
 

 

 

ชมรมนิสิตเกาเคมี จุฬาฯ รวมกับ นิสิตเกาเคมี จุฬาฯ รุน 50  

ขอเชิญนิสิตเกา ครอบครัวและผูสนใจ 

รวมกิจกรรม “ไหวพระ 9 วัด อยุธยา” 

วันอาทิตยท่ี 26 กันยายน 2553 

 

โปรแกรมการเดินทาง  
 
7.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ วีไอพี หนาตึกมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บริการอาหารเชา บนรถ ทีมงานและไกด คอยอาํนวยความสะดวก ให
ขอมูลและความสนุกสนานระหวางเดินทาง  

(1) 8.00 น. เริ่มตนกันท่ี วัดเกาท่ีถูกหลงลืม จนไดรับการบูรณะข้ึนใหม ท่ีวัดทาการอง เมตตามหา
นิยม ชื่อเสียงโดงดัง ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน กราบสักการะ “หลวงพอย้ิม” พระประธานเกาแก
สมัยอยุธยาและศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีเลาลือกันวา ขอส่ิงใดก็จะสมความปรารถนา (ขอได 3 ขอ) อีกท้ังยัง
เปนท่ีประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุ” และอยาลืมแวะเขาหองน้ําติดแอรท่ีโดงดังไปท่ัวประเทศ 
และถายภาพกับไมดอกไมประดับท่ีสวยงาม  

(2) 8.45 น. นําทานกราบหลวงปูเทียม ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เมตตามหามงคล กตัญูกตเวที 
พรอม กราบพระประธานในพระอุโบสถ ท่ีมีแทนฐานผาทิพยปูนปนซึ่งมีความประณีตงดงามมาก 

(3) 9.40 น. วัดหนาพระเมรุราชิการาม มหามงคล ความเจริญรุงเรือง เมตตามหานิยม วัดน้ีเปนวัด
เดียวในกรุงศรีอยุธยา ท่ีไมไดถูกพมาทําลายและยังคงปรากฏสถาปตยกรรมแบบอยุธยาในสภาพ
สมบูรณมากท่ีสุดในอยุธยา พระประธานในอุโบสถเปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลอดวยทอง
สัมฤทธ์ิทรงเครื่องแบบกษัตราธิราชจัดเปนพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด 
เทาท่ีปรากฏอยูในปจจุบันและมีความสมบูรณงดงามมาก  

(4) 10.30 น. วิหารพระมงคลบพิตร พระคูบานคูเมืองอยุธยาสิริมงคลทุกดาน พระมงคลบพิตรเปน
พระพุทธรูปบุสัมฤทธ์ิปางมารวิชัย นับเปนพระพุทธรูปขนาดใหญองคหนึ่งในประเทศไทย และมี
ความศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีประชาชนชาวไทยใหความเคารพศรัทธากันจํานวนมาก หลังจากนั้น เราใหเวลา
ทานแวะจับจาย ซื้อของฝากของท่ีระลึกหลากหลายชนิด ท่ีตลาดขางวิหารฯ 



(5) 12.00 น. วัดธรรมิกราช เมตตามหานิยม คุมครองรักษาโรคภัยอันตรายท่ีวิหารหลวงแหงน้ี เคย
เปนท่ีประดิษฐของเศียรพระพุทธรูปหลอสัมฤทธ์ิ ศิลปะสมัยอูทอง ซึ่งปจจุบัน กรมศิลปากรนําไปไว
ท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา ดานทิศเหนือของพระเจดียสิงหลอม 52 ตัวท่ีแตกตาง
ไปจากเจดียชางลอมพระพุทธไสยาสนมีความยาว 12 เมตร หันพระพักตรไปทางทิศเหนือ ท่ีฝาพระ
บาทปดทองประดับกระจก  

12.30 น. นําทาน รับประทานอาหารกลางวันแสนอรอยหลากหลายชนิด แบบบุฟเฟต นานาชาติ ณ 
โรงแรมอโยธยา  

(6)13.40 น. เดินทางสู วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร (วัดทอง) ความเจริญรุงเรือง มงคลแกชีวิต 
ชมความงามของ ภาพจิตรกรรมฝาผนังอยุธยาท่ีสวยงามและสมบูรณที่สุด  

(7)14.45 น. วัดสมณโกฐาราม บูชาบูรพกษัตริย กตัญูกตเวทิตา เมตตามหามงคล วัดนี้มีพระ
ปรางคองคใหญงดงามมาก รูปทรงสัณฐานแปลกตากวาท่ีอื่น สันนิษฐานวาเลียนแบบมาจากวัด
เจดียเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม ภายในอุโบสถมีพระประธานเกาแกซึ่งสรางสมัยอยุธยา เปนท่ีเคารพ
สักการะของคนท่ัวไป  

(8)15.25 น. วัดใหญชัยมงคล มหามงคลดานชัย – มงคล เมตตามหานิยม พระศักดิ์สิทธ์ิคูวัดน้ี
ไดแก พระนอนขนาดใหญ ซึ่งสรางในสมัยสมเด็จพระนเรศวร มีเจดียองคใหญทรงระฆังควํ่า ไดรับ
พระราชทานนามจากสมเด็จพระนเรศวร วา “เจดียชัยมงคล” สรางเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ ท่ีทรง
กระทํายุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชา  

(9)16.35 น. วัดพนัญเชิง มหามงคลดาน การคาพาณิชยรุงเรือง ความสําเร็จในการงาน ในพระ
วิหารเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ นามวา “พระพุทธไตรรัตนนายก” (ชาวบานนิยมเรียก
หลวงพอโต ชาวจีนนิยมเรียกวา ซําปอกง) เปนพระพุทธรูปปูนปนปางมารวิชัยลงรักปดทอง มีขนาด
หนาตักกวาง 14.10 เมตรและสูง 19 เมตร ฝมือปนงดงามมาก อาจนับไดวา เปนพระพุทธรูปน่ังสมัย
อยุธยาตอนตน ท่ีมีขนาดใหญมากท่ีสุดท่ีเหลืออยูในปจจุบัน เปนท่ีเคารพสักการะของชาวจังหวัด
อยุธยาและจังหวัดใกลเคยีง ใครมาอยุธยาตองไมพลาดแวะท่ีวัดน้ี  

18.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

ราคา 699 บาท..รวมรถ+ไกด+อาหารเชา+บุฟเฟตกลางวัน 



 
 

ใบสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม “ไหว้พระ 9 วดั อยธุยา” 

1. ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................................  
 
 

2. เขา้ศกึษาเคม ีจุฬาฯ ปีการศกึษา ...................................... ระดบั ................ เป็นนิสติเคม ีจุฬาฯ รุ่นที ่.................................... 
 
 

3. ทีอ่ยู ่ เลขที.่............................. หมู่บา้น ............................................... ซอย ........................................................................ 
 
 
 

ถนน .......................................... ตําบล/แขวง ......................................... อาํเภอ/เขต ................................................. 
 
 
 
 

จงัหวดั ............................................ รหสัไปรษณีย ์.............................  
 
 
 

โทรศพัท ์............................................................................. โทรสาร .......................................................................... 
 
4. E-mail : .............................................................................................................. 
 
5. วธิชีาํระเงนิค่าสมาชกิ  

 โอนเงนิเขา้  บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา สภากาชาดไทย 
                  ช่ือบญัชี “ ชมรมนิสิตเก่าเคมี จฬุาฯ ” เลขท่ีบญัชี 045-2-942-48-4 

           (กรณุาแฟกซส์าํเนาหลกัฐานการโอนเงินมาท่ี คณุกาญจนา โทรสาร 02-218-7598, 02-254-1309) 
 
**หมายเหต ุ กรุณาโอนเงนิภายในวนัที ่21 กนัยายน 2553 และสามารถตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
                 คุณกาญจนา  โทร.0-2218-7596-7 ต่อ 805 หรอื E-mail- kanjana.kl@chula.ac.th]  
 
 
 

ลงนาม ................................................. 
วนัที ่........./................/.......................... 

ชมรมนิสิตเกา่เคมี จฬุาฯ 
ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
254 ถนนพญาไท เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
Tel. 02 218 7596-7 Fax. 02 254 1309, 02 218 7598 

E-mail: cuchemalumni@gmail.com      Website: http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/alumni 




