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เขาเล่าว่า...@จังหวดัอ่างทอง "เมือง 2 พระใหญ่"วดัม่วง, วดัขุนอนิทประมูล  
หลวงพ่อโต หรือซ าปอกง วดัพนัญเชิง เจดย์ีที่สูงที่สุดในพระนครศรีอยุธยา  
วดัใหญ่ชัยมงคลพทุธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก 

  ช้อปป้ิง ตลาดหลวงปู่ทวด อยุธยา

EASY ใจเดด็ สุดคุ้ม !  ไหว้พระใหญ่มหามงคล 5 วัด

โดยรถบัสปรับอากาศ    
วันที่ 28  มีนาคม 2563 

วนัแรก กรุงเทพฯ-วดัพนัญเชิง-วดัใหญ่ชัยมงคล-พุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่-ตลาดหลวงปู่ทวด-วดั
จันทรังษี-วดัม่วง –วดัขุนอนิทประมูล-กทม. 

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

08.00 น. น าท่านชม วดัพนญัเชิง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัก่อนการสถาปนากรุงศรีอยธุยาข้ึนเป็นราชธานี และไดรั้บการรักษา
บูรณะอยา่งดีมาจนถึงในปัจจุบนั ภายในพระอุโบสถวดัพนญัเชิงเป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธรูปไตรรัตนายก (หลวงพอ่โต 
หรือซ าปอกง) พระพทุธรูปคูบ่า้นคู่เมืองอยธุยาท่ีไดรั้บความเคารพบูชาทั้งในหมู่คนไทยและคนจีนมาอยา่งยาวนาน  

   
 น าท่านชม ‘วดัใหญ่ชยัมงคล’ เดิมนั้นมีช่ือวา่ ‘วดัป่าแก้ว’ หรือ ‘วัดเจ้าไท’ จุดเด่น

ของวดัใหญ่ฯนั้นจะอยูท่ี่เจดียอ์งคใ์หญ่ท่ีเช่ือวา่ ไดรั้บการปฏิสงัขรณ์ในสมยัของ
สมเด็จพระนเรศวนมหาราช และภายในเจดียน์ั้นไดมี้การคน้พบเจอชยัมงคลคาถา
บรรจุอยู ่ตวัของเจดียใ์หญ่น้ีจะมีบนัไดอยูท่างดา้นหนา้ของพระเจดียส์ าหรับท่านใด
ท่ีตอ้งการเดินข้ึนไปชมหลุมท่ีขดุคน้เจอชยัมงคลคาถาก็สามารถเดินกนัข้ึนไปได ้

 น าท่านเดินทางสู่ พทุธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวดองคใ์หญ่ ตั้งอยูบ่นเน่ือท่ี 200 ไร่และไดส้ร้างรูปเหมือนสมเดจ็หลวงพอ่ทวด 
เหยยีบน ้ าทะเลจืด ขนาดหนา้ตกักวา้ง 24 เมตร ความสูงรวมฐาน 51 เมตร สร้างจากปูนหุม้สมัฤทธ์ิ เคลือบสีทอง ทั้งองคน์บัไดว้า่
เป็นรูปเหมือนพระสงฆท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกซ่ึงตาม ประวติัศาสตร์ หลวงพอ่ทวดเคยเดินทางมาพ านกัท่ีกรุงศรีอยธุยาเป็น
เวลาหลายปี 



   
       
 

 

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

   
บ่าย จากนั้นน าท่านชม วดัม่วง  ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของวดัน้ีก็คือ องคพ์ระพทุธมหานวมินทร์ศากยนีุศรีวเิศษชยัชาญ หรือหลวงพอ่

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

     
 น าท่านเดินทางสู่  วดัขนุอินทประมูล เพื่อสกัการะ พระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ท่ียาวเป็นอนัดบัท่ีสอง นอกจากน้ีภายในพระ

อุโบสถหลงัน้ียงัสร้างความต่ืนตาต่ืนใจใหก้บันกัท่องเท่ียว ดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเป็นรูปเทวดาและนางฟ้าสวมใส่เส้ือผา้
และเล่นดนตรีสมยัใหม่ “ ให้ไปสัมผสัทีฝ่่าพระบาทพระนอน  ขอให้ท่านประทานพรให้...มอีายุยืนยาว ” 

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

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



   
       
 

 

 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ยานพาหนะเดินทาง ไป-กลบั 

 คา่อาหาร( 1 มือ้ ) คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศก ์และเจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสยีชีวติ (หากอายเุกิน 70 ปีขึน้
ไป คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง 50%) คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของ
กรมธรรม ์ (ในกรณีเดก็ทารกแรกเกิด ถงึ สองปีไมไ่ดร้บัการคุม้ครอง) 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
  คา่ใชจ้า่ยอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดีคา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

  คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดินทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงนิ 
หากแจ้งภายหลังการช าระเงนิ ทางบริษัทฯจะไม่ออกยอ้นหลังใหทุ้กกรณี) 
 

เงือ่นไขการช าระเงิน :  
1. ส าหรบัการจองกรุณาช าระ เต็มจ านวน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนส าหรบัผูเ้ดินทาง 

 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั,กลอ้งถ่ายรูป,อปุกรณก์นัแดด,รม่พบั,  ชดุสภุาพส าหรบัเขา้วดั, รองเทา้ที่สวมใสส่บาย 

หมายเหตุ :  
1. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน  20  ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดงักลา่วทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่นการเดินทาง หรอืยกเลกิการเดินทาง 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน และอตัราแลกเปลีย่นโดย
ทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัที่สดุ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่กรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลกิเทีย่วบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การ
ก่อจลาจล ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 

อัตราค่าบริการ ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่  ราคาท่านละ 199.- 
เดก็อายตุ  ่ากว่า 10 ปี   ราคาทา่นละ 199.- 



   
       
 

6. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

7. ตั๋วเครือ่งบินเป็นตั๋วกรุป๊ราคาพิเศษ หากทา่นไมเ่ดินทางไปกลบัพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัเดินทาง 
หรอืคืนเงินได ้

8. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

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

 



   
       
 

 


