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โปรแกรมทวัรอ์ยธุยาโดยเรอืแกรนดเ์พริล์ 

(กรงุเทพฯ – อยธุยา – วัดชอ่งลม/นนทบรุ ี– กรงุเทพฯ) 

เปิดใหบ้รกิารวนัพธุ-วนัอาทติย ์(ปิดบรกิารวนัวนัจันทรแ์ละวนัอังคาร) 

 

น าทกุทา่นไหวพ้ระ ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคล และเทีย่วชมโบราณสถานส าคญัทางประวตัศิาตร ์โดยมมีคัคเุทศก์

ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามรู ้และอิม่อรอ่ยไปกบับฟุเฟตอ์าหารกลางวัน พรอ้มทัง้ลอ่งเรอืชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องผูค้นรมิฝ่ัง

แมน่ ้าเจา้พระยา 

โปรแกรมการเดนิทาง 

  

กรงุเทพฯ-อยธุยา-กรงุเทพฯ ทัวรเ์ต็มวัน 

  

06.00-07.15 น. ลงทะเบยีนทีศ่นูยก์ารคา้รเิวอรซ์ติี ้สีพ่ระยา ใกลก้บัโรงแรมรอยลั ออรค์ดิ เชอราตัน 

ชว่งเชา้เดนิทางดว้ยรถโคช 

08.00 น. 
เดนิทางออกจากกรงุเทพฯโดยรถโคชปรับอากาศทีห่รหูราของแกรนดเ์พริล์ พรอ้มไกด์

บรรยายภาษาองักฤษ 

09.30 น. 

ถงึจังหวดัอยธุยา ซึง่เป็นเมอืงแหง่มรดกโลกและเมอืงหลวงแหง่ประวัตศิาสตรข์องประเทศ

ไทย 

 เยีย่มชมวัดมหาธาต ุพระอารามหลวง เคยเป็นทีป่ระทับของพระราชาคณะชัน้

ผูใ้หญ ่ 

 วัดพระศรสีรรเพชญ ์วัดทีใ่หญแ่ละส าคญัทีส่ดุ ใชเ้ป็นพระราชวังทีป่ระทับ 

 วหิารพระมงคลบพติร พระพทุธรปูส ารดิองคใ์หญเ่ดมิประดษิฐานอยูใ่นทีโ่ลง่นอก

พระบรมมหาราชวังและตอ่มาถกูครอบดว้ยอาคารทีเ่รยีกว่าวหิาร 

 วัดโลกยสธุาราม พระพทุธไสยาสนเ์ป็นพระนอนองคใ์หญส่ขีาว มคีวามยาว 42 

เมตร สงู 8 เมตร แมจ้ะเกา่มากแตก่็ยงัอยูใ่นสภาพสมบรูณ์มพีระพักตรเ์ปลง่ปลั่ง

เป่ียมสขุ พระเศยีรมฐีานบวัรองรับ 

ชว่งบา่ยเดนิทางโดยเรอื 

13.15 น. 

ยนิดตีอ้นรับขึน้เรอืแกรนดเ์พริล์ครซูทีท่า่เรอืวัดชอ่งลม (นนทบรุ)ี บฟุเฟ่ตม์ือ้กลางวันอนั

หรหูราพรอ้มตัวเลอืกอาหารตะวันออกและตะวันตกหลากหลายใหบ้รกิาร ในขณะทีค่ณุ

พักผอ่นและเพลดิเพลนิไปกบัทัศนยีภาพอนัน่าหลงใหลของแมน่ ้าแหง่ราชา จากนัน้เรอืจะ

มุง่หนา้ไปทางนนทบรุ ีผา่นเกาะเกร็ด ชมุชนมอญ กอ่นถงึตัวเมอืงกรุงเทพฯ 

15.00 น. เสริฟ์กาแฟในขณะทีค่ณุเพลดิเพลนิไปกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วอนัน่าหลงใหลรมิฝ่ังแมน่ ้า เชน่ 
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โรงเรอืพระทีน่ั่งสสีนัสดใส มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช 

พระบรมมหาราชวัง หนึง่ในวดัทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ 

16.00 น. มาถงึและขึน้ฝ่ังทีท่า่เรอืศนูยก์ารคา้รเิวอรซ์ติี ้

  

  

รเิวอรซ์ติี-้วัดชอ่งลม: เทีย่วเดยีว เดนิทางโดยเรอื Tour A 

  

08.00 น. 
พบกนั ณ จดุนัดพบบรเิวณทา่เทยีบเรอืรเิวอรซ์ติี ้เคานเ์ตอร ์“ แกรนดเ์พริล์ หมายเลข 2” 

ใกลก้บัโรงแรมรอยลัออคดิเชอรตันสีพ่ระยา ( ซอยเจรญิกรงุ 30 ) 

08.30 น. 
ออกเดนิทางจากรเิวอรซ์ติี ้ลอ่งแมน่ ้าเจา้พระยาดว้ยเรอื “ Grand Pearl ” เรอืทีม่คีวาม

หรหูราและสะดวกสบาย มคีวามสมบรูณ์แบบทีส่ดุในล าน ้าเจา้พระยา 

09.30 น. 
บรกิาร ชา และ กาแฟ ดว้ยบรกิารทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยมติรภาพและรอยยิม้จากพนักงาน

บรกิารบนเรอื 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันดว้ยอาหารทีเ่ลศิรสและหลากหลายแบบบฟุเฟ่ต ์

12.00 น. เดนิทางถงึทา่เทยีบเรอืวดัชอ่งลม ( นนทบรุ ี) 

  

  

วัดชอ่งลม-รเิวอรซ์ติี:้ เทีย่วเดยีว เดนิทางโดยเรอื Tour B 

  

13.00 น. พบกนั ณ จดุนัดพบบรเิวณทา่เทยีบเรอืวดัชอ่งลม ( นนทบรุ ี) 

13.30 น. 

ขอตอ้นรับสูเ่รอื “ Grand Pearl ” เรอืทีห่รหูราและสะดวกสบายทีส่ดุทีจ่ะน าทา่นลอ่งแมน่ ้า

เจา้พระยา กลับสูก่รงุเทพมหานคร พรอ้ม รับประทานอาหารกลางวันแบบบฟุเฟ่ตไ์ทย และ

ยโุรป ดืม่ด า่กบับรรยากาศแบบไทยๆ ชมทวิทศันท์ีส่วยงามและชวีติความเป็นอยูข่องชมุชน

รมิสองฟากฝ่ังล าน ้าเจา้พระยา 

15.00 น. 
บรกิารทา่นดว้ยชา และ กาแฟ ดว้ยบรกิารทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยมติรภาพบนเรอืทีม่คีวาม

สมบรูณ์แบบทีส่ดุ 

16.00 น. เดนิทางถงึทา่เทยีบเรอืรเิวอรซ์ติีส้ ีพ่ระยา โดยสวัสดภิาพ 
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Ayutthaya Tour By Grand Pearl 

Visit “Thailand’s World Heritage” 

(Bangkok – Ayutthaya – Wat Chong Lom/Nonthaburi – Bangkok) 

Operate on Wednesday-Sunday. (Off on Monday and Tuesday) 

 

Bring everyone to pray for blessings for prosperity. and visit historical sites with expert guides to provide 

knowledge. And enjoy a delicious lunch buffet and go on a cruise to see the way of life of people along the 

Chao Phraya River. 

 

ITINERARY  

  

Bangkok-Ayutthaya-Bangkok: Round Trip 

  

06.00-07.15 hrs. 
Check-in at the river city shopping complex, Siphraya, next to Royal Orchid 

Sheraton Hotel. 

Morning By Coach 

08.00 hrs. 
Departure from Bangkok by Grand Pearl luxury air–conditioned coach with 

English speaking guide. 

09.30 hrs. 

Arrival at Ayutthaya, a World Heritage City and historic capital of Thailand. 

 Visit Wat Maha-That, the royal monastery, served as the residence of 

supreme monk.  

 Wat Phrasri-Sanphet, the largest and most important temple. Its was 

used as a residential palace.  

 Wihan Phramongkhon-Bophit, the large bronze Buddha image was 

originally enshrined in the open area outside the grand palace and later 

covered by a building called Wihan.  

 Wat Lokaya-Sutharam, the reclining Buddha is a big white Buddha with 

the length of 42 meters and height of 8 meters. Even though it is very 

old, it is still in a perfect condition with glowing face beaming with 

happiness and the head is supported by a lotus base platform. 

Afternoon By Cruise 
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13.15 hrs. 

Welcome aboard the Grand Pearl Cruise Liner at Wat Chong-lom Pier 

(Nonthaburi). Sumptuous buffet lunch with a choice of a variety of oriental and 

western cuisines will be served, while you may relax and enjoy the fascinating 

scenery on the River of Kings. The cruiser will then head towards Nontaburi, 

past Koh Kred, The monn community before reaching Bangkok city. 

15.00 hrs. 

Coffee will be served while you enjoy the enchanting sights along the River 

banks such as the colorful Royal Barges House, Thammasart University, Siriraj 

hospital, The Royal Grand Palace and the graceful Temple Of Dawn, with its 

magnificent 79 M. spire, Wat Kallayanamitr, one of the most renowed temples. 

16.00 hrs. Arrival and disembark at the River City Shopping Complex Pier. 
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River city: Wat Chong Lom: One Way by Boat (Tour A) 

  

08.00 hrs. Assemble at the “La Grande Perle Restaurant”, River City Shopping Complex. 

08.30 hrs. 

A warm welcome aboard the GRAND PEARL CRUISE LINER, the most luxurious 

riverboat on the Chaophraya River, which still serves as vital artery of Bangkok 

city and beyond. We will glide along the picturesque scenes of Thai river life, 

the uninterrupted lines of buildings, markets, warehouses, shops and 

magnificent temples as well as the continuous flow of boats going about their 

daily routines. 

08.45 hrs. 

Coffee and tea are served while passing Wat Kallayanamitr, one of the most 

renowned temples. Here there is a huge Vihara or Buddha image hall, decorated 

with stained glass in accordance with the art of the reign of King Rama III. Next 

is Wat Arun, the Temple of Dawn with its magnificent 79 m spire, the Royal 

Grand Palace, Thammasart University and the splendid colorful Royal Barges. 

10.00 hrs. 

The cruiser will then head towards Nontaburi past Koh Kret,they, where, once 

immigrated from Burma, have guarded their culture and lifestyle for many 

centuries . The island is known for its pottery, fruits, orchards and famous 

temples. 

11.00 hrs. 
A sumptuous buffet lunch will be presented with a variety of Thai delights And 

Western cuisines 

12.00 hrs. Disembark at Wat Chong lom, Nontaburi. 
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Wat Chong Lom-River city: One Way by Boat Tour B 

  

13.00 hrs. 

Welcome aboard the Grand Pearl Cruise Liner at Wat Chong-lom Pier 

(Nonthaburi). Sumptuous buffet lunch with a choice of a variety of oriental and 

western cuisines will be served, while you may relax and enjoy the fascinating 

scenery on the River of Kings. The cruiser will then head towards Nontaburi, 

past Koh Kred, The monn community before reaching Bangkok city. 

15.00 hrs. 

Coffee will be served while you enjoy the enchanting sights along the River 

banks such as the colorful Royal Barges House, Thammasart University, Siriraj 

hospital, The Royal Grand Palace and the graceful Temple Of Dawn, with its 

magnificent 79 M. spire, next is Wat Kallayanamitr, one of the most renowed 

temples. 

16.00 hrs. Arrival and disembark at the River City Shopping Complex Pier.  

  

 


