วดัแห่งน้ีจะไม่แปลกที่จะตอ้งพบเจอผูค้นจ านวนมากที่ไหลเวียนมานมสัการหลวงพ่อโตกนัอยา่งเนืองแน่น วดัน้ี
ที่มีประวติัอนัยาวนาน ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฎหลกัฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผูส้ร้าง 
ตามหนงัสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจา้สายน ้ าผ้ึงเป็นผูส้ร้างและพระราชทานนามว่า วดัเจา้พระนางเชิงและ
ในพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่า ไดม้ีการสถาปนาพระพุทธรูปพุทธช่ือ”พระเจา้พแนงเชิง” เมื่อปี 
พ.ศ. 1867 ซ่ึงก่อนพระเจา้อู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยธุยาถึง 26 ปี 
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บ้ำนข้ำวหนม คาเฟ่ขา้วหนมสไตลไ์ทยๆ ณ กรุงศรีอยธุยา ตกเเต่งร้านให้บรรยากาศสบายๆ เห็นเเลว้น่านัง่มวา๊ก 
เคร่ืองด่ืมเเละขนมของทางร้านจะเป็นขนมไทยซะส่วนใหญ่ เเต่บอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาเลย เเต่ละอยา่ง
อร่อยๆ ทั้งนั้น เมนูเเนะน าที่ถา้ไปเเลว้ตอ้งส่ังทานอยา่ง ขนมแป้งอบโบราณ สีสวยงามพาสเทลม๊ากมาก มอง
เผินๆ เหมือนเเป้งธรรมดาเเต่พอเขา้ปากเเลว้จะไดก้ลิ่นหอมหวานอบอวลคะ่ พิเศษ! บริการชุดเซ็ตเคร่ืองด่ืมและ
ขนมไทยท่านละ 1 ชุด 
 

 

 

 

 

 

 

วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวดัมีความส าคญัทางประวตัิศาตร์มากที่สุดและเป็นวดัที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวดั
หน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนกัท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมายงัวดัแห่งน้ี จุด
สนใจของวดัใหญ่ชัยมงคลน้ี คือเร่ืองราวทางประวติัศาตร์ในสมยักรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดด
เด่น ชมเจดียท์ี่สูงที่สุดในอยุธยา ดา้นหลงัวดัมีต าหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผูน้บัถือศรัทธาเขา้มากราบ
ไหว ้วดัใหญ่ชัยมงคล เป็นวดัที่เก่าแก่วดัหน่ึง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นคือในรัชสมัยของสมเด็จพระ
รามาธิปดีที่ 1 หรืออีกพระนามหน่ึงคือ สมเด็จพระเจา้อู่ทองพระมหากษตัริยผู์ส้ถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามต านาน
กล่าวว่า เมื่อ พ.ศ.1900 สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ขุดศพเจ้าแก้ว ซ่ึงทิวงคตด้วย
อหิวาตกโรคขึ้นมาเผา ที่ปลงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็นพระอาราม นามว่า วดัป่าแกว้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร อิสระท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนก๋วยเต๋ียวเรือห้อยขำ (ค่ำใช้จ่ำยไม่ได้รวมในค่ำ
ทัวร์) 
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บ่าย บุษบำ คำเฟ่ Busaba Cafe & Bake Lab คาเฟ่ในโทนสีขาวบรรยากาศอบอุ่นใจกลางเมืองอยธุยาใกลก้บัวดั
สวยขึ้นช่ือ หลงัจากไหวพ้ระท าบุญ ชมโบราณสถานกนัมาแลว้ ก็แวะมานัง่ผ่อนคลายจิบเคร่ืองด่ืมทานอาหารให้
หายเหน่ือย ที่คาเฟ่สไตลโ์มเดิรน์แห่งน้ี ภายในร้านดูโปร่ง สบาย เฟอร์นิเจอร์เนน้ใชสี้คุมโทนขาวและเกา้อี้ไม้
ตามธรรมชาติ ในส่วนของที่นัง่ร้านมีให้เลือกทั้งบริเวณอินดอร์ห้องแอร์ที่มีโต๊ะยาวและเกา้อี้ รูปทรงโมเดิรน์วาง
อยู ่ทางร้านแนะน า! เมนูสุดครีเอท ดว้ยการน าสายไหมของดีอยธุยา มามิกซก์บัเคร่ืองด่ืมและเมนูของหวาน เช่น 
กาแฟโรยสายไหม น ้ามะพร้าวสายไหม โฮมเมดเคก้กบัสายไหม และวาฟเฟิลผลไมส้ายไหม บรรยากาศดีพร้อม
ชมวิววดัโบราณระดบัมรดกโลก 

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

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

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงท่ีควรน ำติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคณุภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  

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

 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควิท 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD18-02 van 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการที่ระบุ 
4. ประกนัอุบตัิเหตุตามกรมธรรม ์(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 าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูกท า
ร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัให้ทุกกรณี)  

ฟรี!! บริกำรถ่ำยรูปตลอดทริป (รูปถ่ำย เจ้ำหน้ำที่จัดส่งในช่องทำงที่เหมำะสม) 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 

2. ค่ำทิปทีมงำน ท่ำนละ 100 บำท 

 

วิธีกำรจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัที่เดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถอื/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หนา้ที่ไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยืนยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 

3.ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัที่นัง่ให้ลูกคา้ท่านอืน่ที่รออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการ
ยกเลิก 

 

กำรยกเลิกกำรเดินทำง  
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1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออื่นๆ ลูกคา้สามารถปรับเปลี่ยนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้

2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

หมำยเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีที่สุด 

3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบตัิเหตุ
ต่างๆ สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอื่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติัและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจ
ของผูจ้ดัก ากบั  

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายที่บริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤตดิงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 
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