
                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 
 

ก ำหนดวันเดินทำง  
 

มีนำคม 64 

07, 14, 21, 28 

เมษำยน 64 

04, 11, 18, 25 
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Café Day Trip อยุธยำ EP#1 

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

วัดพนัญเชิงวรวิหำร – บ้ำนข้ำวหนม – วัดใหญ่ชัยมงคล – บุษบำ คำเฟ่ 
07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต)  

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 
07.20 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัอยธุยา โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน ้ำด่ืมบนรถ  
08.30 น. เดินทางถึงจงัหวดัอยธุยา 
 
 
 
 
 
 
 

วัดพนัญเชิงวรวิหำร เป็นวดัเก่าแก่และส าคญัวดัหน่ึงของอยุธยา มีช่ือเสียงระบือไปทัว่ประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจา้
พ่อซ าปอกงท่ีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างใหค้วามเคารพนบัถือมาชา้นาน เม่ือมายงัวดัแห่งน้ีจะไม่แปลกท่ีจะตอ้ง
พบเจอผูค้นจ านวนมากท่ีไหลเวียนมานมสัการหลวงพ่อโตกนัอย่างเนืองแน่น วดัน้ีท่ีมีประวติัอนัยาวนาน ก่อสร้างก่อนการ
สถาปนากรุงศรีอยธุยาและไม่ปรากฎหลกัฐานท่ีแน่ชดัวา่ใครเป็นผูส้ร้าง ตามหนงัสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจา้สายน ้ าผ้ึง
เป็นผูส้ร้างและพระราชทานนามว่า วดัเจา้พระนางเชิงและในพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่า ไดมี้การสถาปนา
พระพุทธรูปพุทธช่ือ”พระเจา้พแนงเชิง” เม่ือปี พ.ศ. 1867 ซ่ึงก่อนพระเจา้อู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยธุยาถึง 26 ปี 
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บ้ำนข้ำวหนม คาเฟ่ขา้วหนมสไตลไ์ทยๆ ณ กรุงศรีอยธุยา ตกเเต่งร้านใหบ้รรยากาศสบายๆ เห็นเเลว้น่านัง่มวา๊ก เคร่ืองด่ืมเเละ
ขนมของทางร้านจะเป็นขนมไทยซะส่วนใหญ่ เเต่บอกเลยนะคะวา่ไม่ธรรมดาเลย เเต่ละอยา่งอร่อยๆ ทั้งนั้น เมนูเเนะน าท่ีถา้ไป
เเลว้ตอ้งสั่งทานอยา่ง ขนมแป้งอบโบราณ สีสวยงามพาสเทลม๊ากมาก มองเผินๆ เหมือนเเป้งธรรมดาเเต่พอเขา้ปากเเลว้จะได้
กล่ินหอมหวานอบอวลคะ่ พเิศษ! บริการชุดเซ็ตเคร่ืองด่ืมและขนมไทยท่านละ 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวดัมีความส าคญัทางประวติัศาตร์มากท่ีสุดและเป็นวดัท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมามากท่ีสุดวดัหน่ึงในจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาท่ีจะพบเห็นนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมายงัวดัแห่งน้ี จุดสนใจของวดัใหญ่ชยัมงคลน้ี 
คือเร่ืองราวทางประวติัศาตร์ในสมยักรุงศรีอยธุยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ชมเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในอยธุยา ดา้นหลงัวดัมี
ต าหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผูน้ับถือศรัทธาเขา้มากราบไหว ้วดัใหญ่ชยัมงคล เป็นวดัท่ีเก่าแก่วดัหน่ึง สร้างขึ้นใน
สมยัอยธุยาตอนตน้คือในรัชสมยัของสมเด็จพระรามาธิปดีท่ี 1 หรืออีกพระนามหน่ึงคือ สมเด็จพระเจา้อู่ทองพระมหากษตัริยผ์ู ้
สถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามต านานกล่าวว่า เม่ือ พ.ศ.1900 สมเด็จพระเจา้อู่ทองไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้ขุดศพเจา้แกว้ 
ซ่ึงทิวงคตดว้ยอหิวาตกโรคขึ้นมาเผา ท่ีปลงศพนั้นโปรดใหส้ถาปนาเป็นพระอาราม นามวา่ วดัป่าแกว้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร อสิระท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขำ (ค่ำใช้จ่ำยไม่ได้รวมในค่ำทัวร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย บุษบำ คำเฟ่ Busaba Cafe & Bake Lab คาเฟ่ในโทนสีขาวบรรยากาศอบอุ่นใจกลางเมืองอยธุยาใกลก้บัวดัสวยขึ้นช่ือ 
หลงัจากไหวพ้ระท าบุญ ชมโบราณสถานกนัมาแลว้ ก็แวะมานัง่ผอ่นคลายจิบเคร่ืองด่ืมทานอาหารใหห้ายเหน่ือย ท่ีคาเฟ่สไตล์
โมเดิรน์แห่งน้ี ภายในร้านดูโปร่ง สบาย เฟอร์นิเจอร์เนน้ใชสี้คุมโทนขาวและเกา้อ้ีไมต้ามธรรมชาติ ในส่วนของท่ีนัง่ร้านมีให้
เลือกทั้งบริเวณอินดอร์ห้องแอร์ท่ีมีโต๊ะยาวและเกา้อ้ีรูปทรงโมเดิรน์วางอยู ่ทางร้านแนะน า! เมนูสุดครีเอท ดว้ยการน าสายไหม
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ของดีอยธุยา มามิกซ์กบัเคร่ืองด่ืมและเมนูของหวาน เช่น กาแฟโรยสายไหม น ้ามะพร้าวสายไหม โฮมเมดเคก้กบัสายไหม และ
วาฟเฟิลผลไมส้ายไหม บรรยากาศดีพร้อมชมวิววดัโบราณระดบัมรดกโลก 

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

--------------------------------------------------------------- 
รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

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

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย เพ่ือช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
บุษบา คาเฟ่ Busaba Cafe & Bake Lab https://www.facebook.com/busabacafebakelab   

 

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

 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 
50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทาง
บริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริกำรถ่ำยรูปตลอดทริป (รูปถ่ำย เจ้ำหน้ำที่จัดส่งในช่องทำงทีเ่หมำะสม) 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วย
ดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่ำทิปทีมงำน ท่ำนละ 100 บำท 
 

https://www.facebook.com/busabacafebakelab


                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

วิธีกำรจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล)์ 
ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคารของ
บริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่ การช าระไม่ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 
กำรยกเลกิกำรเดินทำง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพอากาศ การนดั
หยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 
หมำยเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั 
จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ สูญหายใน
ทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติัและอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดั
ก ากบั  
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทาง
อ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดั
อาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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