
   
       
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.)
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เขาเล่าว่า...@จังหวัดอ่างทอง "เมือง 2 พระใหญ่"วัดม่วง, วัดขุนอนิทประมูล  
หลวงพ่อโต หรือซ าปอกง วัดพนัญเชิง เจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดในพระนครศรีอยุธยา  
วัดใหญ่ชัยมงคลพุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ช้อปป้ิง ตลาดหลวงปู่ทวด อยุธยา  

EASY ใจเด็ด สุดคุ้ม ! ไหว้พระใหญ่มหามงคล 5 วดั 

โดยรถบัสปรับอากาศ    
วันที่ 28  มีนาคม 2563 

วันแรก กรุงเทพฯ-วัดพนัญเชิง-วัดใหญ่ชัยมงคล-พุทธอทุยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่-ตลาดหลวงปู่ทวด-วัด
จันทรังษี-วัดม่วง –วัดขุนอินทประมูล-กทม. 

06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี จุดนดัหมาย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางสู่  จ.พระนครศรีอยธุยา โดยรถบสัปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง (1)  และเคร่ืองด่ืม 

08.00 น. น าท่านชม วดัพนญัเชิง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัก่อนการสถาปนากรุงศรีอยธุยาข้ึนเป็นราชธานี และไดรั้บการรักษา
บรูณะอยา่งดีมาจนถึงในปัจจุบนั ภายในพระอุโบสถวดัพนญัเชิงเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต 
หรือซ าปอกง) พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองอยธุยาท่ีไดรั้บความเคารพบชูาทั้งในหมู่คนไทยและคนจีนมาอยา่งยาวนาน  

   



   
       
 

 น าท่านชม ‘วดัใหญ่ชยัมงคล’ เดิมนั้นมีช่ือว่า ‘วัดป่าแก้ว’ หรือ ‘วัดเจ้าไท’ จุดเด่น
ของวดัใหญ่ฯนั้นจะอยูท่ี่เจดียอ์งคใ์หญ่ท่ีเช่ือว่า ไดรั้บการปฏิสังขรณ์ในสมยัของ
สมเด็จพระนเรศวนมหาราช และภายในเจดียน์ั้นไดมี้การคน้พบเจอชยัมงคลคาถา
บรรจุอยู ่ตวัของเจดียใ์หญ่น้ีจะมีบนัไดอยูท่างดา้นหนา้ของพระเจดียส์ าหรับท่านใด
ท่ีตอ้งการเดินข้ึนไปชมหลุมท่ีขุดคน้เจอชยัมงคลคาถาก็สามารถเดินกนัข้ึนไปได ้

 น าท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ ทวดองคใ์หญ่ ตั้งอยูบ่นเน่ือท่ี 200 ไร่และ
ไดส้ร้างรูปเหมือนสมเด็จหลวงพ่อทวด เหยยีบน ้าทะเลจืด ขนาดหนา้ตกักวา้ง 24 เมตร 
ความสูงรวมฐาน 51 เมตร สร้างจากปนูหุ้มสัมฤทธ์ิ เคลือบสีทอง ทั้งองคน์บัไดว้่าเป็นรูป
เหมือนพระสงฆท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกซ่ึงตาม ประวติัศาสตร์ หลวงพ่อทวดเคย
เดินทางมาพ านกัท่ีกรุงศรีอยธุยาเป็นเวลาหลายปี 
 

12.00 น. จากนั้นเชิญท่าน ชมตลาดหลวงปู่ ทวด อยธุยา  หน่ึงในตลาดตอ้งชม ท่ีคุณตอ้งไม่พลาด ส าหรับใครท่ีชอบทานอาหาร
ไทย รวมทั้งขนมไทย ขนมพ้ืนบา้น และอีกสารพดัเมนูท่ีขนกนัมาเพียบ คงตอ้งถูกใจแน่นอน เพราะของกินเยอะมากกกกกก ทั้ง
อร่อย และราคาไม่แพง พร้อมอิสระอาหารกลางวนั 

   
บ่าย จากนั้นน าท่านชม วดัม่วง  ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของวดัน้ีก็คือ องคพ์ระพุทธมหานวมินทร์ศากยนีุศรีวิเศษชยัชาญ หรือหลวงพ่อ

ใหญ่ ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ี มีขนาดใหญ่ มีหนา้ตกักวา้งถึง 63 เมตร และสูง 95 เมตร ทั้งองคมี์สีเหลืองทองอร่าม จึง
ท าให้เห็นเด่นชดัในระยะไกล ซ่ึงมกีารเล่าว่า ..ให้ไปสัมผสัทีป่ลายพระหัตถ์พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ ท่านจะประทานพรให้ 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน กจิการเจริญรุ่งเรือง ร ่ารวย เป็นใหญ่เป็นโต 

     



   
       
 

 น าท่านเดินทางสู่  วดัขุนอินทประมลู เพ่ือสักการะ พระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ท่ียาวเป็นอนัดบัท่ีสอง นอกจากน้ีภายในพระ
อุโบสถหลงัน้ียงัสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้กบันกัท่องเท่ียว ดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเป็นรูปเทวดาและนางฟ้าสวมใส่เส้ือผา้
และเล่นดนตรีสมยัใหม่ “ ให้ไปสัมผสัทีฝ่่าพระบาทพระนอน  ขอให้ท่านประทานพรให้...มอีายุยนืยาว ” 

   
 
17. 00 น. 

 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 

 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ยานพาหนะเดนิทาง ไป-กลบั 

 คา่อาหาร( 1 มือ้ ) คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

 คา่ใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ และเจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวติ (หากอายเุกิน 70 ปีขึน้
ไป คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 50%) คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม์  (ในกรณีเดก็ทารกแรกเกิด ถึง สองปีไม่ได้รับการคุ้มครอง) 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีดคา่โทรศพัท์ เป็นต้น 

  คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

อัตราค่าบริการ ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่  ราคาทา่นละ 199.- 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 10 ปี   ราคาทา่นละ 199.- 



   
       
 

  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงนิ 
หากแจ้งภายหลังการช าระเงนิ ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี) 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน :  
1. ส าหรับการจองกรุณาช าระ เตม็จ านวน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนส าหรับผู้เดนิทาง 

 

ส่ิงที่ควรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั,กล้องถ่ายรูป,อปุกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,  ชดุสภุาพส าหรับเข้าวดั, รองเท้าท่ีสวมใสส่บาย 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์: 
1. การยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยึดมดัจ าท่านละ 1,000 บาท 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทัง้หมด  
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนั ขอเก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

4. ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 7 วนั ขอเก็บคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

6. เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิ 
ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุ :  
1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน  20  ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวน ดงักลา่วทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดนิทาง หรือยกเลิกการเดนิทาง 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดย
ทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสดุ 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเท่ียวบนิ, การนัดหยดุงาน, การประท้วง, การ
ก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางไปกลบัพร้อมคณะไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม ไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัเดนิทาง 
หรือคืนเงินได้ 

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 



   
       
 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 


