รห ัสโปรแกรม : 18474 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

CODE: EZDCC_132
28 มีนาคม 2563
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)

เขาเล่ าว่ า...@จังหวัดอ่ างทอง "เมือง 2 พระใหญ่ "วัดม่ วง, วัดขุนอินทประมูล
หลวงพ่อโต หรื อซาปอกง วัดพนัญเชิง เจดีย์ที่สูงที่สุดในพระนครศรีอยุธยา
วัดใหญ่ ชัยมงคลพุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ ทวดองค์ ใหญ่ ที่สุดในโลก
ช้ อปปิ้ ง ตลาดหลวงปู่ ทวด อยุธยา

EASY ใจเด็ด สุ ดคุ้ม ! ไหว้ พระใหญ่ มหามงคล 5 วัด
โดยรถบัสปรับอากาศ
วันที่ 28 มีนาคม 2563
วันแรก กรุ งเทพฯ-วัดพนัญเชิง-วัดใหญ่ชัยมงคล-พุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ ทวดองค์ ใหญ่ -ตลาดหลวงปู่ ทวด-วัด
จันทรังษี-วัดม่ วง –วัดขุนอินทประมูล-กทม.
06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.พระนครศรี อยุธยา โดยรถบัสปรับอากาศ พร้อม บริ การอาหารว่าง (1) และเครื่ องดื่ม
08.00 น. นาท่านชม วัดพนัญเชิง เป็ นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนากรุ งศรี อยุธยาขึ้นเป็ นราชธานี และได้รับการรักษา
บูรณะอย่างดีมาจนถึงในปั จจุบนั ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงเป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรู ปไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต
หรื อซาปอกง) พระพุทธรู ปคูบ่ า้ นคู่เมืองอยุธยาที่ได้รับความเคารพบูชาทั้งในหมู่คนไทยและคนจีนมาอย่างยาวนาน

นาท่านชม ‘วัดใหญ่ชยั มงคล’ เดิมนั้นมีชื่อว่า ‘วัดป่ าแก้ ว’ หรื อ ‘วัดเจ้ าไท’ จุดเด่น
ของวัดใหญ่ฯนั้นจะอยูท่ ี่เจดียอ์ งค์ใหญ่ที่เชื่อว่า ได้รับการปฏิสงั ขรณ์ในสมัยของ
สมเด็จพระนเรศวนมหาราช และภายในเจดียน์ ้ นั ได้มีการค้นพบเจอชัยมงคลคาถา
บรรจุอยู่ ตัวของเจดียใ์ หญ่น้ ีจะมีบนั ไดอยูท่ างด้านหน้าของพระเจดียส์ าหรับท่านใด
ที่ตอ้ งการเดินขึ้นไปชมหลุมที่ขดุ ค้นเจอชัยมงคลคาถาก็สามารถเดินกันขึ้นไปได้
นาท่านเดินทางสู่ พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ ทวดองค์ใหญ่ ตั้งอยูบ่ นเนื่อที่ 200 ไร่ และได้สร้างรู ปเหมือนสมเด็จหลวงพ่อทวด
เหยียบน้ าทะเลจืด ขนาดหน้าตักกว้าง 24 เมตร ความสูงรวมฐาน 51 เมตร สร้างจากปูนหุม้ สัมฤทธิ์ เคลือบสี ทอง ทั้งองค์นบั ได้วา่
เป็ นรู ปเหมือนพระสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตาม ประวัติศาสตร์ หลวงพ่อทวดเคยเดินทางมาพานักที่กรุ งศรี อยุธยาเป็ น
เวลาหลายปี

12.00 น. จากนั้นเชิญท่าน ชมตลาดหลวงปู่ ทวด อยุธยา หนึ่งในตลาดต้องชม ที่คุณต้องไม่พลาด สาหรับใครที่ชอบทานอาหาร
ไทย รวมทั้งขนมไทย ขนมพื้นบ้าน และอีกสารพัดเมนูที่ขนกันมาเพียบ คงต้องถูกใจแน่นอน เพราะของกินเยอะมากกกกกก ทั้ง
อร่ อย และราคาไม่แพง พร้อมอิสระอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั้นนาท่านชม วัดม่วง สิ่ งที่โดดเด่นที่สุดของวัดนี้กค็ ือ องค์พระพุทธมหานวมินทร์ศากยุนีศรี วเิ ศษชัยชาญ หรื อหลวงพ่อ
ใหญ่ ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ที่ มีขนาดใหญ่ มีหน้าตักกว้างถึง 63 เมตร และสูง 95 เมตร ทั้งองค์มีสีเหลืองทองอร่ าม จึง
ทาให้เห็นเด่นชัดในระยะไกล ซึ่งมีการเล่ าว่ า ..ให้ ไปสัมผัสทีป่ ลายพระหัตถ์ พระพุทธเจ้ าองค์ ใหญ่ ท่ านจะประทานพรให้
ตาแหน่ งหน้ าทีก่ ารงาน กิจการเจริญรุ่งเรื อง ร่ารวย เป็ นใหญ่ เป็ นโต

นาท่านเดินทางสู่ วัดขุนอินทประมูล เพื่อสักการะ พระนอนหรื อพระพุทธไสยาสน์ ที่ยาวเป็ นอันดับที่สอง นอกจากนี้ภายในพระ
อุโบสถหลังนี้ยงั สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กบั นักท่องเที่ยว ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็ นรู ปเทวดาและนางฟ้าสวมใส่เสื้ อผ้า
และเล่นดนตรี สมัยใหม่ “ ให้ ไปสัมผัสทีฝ่ ่ าพระบาทพระนอน ขอให้ ท่านประทานพรให้ ...มีอายุยืนยาว ”

17. 00 น. ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ
18.00 น. เดินทางถึง กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ
---------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ราคาท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 10 ปี ราคาท่านละ

ราคา (บาท)

199.199.-

อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่ายานพาหนะเดินทาง ไป-กลับ
ค่าอาหาร( 1 มือ้ ) ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าใช้จา่ ยของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวติ (หากอายุเกิน 70 ปี ขนึ ้
ไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 500 ,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ (ในกรณีเด็กทารกแรกเกิด ถึง สองปี ไม่ได้รบั การคุม้ ครอง)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
 ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชาระเงิน
หากแจ้งภายหลังการชาระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

เงือ่ นไขการชาระเงิน :
1.

สาหรับการจองกรุณาชาระ เต็มจานวน พร้อมสาเนาบัตรประชาชนสาหรับผูเ้ ดินทาง

สิ่งทีค่ วรนาไปด้วย ยาประจาตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กนั แดด,ร่มพับ, ชุดสุภาพสาหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย
หมายเหตุ :

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลีย่ นแปลงราคาหรือเลือ่ นการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลีย่ นโดย
ทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
5. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเทีย่ วบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การ
ก่อจลาจล ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
1.

บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่า น, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครือ่ งบินเป็ นตั๋วกรุ ป
๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลือ่ นวันเดินทาง
หรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทัง้ หมด
6.

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

