
“กรุ่่�นเสน�ห์์กรุ่่งเก�าแห์�งวัันวัาน”
เอกซ์์คลููซี์ฟทริิป พร์ะนคร์ศรี์อยุธยา

วัันแรุ่ก
กรุุงเทพฯ - อยุุธยุา - ล่่องเรืุอสุุริุยัุนจัันทรุา - บ้้านขนมไทยุป้้ามะลิ่

06.30	น.	 	พรอ้มกันที	่บรษิทัป้นูซเิมนตไ์ทย จำากัด (มหาชน) 
บางซ่่อ ณ โรงอาหาร 1		เจ้าหน้าที่สุขนิยมทัวร์
ให้การต้อนรับและอำานวยความสะดวก

	 	บริการอาหารเช้า	ณ	โรงอาหาร	1
07.30	น.	 	ออกเดินทางสู่	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โดย

รถโคช้ปรบัอากาศ	48	ท่ีน่ัง	(ระยะทาง	74	กโิลเมตร	
/	เดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)

08.30	น.	 เดินทางถึง	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
09.00	น.	 	นำาท่าน	ล่องเร่อสุริยันจันทรา (เรือไม้โบราณ

สไตล์คลาสสิก	 ขนาด	 12	ที่น่ัง)	 ในแม่นำ้าน้อย	 
ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่นำา้	ย้อนชมวัดประวัติศาสตร์
แห่งอำาเภอบางบาล	 ระหว่างทางแวะสักการะ

กลุ่่�มัที่่� 1	 	วัันอัังคารที่่�	20	-	วัันพุุธที่่�	21	กรกฎาคม	2564	(2	วััน	1	คืน)

กลุ่่�มัท่ี่� 2	 	วัันพุุธท่ี่�	21	-	วัันพุฤหััสบด่ีท่ี่�	22	กรกฎาคม	2564	(2	วััน	1	คืน)
จัดโดย

บริษัท	สุขนิยมทัวร์	จำากัด

หลวงปู้�สุ่น วัดบางปลาหมอ	 และสักการะ 
หลวงพอ่ป้าน	เกจอิาจารยท์ีม่ชีือ่เสยีงของประเทศ
ทีว่ดับางนมโค	(ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ	2	ชัว่โมง)	
ระหวา่งทางบรกิารทา่นดว้ยเคร่ืองดืม่และของวา่ง	
อาทิ	นำ้าผลไม้	นำ้าสมุนไพร	เมี่ยงคำา	ขนมไทย	

11.30	น.	 	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	 ร้านอาหาร 
สุริยันจันทรา	ซึ่งดัดแปลงจากโรงสีโบราณอาย ุ
ราว	 130	 ปี	บริการท่านด้วยอาหารไทยโบราณ	 
เหมาะกับบรรยากาศกรุงเก่า
เป็นอย่างมาก
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13.00	น.	 	นำาท่านเดินทางสู่	บ้านขนมไทยป้้ามะลิ	 หน่ึงใน 
ผูส้บืทอดชมุชน	เครอืญาติทา้วทองกีบมา้	(ซึง่เปน็ผู้นำา
ของหวานชนิดนี้มาเผยแพร่ในสยาม	ถือเป็นต้นตำารับ
ขนมตระกูลทอง	อาทิ	ทองหยิบ	ทองหยอด	ฝอยทอง)	
คุณป้ามะลิยังคงรักษาขนบการผลิตขนมแบบดั้งเดิม
ซึง่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้	ขนมทำาจากไข่เป็ดสด	ไมม่ี
กล่ินคาว	และไม่หวานเกินไป	เก็บไว้รับประทานได้นาน	

	 	ใหท้กุท่านเข้าร่วมเวริค์ชอป้ทำาขนมไทยตระกลูทอง 
สูตรดั้งเดิมด้วยตนเอง	 พร้อมทั้งชิมและเลือกซื้อ 
ขนมไทยพื้นบ้านต่าง	ๆ

15.00	น.	 	นำาท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก	 โรงแรมศาลา อยุธยา  
(Sala Ayutthaya)	โรงแรมสไตล์โมเดิร์นบูติกใจกลาง
เมอืงเกา่ท่ีไดร้บัการกลา่วขานว่ามวีวิท่ีสวยงาม	ตัง้อยู่
ริมแม่นำ้าเจ้าพระยา	 (ตรงข้ามกับวัดพุทไธศวรรย์)	 

วัันที่่�สอง
วััดพุทไธศวัรุรุย์ุ - บ้้านข้าวัหนม (ขนมไทยุ) - เรืุอนจัรุุง -

พิพิธภััณฑ์์ศิล่ป้แ์ผ่่นดิน - กรุุงเทพฯ

08.00	น.	 	รับประทานอาหารเช้า	ณ	ห้องอาหารของโรงแรม
09.00	น.	 	ออกเดินทางสู่	วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวงใหญ่	มีชื่อเสียง	

และสำาคัญที่สุดในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่	1	(พระเจ้าอู่ทอง)	 
ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา	ปรากฏตามตำานานว่าพระองค์ 
ทรงสรา้งวดันีข้ึน้ในบรเิวณซึง่เป็นท่ีตัง้พลบัพลาทีป่ระทบั	เมือ่ครัง้ 
ที่ทรงอพยพมาก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี	 วัด 
พุทไธศวรรย์เป็นอีกวัดหนึ่งท่ีมิได้ถูกพม่าทำาลายเหมือนวัดอื่น	 
ปัจจุบันจึงยังมีโบราณสถานไว้ให้ชม	 เช่น	 ปรางค์องค์ใหญ่	 
พระอุโบสถ	พระวิหาร	และวิหารพระนอน	เป็นต้น

  (ใหท้า่นไดร้ว่มทำาบญุถวายเทยีนพรรษา ทางทวัรไ์ดจ้ดัเตรยีม
เทยีนพรรษาสำาหรบัคณะและเตรยีมพวงมาลัยดอกไมส้ำาหรบั
ทุกท่าน)

เปี�ยมด้วยเสน่ห์ของเมืองแห่งประวัติศาสตร์	
ออกแบบดว้ยแนวคดิการสร้างสถาปตัยกรรมไทย 
ร่วมสมัย	 ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย		 
(ห้องพักประเภท	Deluxe	River	View	เป็นเตียง	 
Double	 กรณีท่านที่ต้องการเตียงแบบ	 Twin	 
ท่านจะได้ห้องพักแบบ	Superior	ซึ่งวิวภายนอก	
เป็นทางเดินของที่พัก)

18.00	น.	 	รบัประทานอาหารเยน็	ณ	ห้องอาหารของโรงแรม

APRIL - JUNE 2021

delight activity



10.30	น.	 	ออกเดินทางสู่	บ้านข้าวหนม	 ร้านที่เต็มไปด้วย
ขนมไทยหลากหลาย	และทำาสดใหมท่กุวนัใหท้า่น
ได้ลิ้มลองและเลือกซื้อเป็นของฝาก	

12.00	น.	 	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ เร่อนจรุง  
(เปิ้ดรอบพิเศษสว่นตวัสำาหรบัคณะโดยเฉพาะ) 
ร้านอาหารบรรยากาศดีตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนา	
เจ้าของฉายา “คิวทองจองข้ามป้ี”	 เพราะคิว
เต็มเร็วที่สุด	ณ	 เวลานี้	 (ปกติร้านเปิดเฉพาะ 
เสาร์	 -	 อาทิตย์)	 บริการท่านด้วยอาหารไทย 
พื้นบ้านอยุธยา	พร้อมกุ้งแม่นำ้าเผาท่านละ	1	ตัว

13.30	น.	 	นำาท่านเดินทางต่อไปยัง	พิพิธภัณฑ์์ศิลป์้แผู่้นดิน 
ทีร่วบรวมศิลปะชิน้สำาคญัของแผน่ดนิ	เชน่	พระทีน่ัง่ 
พดุตานถมทอง	เรอืพระท่ีน่ังศรีสพุรรณหงส์จำาลอง	 
บุษบกมาลา	ฉากไม้แกะสลักเรื่องสังข์ทอง	และ 
ปา่หิมพานต์	แตล่ะชิน้เป็นงานศิลปช์ัน้สูง	ภายใน 
พพิธิภณัฑ์์ยงัเปน็แหลง่เรยีนรูศิ้ลปะการแสดงโขน 
ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ	 ตลอดจนเป็นที ่

จัดเก็บอุปกรณ์ประกอบฉากจำานวนมากท่ีเคย
ปรากฏโฉมบนเวทีตามตอนต่าง	ๆ	อาทิ	หนุมาน
อมพลับพลาตอนศึกไมยราพ	 พักจิบกาแฟใน
บรรยากาศพิพิธภัณฑ์์กลางป่า	(บริการเครื่องดื่ม
ท่านละ	1	แก้ว)

15.30	น.	 	นำาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ	 (ระยะทาง	 50	
กิโลเมตร	/	เดินทางประมาณ	45	นาที	-	1	ชั่วโมง)

16.30	น.	 	เดินทางถึง	บริษทัปู้นซิเมนตไ์ทย จำากดั (มหาชน) 
บางซื่อ

รุ่ายละเอ่ยดกิจกรุ่รุ่ม
กิจกริริม : “กรุ่นเสน่ห์กรุงเก่าแห่งวันวาน”	เอกซ์คลูซีฟทริป	พระนครศรีอยุธยา
บริิษััททัวร์ิ : บริษัท	สุขนิยมทัวร์	จำากัด
วันเดิินทาง :  กลุ่มท่ี 1	วันอังคารที่	20	-	วันพุธที่	21	กรกฎาคม	2564	(2	วัน	1	คืน)

	 	 กลุ่มท่ี 2	วันพุธท่ี	21	-	วันพฤหัสบดีท่ี	22	กรกฎาคม	2564	(2	วัน	1	คืน)

จำานวนที�รัิบ : 20	ท่าน

ตััวัอัย่่าง พิิมพิ์ TR2107 <เว้้นว้รรค>  

ตามด้ว้้ยหมายเลขสมาชิิกเอสซีีจี ีด้เีบนเจีอร์ 

คลับ 11 หลัก <เว้้นว้รรค> หมายเลขกล่�ม

ที่ี�ต้องการสมัครลำาด้ับทีี่� 1 <เว้้นว้รรค> 

หมายเลขกล่�มที่ี�ต้องการสมัครลำาด้ับที่ี� 2 

และส�ง SMS ไปที่ี� 4554599

วัิธ่สมัครุ่ผ�าน SMS
รหัสกิจีกรรม TR2107

*กรณีมีผู้สมัครไม่ถึง	20	ท่าน	ทางบริษัทฯ	ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจัดโปรแกรมท่องเท่ียวดังกล่าว

เมนููตััวอย่่าง
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อัตริาค่าบริิการิ ริาคา/ท่าน

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม	1	ท่าน	ห้องดีลักซ์	ริเวอร์วิว	(พักห้องละ	2	ท่าน)
บุคคลทั่วไป
เด็กอายุ	4	-	9	ปี	พักกับผู้ใหญ่	1	ท่าน
เด็กอายุ	4	-	9	ปี	พักกับผู้ใหญ่	2	ท่าน	(มีเตียงเสริม)
เด็กอายุ	0	-	4	ปี	พักกับผู้ใหญ่	2	ท่าน	(ไม่มีเตียงเสริมและอาหารบริการ)
พักเดี่ยว	(ห้องดีลักซ์	ริเวอร์วิว)	ชำาระเพิ่ม
ประกันภัยไวรัสโคโรนา	ชำาระเพิ่มท่านละ

17,200	บาท
18,700	บาท
17,200	บาท
15,700	บาท
3,000	บาท
3,700	บาท
400	บาท

การุ่แจ้งสิที่ธิ�เข้้ารุ่�วัมกิจกรุ่รุ่ม แจ้งผู้ลเฉพาะผูู้้ได้รับสิทธิ� วันจันทร์ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ทางโทรศัพท์, เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ 
โมบาย แอป้พลิเคชัน, เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ เว็บแอป้พลิเคชัน (เฉพาะผู้้้ท่ีสมัครผู่้านช่องทางนี�เท่านั�น)

•  ค่าพาหนะเดินทาง	 รถโค้ชปรับอากาศวีไอพี	 48	 ที่นั่ง	 
ระหว่างนำาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

•  ค่าที่พัก	1	คืน	(ระดับ	5	ดาว)	พักห้องละ	2	ท่าน	
•  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
•  บริการช่างภาพมืออาชีพ	 1	 ท่าน	 เพ่ือเก็บภาพความ 
ประทับใจตลอดทริป

•  Flash	Drive	สำาหรับเก็บบันทึกภาพตลอดทริป
•  ค่าของที่ระลึกจากอยุธยา

อัตรุ่าค�าบริุ่การุ่น่�รุ่วัม
•  ของพรีเมียมจากทัวร์	เช่น	ร่มพับ	ถุงผ้า
•  ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง	ๆ	ตามท่ีระบุในรายการ
•  ประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ	 1,000,000	 บาท	 
ตามเง่ือนไขกรมธรรม์	 **กรณีีผูู้�เดิินูทางอายุ่ 75 ปีีข้ึ้�นูไปี  
วงเงินูปีระกันูจะลดิลง 50% ตัามเง่�อนูไขึ้ขึ้องกรมธรรม์

•  มัคคุเทศก์	 1	 ท่าน	 และเจ้าหน้าที่ทัวร์	 1	 ท่าน	 อำานวย 
ความสะดวกตลอดการเดินทาง

•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

อัตรุ่าค�าบริุ่การุ่ไม�รุ่วัม 
•  ประกันภัยไวรัสโคโรนา	ในวงเงินท่านละ	500,000	บาท	กรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาวงเงิน	
50,000	บาท	สำาหรับค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามเงื่อนไขกรมธรรม์	(ต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเอง)

•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว	อาทิ	มินิบาร์	อาหาร	เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ	และกิจกรรมส่วนตัวที่มีค่าใช้จ่าย	ฯลฯ

หมายเหต ุบรษิทั สขุนยิมทวัร ์จำากดั ขอสงวนสทิธิ�ในการเป้ลีย่นแป้ลง
ราคาและรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั�งนี�ข้�นอยู่กับการ
เป้ลีย่นแป้ลงของสายการบิน สภาพการเม่อง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวิสยั  
โดยย้ดถ่อผู้ลป้ระโยชน์ของผูู้้เดินทางเป้็นสำาคัญ หากมีเหตุจำาเป้็นทาง 
บริษัทฯ จะไม่รับผิู้ดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  
เชน่ การถูกหา้มออกนอกป้ระเทศหรอ่ห้ามเขา้ป้ระเทศจากการพิจารณา 
ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเม่อง

เง่�อนไข้การุ่ชำำารุ่ะเงิน
และยกเลิกการุ่เดินที่าง
•  ยกเลิกก่อนวันศุกร์ที่	28	พฤษภาคม	พ.ศ.	2564	
	 คืนเงินค่าทัวร์		50%
•  ยกเลิกหลังวันวันศุกร์ที่	28	พฤษภาคม	พ.ศ.	2564	
	 ขอสงวนสิทธิ์คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

การุ่ชำำารุ่ะค�าบริุ่การุ่ ชำาระค่าบริการเต็มจำานวน วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะคริสตัล พีทีที

	 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

	 เลขท่ีบัญชี	407-209717-6

	 ช่ือบัญชี	บริษัท	สุขนิยมทัวร์	จำากัด

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนราชพฤกษ์ (ป้ตท.ป้ระดับดาว)

	 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

	 เลขท่ีบัญชี		655-2-14777-2

	 ช่ือบัญชี		บจก.สุขนิยมทัวร์
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