
 



   
       
 

ไหว้พระใหญ่  5 วดัดงั @อยุธยา –   อ่างทอง
เดินทางวันอาทิตย์ที่ 4 เม.ย. / 9 พ.ค. / 13 มิ.ย. 64 

โดยรถตู้ หรือ รถบัสปรับอากาศ    
วนัแรก กรุงเทพฯ – วดัพนัญเชิง – วดัใหญ่ชัยมงคล – พุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ – ตลาดหลวงปู่ทวด – 

วดัจันทรังษี – วดัม่วง – วดัขุนอนิทประมูล – กรุงเทพฯ 
06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี จุดนดัหมาย เจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก (ผา่นมาตรฐาน SHA) 
06.30 น. ออกเดินทางสู่  จ.พระนครศรีอยธุยา โดยรถบสัปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารวา่ง (1)  และเคร่ืองด่ืม 
08.00 น. นาํท่านชม วดัพนญัเชิง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัก่อนการสถาปนากรุงศรีอยธุยาข้ึนเป็นราชธานี และ

ไดรั้บการรักษาบูรณะอยา่งดีมาจนถึงในปัจจุบนั ภายในพระอุโบสถวดัพนญัเชิงเป็นท่ีประดิษฐานของ
พระพุทธรูปไตรรัตนายก (หลวงพอ่โต หรือซาํปอกง) พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองอยธุยาท่ีไดรั้บความเคารพบูชา
ทั้งในหมู่คนไทยและคนจีนมาอยา่งยาวนาน  

   
 นาํท่านชม ‘วดัใหญ่ชยัมงคล’ เดิมนั้นมีช่ือวา่ ‘วดัป่าแกว้’ หรือ ‘วดัเจา้

ไท’ จุดเด่นของวดัใหญ่ฯนั้นจะอยูท่ี่เจดียอ์งคใ์หญ่ท่ีเช่ือวา่ ไดรั้บการ
ปฏิสังขรณ์ในสมยัของสมเด็จพระนเรศวนมหาราช และภายในเจดียน์ั้น
ไดมี้การคน้พบเจอชยัมงคลคาถาบรรจุอยู ่ตวัของเจดียใ์หญ่น้ีจะมีบนัได
อยูท่างดา้นหนา้ของพระเจดียส์าํหรับท่านใดท่ีตอ้งการเดินข้ึนไปชมหลุม
ท่ีขดุคน้เจอชยัมงคลคาถาก็สามารถเดินกนัข้ึนไปได ้

 นาํท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองคใ์หญ่ ตั้งอยูบ่นเน่ือ
ท่ี 200 ไร่และไดส้ร้างรูปเหมือนสมเด็จหลวงพอ่ทวด เหยียบนํ้าทะเลจืด 
ขนาดหนา้ตกักวา้ง 24 เมตร ความสูงรวมฐาน 51 เมตร สร้างจากปูนหุม้
สัมฤทธ์ิ เคลือบสีทอง ทั้งองคน์บัไดว้า่เป็นรูปเหมือนพระสงฆท่ี์มีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลกซ่ึงตาม ประวติัศาสตร์ หลวงพอ่ทวดเคยเดินทางมาพาํนกั
ท่ีกรุงศรีอยธุยาเป็นเวลาหลายปี 



   
       
 

12.00 น. จากนั้นเชิญท่าน ชมตลาดหลวงปู่ทวด อยธุยา  หน่ึงในตลาดตอ้งชม ท่ีคุณตอ้งไม่พลาด สาํหรับใครท่ีชอบทาน
อาหารไทย รวมทั้งขนมไทย ขนมพื้นบา้น และอีกสารพดัเมนูท่ีขนกนัมาเพียบ คงตอ้งถูกใจแน่นอน เพราะของ
กินเยอะมากกกกกก ทั้งอร่อย และราคาไม่แพง  
พร้อมอิสระอาหารกลางวนั 

   
บ่าย จากนั้นนาํท่านชม วดัม่วง  ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของวดัน้ีก็คือ องคพ์ระพุทธมหานวมินทร์ศากยนีุศรีวิเศษชยัชาญ 

หรือหลวงพอ่ใหญ่ ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัท่ี มีขนาดใหญ่ มีหนา้ตกักวา้งถึง 63 เมตร และสูง 95 เมตร 
ทั้งองคมี์สีเหลืองทองอร่าม จึงทาํใหเ้ห็นเด่นชดัในระยะไกล ซ่ึงมีการเล่าว่า ..ให้ไปสัมผัสทีป่ลายพระหัตถ์
พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ ท่านจะประทานพรให้ ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน กจิการเจริญรุ่งเรือง ร ่ารวย เป็นใหญ่เป็นโต 

     
 นาํท่านเดินทางสู่  วดัขนุอินทประมูล เพื่อสักการะ พระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ท่ียาวเป็นอนัดบัท่ี

สอง นอกจากน้ีภายในพระอุโบสถหลงัน้ียงัสร้างความต่ืนตาต่ืนใจใหก้บันกัท่องเท่ียว ดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนงั
ท่ีเป็นรูปเทวดาและนางฟ้าสวมใส่เส้ือผา้และเล่นดนตรีสมยัใหม่ ‚ ให้ไปสัมผสัทีฝ่่าพระบาทพระนอน  ขอให้
ท่านประทานพรให้...มีอายุยืนยาว ‛ 

   
17. 00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 
 

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

 



   
       
 

อตัราค่าบริการ ราคา  
ผูใ้หญ่ / เดก็ ราคาท่านละ 999.- 

 หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นสาํคญั 

                                - ข้ึนอยูก่บันโยบายของสถานท่ีเท่ียว หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม  
 ค่าอาหาร (1 ม้ือ)  
      ค่าเขา้ชม  
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายเุกิน    
  70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ  
  200,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เคร่ืองด่ืม – ค่าซกัรีด – ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :  

1. สาํหรับการจองกรุณาชาํระ เตม็จาํนวน พร้อมสาํเนาบตัรประชาชนสาํหรับผูเ้ดินทาง 
 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย   ยาประจาํตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพสาํหรับเขา้วดั, รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 
 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 500 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 25  ท่านข้ึนไป สาํหรับรถบสั / ผูโ้ดยสารจาํนวน  8  ท่านข้ึนไป 
สาํหรับรถตู ้ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการ
เดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 



   
       
 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัรา

แลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุงาน, การ

ประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนาํมา

เล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้
8. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

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



   
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


