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01. วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – อยุธยา – ทอดกฐินท่ีวัดเจดีย์แดง - ล่องเรือสุริยันจันทรา 

 

07.00 น.  สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
07.30 น.  ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ  

บรกิารเครื่องดื่มชา-กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล  

09.00 น. ชม วัดพระราม  ที่มีพระปรางคข์นาดใหญ่เห็นเด่นชดัแต่ไกล องคป์รางคก์่อดว้ยอิฐสอปนู เป็นสถาปัตยกรรม
สมยัอยธุยาตอนตน้ที่นิยมท าเป็นพระปรางค ์เพราะไดร้บัอทิธิพลแบบเขมรโบราณจากเมืองละโว ้(ลพบรุี) คาดว่าสรา้งขึน้
ในปี พ.ศ. 1912ในรชัสมยัสมเด็จพระราเมศวร ซึ่งเป็นบรเิวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระ
เจา้อู่ทอง) พระราชบิดา ตวัพระปรางคภ์ายในมีจิตรกรรมฝาผนงัทัง้สองดา้น เป็นภาพพระพุทธเจา้ประทบันั่งปางมารวิชยั
บนบลัลงัก ์สีที่ใชเ้ป็นสีแดง คราม เหลืองและด า เป็นภาพจิตรกรรมยคุอยธุยาตอนตน้ ปัจจบุนัลบเลือนไปมาก 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

Line ID: @chaitour 

 

         ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
 

อาทิตย์ท่ี 25 – อังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 
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10.00 น. เดินทางสู่วดัเจดียแ์ดง ร่วม ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเจดียแ์ดง หรือวัดแดง ตัง้ตามชื่อ “ชุมชนเกาะแดง” ที่
อยู่บนเกาะกัน้ดว้ยคลองรดัขวดและแม่น า้ลพบรุี ต าบลหวัรอ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เหตผุลที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นวดัเจดีย์
แดงเพราะเมื่อสรา้งองคพ์ระเจดียข์ึน้มาดโูดดเด่นและสีแดงก็เรียก “วัดเจดียแ์ดง” วดันีถ้ึงจะเป็นวดัประจ าชมุชนบา้นแดง 
แต่มีความส าคญัเม่ือครัง้หลวงปู่ จ  าลอง รบัต าแหน่งเจา้อาวาส น าท่านกราบสกัการะพระบรมสารีรกิธาตแุละรูปหลอ่หลวง
ปู่ จ  าลองที่ศาลาทรงไทย 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร (เมนกูุง้แม่น า้เผา ท่านละ 1 ตวั)   

น าท่าน ล่องเรือเอีย้มจุ้น หรือเรือบรรทุกข้าว (ดดัแปลง ตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม) สรุิยนัจนัทรา พรอ้มชมความงาม
ของสองฝ่ังแม่น า้นอ้ย  ชมวัดบางนมโควดัโบราณที่สรา้งในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.2310 และสกัการะหลวง
พ่อปาน พระเกจิที่มีชื่อเสียงอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ ชมวิถีชีวิตของชาวบา้นในย่านที่ขึน้ชื่อว่าเป็นตลาดเรือนแพ พรอ้ม
บา้นไมโ้บราณทรงคณุค่ามากมาย  จากนัน้สกัการะพระหลวงปู่ พระพุทธเกษรประดิษฐานอยู่ใน พระปรางคว์ดักระโดง
ทอง (บนเรือมีบรกิารของว่าง น า้ผลไมแ้ละไวนต์ลอดการเดินทาง) 

อาหารค ่าที่ภตัตาคารสรุยินัจนัทรา (ตัง้อยู่ภายในบา้นและโรงสีโบราณอายกุว่า 130 ปี) 

ที่พกั    SALA AYUTTHAYA – Superior room 

เป็นโรงแรมสไตลโ์มเดิรนบ์ตูิคริมแม่น า้ใจกลางเมืองเก่าอยธุยาที่ไดร้บัการกลา่วขานว่ามีวิวที่สวยงามมาก ทางเดินภายใน
โรงแรมมีก าแพงสรา้งดว้ยอิฐแดงไดบ้รรยากาศเมืองเก่าเรียงกนัสงูๆ  เป็นจดุที่ใครๆมาก็ตอ้งถ่ายรูปจดุนีก้นั 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. วันท่ีสองของการเดินทาง    อยุธยา - เขาใหญ่ 

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  

10.00 น. น าท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม หรือ วงัจนัทรเกษม หรือ วงัหนา้ ตัง้อยู่รมิแม่น า้ป่า
สกั  ปรากฎหลกัฐานว่าสรา้งในสมยัสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ประมาณ พ.ศ.2120 เพื่อใหเ้ป็นที่ประทบัของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช และเคยใชเ้ป็นที่ประทบัของสมเด็จพระยพุราชและพระมหากษัตรยิห์ลายพระองค ์
 สมยัรชักาลที่ 4  ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหซ้่อมแซมพระที่นั่งพิมานรตัยาและพลบัพลาจตรุมขุ ไวเ้ป็นที่ประทบัเมื่อเสด็จประพาส
พระนครศรีอยธุยาและพระราชทานนามว่า “พระราชวงัจนัทรเกษม” 
สมยัรชักาลที่ 5 ไดพ้ระราชทานพระที่นั่งพิมานรตัยา ใหเ้ป็นที่ท  าการของมณฑลกรุงเก่า จนกระทั่งเมื่อพระยาโบราณราช
ธานินทร ์ เขา้มาด ารงต าแหน่งสมหุเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า  จึงไดจ้ดัสรา้งอาคารที่ท  าการภาค บรเิวณก าแพงทางดา้น
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ทิศตะวนัตกต่อกบัทิศใต ้ แลว้ยา้ยที่ว่าการมณฑลจากพระที่นั่งพิมานรตัยา มาตัง้ที่อาคารที่ท  าการภาคใหม่ กรมศิลปากร
จึงไดเ้ขา้มาดแูล และจดัท าเป็นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ จนัทรเกษม  จนกระทั่งปัจจบุนั  
11.00 น.  เดินทางสู ่อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา (126 กม. / 2 ชม.) 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร Ribs Mann 

เดินทางสู ่Toscana Valley ที่พกัที่ตัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขาโอบลอ้มของเขาใหญ่ อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี ที่นี่ไดส้รา้ง
อาคารต่างๆ โดยเลียนแบบสถาปัตยกรรมสวยๆ ของ“แควน้ทสัคานี” ในประเทศอิตาลี ที่มีเอกลกัษณโ์ดดเด่น มาปรบัเป็น
รา้นอาหารอิตาเลียน ไวนบ์าร ์คาเฟ่ รา้นเบเกอรี่ และโรงแรม ตัง้เรียงรายตลอดสองขา้งทาง บนถนนทางเดินที่ปดูว้ยหิน
ตดัสีเหลี่ยม รมิทางยงัมีน า้พ ุสลบักบัสวนเล็กๆ และไมก้ระถางสวยงาม ไวเ้ป็นจดุถ่ายรูปมากมาย มีเวลาสบายๆ กบั
บรรยากาศอนัสดชื่นของเขาใหญ่ ท่านสามารถมาออกก าลงักายโดยการว่ายน า้ หรือป่ันจกัรยานบรเิวณโรงแรม  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร Caffe Del Museo 

ที่พกั    Hotel La Casetta by Toscana Valley 
 
 
 
  
  
 
 
 

03. วันท่ีสามของการเดินทาง         เขาใหญ่ - กรุงเทพฯ 

 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  

10.00 น. น าท่านชม สวนสัตวโ์บนันซ่า (Bonanza Exotic Zoo) สวนสตัวเ์นือ้ที่กว่า 150 ไร ่ระยะทางเดินเป็นวงกลม
รอบภเูขาขนาดเล็กประมาณ 700 เมตรที่รวบรวมสตัวห์ายาก นานาชนิด เพลิดเพลนิใจไปกบัความน่ารกัของเจา้สตัวน์อ้ย
ใหญ่ อาทิ สิงโตขาว จระเขเ้ผือก เม่นขาว จิงโจแ้คระขาว อาปากา้ และอื่นๆ 

11.30 น. น าท่านสู ่Thames Valley Khao Yai รีสอรท์และรา้นอาหารที่ตกแต่งดว้ยบรรยากาศแบบชนบทองักฤษ ใหท้่าน
ไดถ้่ายรูปกบัมมุไมด้อก ไมป้ระดบัต่างๆ ของรีสอรท์และรา้นอาหาร 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร The Castle 
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หลงัอาหาร เดินทางสู่วัดถ า้พระโพธิสัตว ์ต าบลทบักวาง อ าเภอแก่งคอย (50 กม./ 1 ชม.) เดิมเป็นเพียงส านกัสงฆ ์ต่อมา
เมื่อปี พ.ศ.2522  ไดป้ระกาศเป็นวัดและอยู่ติดกับเขาน า้พุ ซึ่งมีถ า้อยู่หลายแห่ง เช่นถ า้พระโพธิสตัว ์ถ า้ธรรมทัศน ์ถ า้
ลมุพินี สวนหิน และถ า้สงดัเจดีย ์ ก่อนที่จะขึน้ไปชมถ า้ท่านจะไดพ้บตาน า้เป็นตน้ก าเนิด “น ้าตก จ.ป.ร.” มีพระนามย่อ 
จ.ป.ร. ร.ศ.115  สลกัไวท้ี่หิน ประวตัิบอกว่าพระบาทสมเดจ้พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงเสด็จพระพาสตน้ ณ จดุนี ้และ         
ทรงจารกึพระนามย่อ จ.ป.ร. ไว ้และชมภาพสลกัเก่าแก่อายกุว่า 1,000 ปี เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ (144 กม. / 2.30 ชม.) 
18:30 น.  ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ   
รถจอดที่หน้าคณะครุศาสตร ์จุฬาฯ รมิถนนพญาไท  

หมายเหต ุก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 

อัตราค่าบริการ 

 ผูใ้หญ่    ท่านละ   17,800.- บาท 
 พกัเด่ียวเพิ่ม             5,600.- บาท 
 

อัตรานี้รวม 
 1. รถโคช้ปรบัอากาศ รถทอ้งถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ  
 2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องด่ืมและผลไม ้
 4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  
     - วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000 บาท  
 6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
 

อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % 
 2. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ 
 แอลกอฮอลส์เปรย ์ หนา้กากอนามยั  ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เงื่อนไขการจอง จองพรอ้มช าระค่าบรกิาร 100 %  โอนเขา้บญัชี บรษิัท ชยัทวัร ์1984 จ ากดั 
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสาธุประดิษฐ์  บญัชีออมทรพัย ์   เลขที่ 171-4-29914-4 
โอนแลว้กรุณาสง่ใบ Pay In ผา่นทาง Line@chaitour   
 

ติดต่อ  :  080 571 5551 , 065 635 1997   

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

www.chaitour.co.th 

 

mailto:domestic@chaitour.co.th

