
ทริิปสุุด Exclusive
ติาม่ริอยกริทุุองโบริาณ์ 
อยุุธยุา-รัิตนโกสิุนทร์ิ 

INBOUND TRIPUPCOMING

กับ อ.เผู่้าทุอง ทุองเจ่อ แบบใกล็�ชิด
จำานวนจำากัดเพียง 24 ท่านเท่านั�น!

พิพิธภัูณฑ์์ศิิลป์ั้แผ่้นดิน

12 มกราคม 2565
สถ่านท่� : จังหุ้วััดีพรัะนครัศรีัอย้ธิยา
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วานเรศิบวรอาสน์

กู้ำาหุ้นดีกู้ารั
07.30 น.

08.30 น.

09.30 น.

ล้งที่ะเบ่ยน ณ์ ห้้องอาห้าร Bistro 4 ชั่�น 4 
โรงแรม้ Centra by Centara 
ศ้นย์ราช่การแจ้งวัฒนะ พร้อม้บร่การอาห้ารเช้่า

ออกเด่นที่างโดยรถโค้ช่ปรับอากาศ
ส่้เมื้องกรุงเก่า จังห้วัดพระนครศร่อยุธียา 
จากนั�นก้ร้ด้านประวัต่่ศาสต่ร์แล้ะโบราณ์คด่ 
อาจัารึย์เผ่าที่อง ที่องเจืัอ จะถ่ายที่อด
เรื�องราวแล้ะความ้ร้้ต่ล้อดการเด่นที่าง 
ให้้ ได้ฟัื้งอย่างสนุกสนาน

ช่ม้งานหั้ต่ถศ่ล้ป์ชั่�นส้ง ผล้งานช่่างสถาบันส่ ร่ก่ต์่่ 
สวนจ่ต่รล้ดา ม้้ล้น่ธ่ีส่งเสร่ม้ศ่ล้ปาช่่พ 
ในสม้เด็จพระนางเจ้าส่ร่ก่ต์่่ พระบรม้ราช่่น่นาถ 
ณ์ พิพิธิภัูณฑ์์ศิลป์แผ่นดิน ภายในจัดแสดงผล้งาน
ท่ี่�บรรจงสร้างด้วยมื้อของล้้กห้ล้านช่าวนา นำาช่ม้
ส่ว่กากาญจน์ พระราช่ยานสำาห้รับเจ้านายฝ่ัายใน
ผอบถม้ต่ะที่องคำาประดับเพช่ร ล้ายพุดต่านใบเที่ศ 
ยอดปร่กที่องคำา ต่กแต่่งที่องคำาประดับเพช่ร 
วานเรศบวรอาสน์ พระราช่อาสน์ห้รือพระท่ี่�นั�ง
ขนาดเล็้กใช้่เป็นทัี่�งพระราช่บัล้ลั้งก์แล้ะพระราช่ยาน
แล้ะช่่�นงานอื�น ๆ อ่กม้ากม้าย ผล้งานช่่างไที่ยโบราณ์
ท่ี่�บ่งบอกเอกลั้กษณ์์ความ้เป็นไที่ย บุคล้ากรฝีัมื้อเย่�ยม้
ท่ี่�สาม้ารถสร้างงานศ่ล้ป์ชั่�นส้ง จากนั�นได้เวล้าเลื้อกซื�อ
ส่นค้าท่ี่�ระลึ้กคุณ์ภาพระดับพร่เม่้ยม้ภายในร้านค้า
ของพ่พ่ธีภัณ์ฑ์์
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สีวิกากาญจน์

สุพรรณเภูติรา
ผ้อบถมติะทองคำาปั้ระดับเพชร 

ลายพุดติานใบเทศิ

ข้อบคุณร้ึปภูาพจัาก : พ่พ่ธีภัณ์ฑ์์ศ่ล้ป์แผ่นด่น
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UPCOMING INBOUND TRIP

รับประที่านอาห้ารท้ี่องถ่�นอยุธียา ณ์ บ้านไม้้ ร่ม้นำ�า 

อลั้งการงานพุที่ธีศ่ล้ป์จากที่องคำา
แล้ะล้ายเครื�องที่องโบราณ์ท่ี่�บ่งบอกถึง
ความ้รุ่งเรืองของกรุงศร่อยุธียาในอด่ต่กาล้ 
ณ์ พิพิธิภัูณฑ์สิถ้ำานแห่งชาติเจั�าสิามพรึะยา 
ท่ี่�จัดแสดงศ่ล้ปวัต่ถุโบราณ์ตั่�งแต่่สมั้ยที่วาราวด่ 
ศร่ว่ชั่ย ล้พบุร่ เช่่ยงแสน สุโขทัี่ย อ่้ที่อง อยุธียา 
แล้ะรัต่นโกส่นที่ร์ เช่่น พระพุที่ธีร้ปปางต่่าง ๆ 
เครื�องที่องศ่ล้ปะอยุธียาท่ี่�พบในกรุพระปรางค์
วัดราช่บ้รณ์ะ แล้ะเครื�องมื้อเครื�องใช้่ โบราณ์ 
จากนั�นกราบสักการะพระบรม้สาร่ ร่กธีาตุ่ 
แล้ะพระพุที่ธีร้ปศักด์่ส่ที่ธ์่ีท่ี่�ขุดได้จากวัดโบราณ์

เปิดกรุเครื�องที่องวัดรึาชบ้รึณะ วัดท่ี่� ให้ญ่
แล้ะเก่าแก่ม้ากท่ี่�สุดในจังห้วัดพระนครศร่อยุธียา 
สร้างขึ�นในสมั้ยสม้เด็จพระบรม้ราช่าธ่ีราช่ท่ี่� 2 
(เจ้าสาม้พระยา) เมื้�อคราวเส่ยกรุงวัดถ้กไฟื้ไห้ม้้
เส่ยห้ายไปม้าก ปัจจุบันเห้ลื้อซากของเสาพระว่ห้าร 
แล้ะฐานชุ่กช่่พระประธีาน พระปรางค์ประธีาน
เป็นศ่ล้ปะอยุธียาสมั้ยแรกท่ี่�สร้างต่าม้แบบ
สถาปัต่ยกรรม้ขอม้ ประดับด้วยป้นปั�นร้ปครุฑ์ 
ยักษ์ เที่วดา นาค แล้ะโบราณ์วัต่ถุ ในกรุพระปรางค์
ที่ำาด้วยที่องคำา สำาร่ด ห่้น ด่นเผา แล้ะอัญม้ณ่์
เป็นส่วนให้ญ่ จากนั�นช่่ม้อาห้ารว่างแบบไที่ย 
ต้่นต่ำารับอยุธียา

เด่นที่างกลั้บกรุงเที่พฯ 

ถึงกรุงเที่พฯ โดยสวัสด่ภาพ

12.00 น. 

13.30 น.

15.00 น. 

16.30 น.

18.00 น. 

หมายเหตุ : ก่จกรรม้อาจม่้การเปล่้�ยนแปล้งต่าม้สถานการณ์์ โคว่ด-19

วัดราชบูรณะ

พิพิธภัูณฑ์สถานแห่งชาติิ
เจ้าสามพระยา
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อัตรัาค่าบริักู้ารัรัวัม่
• ค่าอาห้ารเช้่า, ค่าอาห้ารกล้างวัน แล้ะอาห้ารว่าง
  พร้อม้เครื�องดื�ม้ 
• ค่าเข้าช่ม้สถานท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวต่าม้รายการ 
• ค่าประกันภัยอุบั ต่่เห้ตุ่ระห้ว่างการเด่นที่างวงเง่นไม่้เก่น 
  ท่ี่านล้ะ 1,000,000 บาที่
• ภาษ่ม้้ล้ค่าเพ่�ม้ 7% 

อัตรัานี�ไม่่รัวัม่
• ค่าใช้่จ่ายนอกเห้นือรายการ เช่่น ค่าเครื�องดื�ม้แอล้กอฮอล์้ 

อัตรัาค่าบริักู้ารั

ลงทะเบียน
• ตั่�งแต่่วันน่�ถึงวันท่ี่� 21 พฤศจ่กายน 2564 
  ประกาศผล้ผ้้ ได้รับส่ที่ธ์่ีวันท่ี่� 26 พฤศจ่กายน 2564
• จำานวนส่ที่ธ์่ีผ้้เข้าร่วม้ก่จกรรม้ 12 ส่ที่ธ์่ี 
  (ผ้้ถือหุ้้นก้้ ปต่ที่. แล้ะผ้้ต่่ดต่าม้ 1 คนต่่อ 1 ส่ที่ธ์่ี 
  รวม้ 24 คน)

ม่าตรักู้ารัปอ้งกัู้นและด้ีแลผู้้�เดิีนทาง
ในสถืานกู้ารัณ์ โควิัดี-19
• จำากัดจำานวนผ้้เด่นที่างแล้ะม่้การจัดท่ี่�นั�งแบบเว้นระยะห่้าง 
• สงวนส่ที่ธ์่ีการเข้าร่วม้ก่จกรรม้เฉพาะผ้้ท่ี่� ได้รับการฉ่ดวัคซ่น
  ป้องกันโคว่ด-19 ครบ 2 เข็ม้ (ยกเว้น Johnson & Johnson) 
  ก่อนการเด่นที่างไม่้น้อยกว่า 14 วัน โดยส่งห้ลั้กฐาน
  การฉ่ดวัคซ่นภายในวันช่ำาระค่าเด่นที่างเท่ี่านั�น
• ผ้้เด่นที่างแล้ะเจ้าห้น้าท่ี่�ทุี่กท่ี่านจะต้่องผ่านการต่รวจห้า
  เชื่�อโคว่ด-19 ในวันเด่นที่าง โดยชุ่ดต่รวจ Antigen Test Kit    
  ห้รือต้่องม่้ ใบรับรองผล้การต่รวจภายใน 72 ช่ม้. นำาม้า
  แสดง ณ์ จุดล้งที่ะเบ่ยนในวันเด่นที่างเท่ี่านั�น กรณ่์พบ
  ผ้้เด่นที่างม่้ผล้เป็นบวก ขอสงวนส่ที่ธ์่ียกเล่้กการเด่นที่าง
  ของผ้้ท่ี่�ม่้ผล้เป็นบวกแล้ะจะไม่้ม่้การคืนเง่นใด ๆ ทัี่�งส่�น
  เนื�องจากได้สำารองค่าใช้่จ่ายล่้วงห้น้าให้้ผ้้เด่นที่างแล้้ว

กู้ารัสำารัองที�นั�ง
• ช่ำาระเต็่ม้จำานวนแล้ะส่งห้ลั้กฐานการฉ่ดวัคซ่น
  ป้องกันโคว่ด-19 ภายในวันท่ี่� 8 ธัีนวาคม้ 2564

กู้รัณียกู้เลิกู้กู้ารัเดิีนทาง
• ภายในวันท่ี่� 8 ธัีนวาคม้ 2564 : ไม่้ม่้ค่าใช้่จ่าย
• ตั่�งแต่่วันท่ี่� 9 ธัีนวาคม้ 2564 : สงวนส่ที่ธ์่ี ไม่้คืนเง่นใด ๆ
  ทัี่�งส่�นเนื�องจากได้สำารองค่าใช้่จ่ายล่้วงห้น้าให้้ผ้้เด่นที่างแล้้ว

(บุคคลทั�วไปั้ 6,800 บาท/ท่าน)
4,750 บาทุ/ทุ่าน

ปูั้นป้ั้� นรูปั้ครุฑ์ ยักษ์์ เทวดา นาค
บนพระปั้รางค์

ซากเสาพระวิหาร




