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กรุงเทพฯ – อยุธยา

06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ หน้ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต์
เจ้าหน้าที่ชยั ทัวร์คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
07:00 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
อาหารเช้าที่ภตั ตาคาร
09.30 น. นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ปราสาท สถานที่เก็บรวบรวมสิ่ งของตั้งแต่ส มัย ก่อนประวัติศาสตร์จนถึ ง สมัย
รัตนโกสินทร์ ภายในมีตาหนักแดงที่เป็ นเรือนไม้สกั ทรงไทยซึ่งจาลองแบบมาจากตาหนักแดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร นอกจากนีเ้ เล้วภายในบริเวณก็ยงั มีอาคารอื่น ๆ ที่มีความน่าสนใจทัง้ หอแก้ว โบสถ์ เจดีย ์ เทวาลัยสมัยลพบุรี
เเละศาลเจ้าแม่กวนอิม โดยมีภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัย ที่มีการจัดวางอยู่โดยรอบของสวน
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
หลังอาหาร เดินทางสูจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา นาท่านชม ป้ อมเพชร เป็ นป้อมปราการป้อมเดียวที่ยงั เหลืออยู่จากเดิมที่
มีอยู่ 29 ป้อม รูปทรงป้อมแบบหกเหลี่ยม ผนังก่อด้วยอิฐสลับด้วยศิลาแลง ทาหน้าที่ปอ้ งกันข้าศึก ที่มาทางนา้ ตรงมุมพระ
นคร สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2123 นาท่านแวะพักจิปกาแฟ เครื่องดื่มเย็นๆและ
ถ่ายรูปบรรยากาศ ณ บ้ านป้ อมเพชร ที่พกั และร้านอาหารที่ตงั้ อยู่บนจุดบรรจบกันของแม่นา้ เจ้าพระยากับแม่นา้ ป่ าสัก
มีดีไซน์ท่โี ดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมที่ประกอบกันของอิฐและไม้เป็ นหลัก ทุกๆ มุมของที่พกั จะคุมโทนในสีสม้ อิฐ
และนา้ ตาล ทาให้เข้ากับบรรยากาศกลิ่นอายของกรุงเก่าของอยุธยาได้เป็ นอย่างดี เรียกว่าเป็ นแลนด์มาร์กใหม่ของเมือง
อยุธยาเลยก็ว่าได้ จากนัน้ นาชม วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งได้รบั การยกย่องว่ามีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามมากที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตัง้ อยู่รมิ แม่นา้ เจ้าพระยา สร้างขึน้ โดยได้รบั รูปแบบมาจากศิลปะขอม สังเกต
ได้จากพระปรางค์ซ่งึ เป็ นเจดียป์ ระธานของวัด รายรอบไปด้วยเมรุทิศ – เมรุราย เจดียท์ รงพระเมรุมาศในสมัยโบราณ
ผังของวัดไชยวัฒนารามเป็ นการจาลองแผนผังของจักรวาลตามความเชื่อของคนโบราณที่เชื่อว่าหากใครก็ตามสร้างวัด
หรือเมืองได้สอดคล้องกลมกลืนกับจักรวาลจะทาให้วดั หรือเมืองนัน้ มีความมั่นคงถาวร นอกจากนีภ้ ายในยังมีเจดียซ์ ่งึ เชื่อ
กันว่าเป็ นสถานที่ประดิษฐานพระอัฐิเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุง้ ) กวีเอกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายอีกด้วย
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อาหารค่าที่ภตั ตาคาร (รวมเมนูกงุ้ แม่นา้ เผา ท่านละ 1 ตัว)
ที่พกั บ้านคุ้งธารา อยุธยา หรือเทียบเท่า

2) วันที่สองของการเดินทาง

อยุธยา - กรุงเทพฯ

อาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเข้าชม วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังโบราณ วัดประจาพระบรมมหาราชวังและเขตพระราชฐานในสมัย
กรุ งศรีอยุธยา ที่เป็ นต้นแบบสาคัญในการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และพระบรมมหาราชวังของ
กรุงเทพมหานคร บริเวณพืน้ ที่นมี ้ ีความสาคัญสืบเนื่องมาตัง้ แต่ครัง้ แรกสถาปนากรุ งศรีอยุธยาจนกระทั่งกรุ งศรีอยุธยาเสีย
ให้แก่พม่าใน พ.ศ.2310 จากนัน้ นาท่านสักการะพระมงคลบพิตร ภายใน วิหารพระมงคลบพิตร และเลือกซือ้ ของฝาก
อาทิ หนังปลาทอดกรอบ โรตีส ายไหม และของที่ระลึกมากมาย นาท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราชประวัติสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ฝี มือพระยาอนุศาสน์จิตรกร จิตรกรเอกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ภายใน
พระวิหาร วัดสุวรรณดาราราม วัดที่พระบรมอัยกาธิราช (ปู่ ) ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชให้สร้าง
ขึน้ เดิมชื่อว่า “วัดทอง” ด้วยความที่ตน้ พระราชตระกูลแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ได้เป็ นผูส้ ร้างวัดแห่งนีข้ ึน้ วัดนีจ้ ึงได้
ชื่อว่าเป็ นวัดประจาราชวงศ์จกั รีมาจนถึงปั จจุบนั
อาหารกลางวันที่ ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ เกาะเกิ ด ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ ้น ตามพระราชเสาวณี ย ์ข องสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพนั ปี หลวง เมื่อ พ.ศ. 2540 โดยมีพระราชดาริให้ก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ขึน้ บน
พืน้ ที่ของตาบลเกาะเกิด เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ศิลปาชีพให้แก่เกษตรกร ควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
นาท่านเข้าชม อาคารเรียน – รู้ – เรื่องโขน ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาที่เกี่ยวกับโขนพระราชทานฯ ชมความน่าตื่น
ตาตื่นใจและความประณีตวิจิตรบรรจงของฉากแสดงโขนพระราชทานที่สร้างความประทับใจให้กับผูช้ มตลอดมาและเป็ น
ส่วนสาคัญในการอนุรกั ษ์พฒ
ั นาวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชาติไทยให้ยงั คงมีลมหายใจ และส่งเสริมจนกระทั่งการแสดงโขน
ได้รบั การยกย่องให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก เมื่อ พ.ศ. 2561
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จากนั้นชม นิ ทรรศการศิลป์ แผ่ นดิน ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในพระที่น่ ังอนัน ต
สมาคมมาจนถึงปี พ.ศ. 2560 และย้ายมาจัดแสดงต่อ ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด โดยจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง โดยคัดเลือกงานที่มี
ความงดงามทรงคุณค่าจนถือเป็ นศิลปวัตถุของแผ่นดินเท่านัน้ จากฝี มือของนักเรียนในโรงฝึ กศิลปาชีพ สวนจิตรลดา
เช่น พระที่น่งั พุดตานถมทอง พระที่น่งั พุดตานคร่าทอง เรือพระที่น่งั จาลองศรีสพุ รรณหงส์ บุษบกห้ายอดไม้แกะสลัก
ฉากผ้าปั กป่ าหิมพานต์ และฉากไม้แกะสลักตานานเพชรรัตน์ เป็ นต้น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18:30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ รถจอดที่ หน้ าคณะครุ ศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการ
@
@

ผูใ้ หญ่ ท่านละ 6,900.- บาท
พักเดี่ยว เพิม่
1,000.- บาท

**** รับสมาชิกเพียง 18-24 ท่าน / 1 บัส ****
อัตรานี้รวม

1.
2.
3.
4.
5.

รถโค้ชปรับอากาศ รถท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุทา่ นละ 500,000 บาท

6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด
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แอลกอฮอล์สเปรย์ , Face Shield , จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด

เงื่อนไขการจอง ยืนยันการเดินทางพร้อมชาระค่าบริการโดยโอนเข้าบัญชี
นายศุภชัย ตันพันธุ์

ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 800-9-77446-9
เมื่อโอนแล้วกรุณา ส่งใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour / โทรสาร. 02 211 0119

ติดต่อ : 065 635 1997 , 080 571 5551

Line ID : @chaitour / E-mail : domestic@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th

