ทัวร์อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด
โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

เดินทางทุกเสาร์ อาทิตย์ ตลอดปี 2562( 8 ท่านขึ้นไป )
สรุปการเดินทางโดยย่อ
กรุงเทพฯ(จุดนับพบ) - พระนครศรีอยุธยา - วัดพนัญเชิง - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดสมณโกฐาราม - วัดสุวรรณดารา
วันที่1 รามราชวรวิหาร - วัดธรรมมิกราช - วัดท่าการ้อง - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - วัดหน้าพระเมรุราชิการาม - วัด
มงคลบพิตร - ตลาดน้้าอโยธยา - กรุงเทพฯ(จุดหมาย)
โปรแกรม
06.00 น.

08.00 น.

12.00 น.

กรุงเทพฯ - อยุธยา - ไหว้พระวัดดัง 9 วัด
(B/L/-)
คณะเดินทางพร้อมกันที่ อาคาร เจ เอส พี เซ็นเตอร์ ถนน เจริญราษฎร์ ติดศูนย์โตโยต้าโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้
การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมสรรพด้วยสิ่งอานวยความ
สะดวก เจ้าหน้าที่บริการอาหารเช้า(1)แบบกล่องพร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็นตลอดการเดินทาง มัคคุเทศก์
แนะนาการเดินทาง เดินทางสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เริ่มต้นกันที่
1. วัดพนัญเชิง มหามงคลด้านการค้ารุ่งเรือง ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปนามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก
ชาวบ้านเรียกหลวงพ่อโต ชาวจีนเรียก ซ้าปอกง
2. วัดใหญ่ชัยมงคล มหามงคลด้านชัยมงคล เมตตามหานิยม พระศักสิทธ์คู่วัดนี้ก็คือ พระนอนขนาดใหญ่ สร้าง
ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังคว่าได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนเรศวร
ว่า เจดีย์ชัยมงคล สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ์ทีทรงทายุทธหัตธีชนะพระมหาอุปราช
3. วัดสมณโกฐาราม บูชาบุรพกษัตริย์ กตัญญูกตเวที วัดนี้มพี ระปรางค์องค์ใหญ่งดงามมาก สันนิฐานว่า
เลียนแบบมาจากวัดเจดีย์เจ็ดยอดที่เชียงใหม่
4. วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร (วัดทอง ) ความเจริญรุ่งเรืองมงคลแก่ชีวิต ชมความงามของภาพจิตรกรรม
ฝาผนังที่สวยและสมบูรณ์ที่สุด
5 . วัดธรรมมิกราช วัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของเศียรพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ ศิลปะสมัยอู่ทองปัจจุบัน กรม
ศิลปากรนาไปไว้ในพิพิธภัณท์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จ. อยุธยา
บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
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17.00 น.

20.00 น.

6. วัดท่าการ้อง กราบสักการะหลวงพ่อยิ้ม พระประธานเก่าแก่สมัยอยุธยาและศักสิทธิ์ ที่เล่าลือกันว่าขอสิ่งใด
จะสมความปรารถนา อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริธาตุและอย่าลืมเข้าห้องน้าติดแอร์ที่โด่งดังไป
ทั่วประเทศ
7. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กราบพระประธานในพระอุโบสถที่มีฐานผ้าทิพย์ปูนปั้นซึ่งมีความประณีตงดงามมาก
8. วัดหน้าพระเมรุราชิการาม เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าทาลายและยังคงสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาในสภาพที่
สมบูรณ์ที่สุด พระประธานในพระอุโสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธ์ทรงเครื่องที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุด
9. ปิดท้ายที่วัดมงคลบพิตร พระพุทธรูปศักสิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นาชม ตลาดน้้าอโยธยา เรียกได้ว่าเป็นตลาดน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมือง
อยุธยา เป็นตลาดย้อนยุคแบบโบราณ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ แบบ
ไทยพื้นบ้านและสายน้า จัดแบ่งเป็นโซนๆ ตลาดน้าอโยธยามีร้านค้า
มากถึง 249 ร้าน ประกอบด้วยเรือสินค้า ขายอาหาร 50 ลา ตลาดนัด
ชุมชนวิถีไทกว่าอีก
40 ร้าน และร้านค้าต่างๆ อีก 159 ร้าน มีสะพานเดิน ริมแม่น้าเพื่อ
เลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มชาวบ้านต่างอาเภอ (อิสระอาหารเย็น)
ถึงจุดหมายส่งท่านสมาชิกด้วยความสุขและความประทับใจ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า

ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาท่านละ

เดินทางทุกเสาร์ อาทิตย์ ตลอดปี 2562(8ท่านขึ้นไป)

1,390.-

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการนี้รวม

ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาท่านละ 1,390 บาท (เด็กอายุต่้ากว่า 2 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
- ค่ารถตู้ VIP - ค่าอาหาร 2 มื้อ - ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน
- ค่าบริการน้าดื่มตลอดการเดินทาง - ค่าประกันอุบัติเหตุไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม - ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่กาหนด , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง
* โปรดช้าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ้านวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ทันที พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือ
เดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
- กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงิน
ให้กับลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการ ก่อนวัน
เดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
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- กรณีที่มีการจองต่ากว่า 12 คน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้
ชาระไว้แล้วทั้งหมด
สิ่งที่ควรเตรียม
ร่ม , แว่นตากันแดด , ยาประจ้าตัว , รองเท้าสวมใส่สบาย
หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของ
ลูกค้าเป็นสาคัญ
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