เดินทางทุกเสาร์ อาทิตย์ ตลอดปี 2562

รายละเอียดการเดินทาง
โปรแกรม
กรุ งเทพฯ – อยุธยา – ไหว้พระวัดดัง 9 วัด
06.00 น.

08.00 น.

12.00 น.

(B/L/-)

คณะเดินทางพร้อมกันที่ บริ ษทั พับบลิคฮอลิเดย์ อาคาร เจ เอส พี เซ็นเตอร์ ถนน เจริ ญราษฎร์ ติดศูนย์โตโยต้าโดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ จ.พระนครศรี อยุธยา โดยรถตูป้ รับอากาศ VIP พร้อมสรรพด้วยสิ่ งอานวยความ
สะดวก เจ้ าหน้ าทีบ่ ริการอาหารเช้ า(1)แบบกล่ องพร้อมเครื่ องดื่มร้อน-เย็นตลอดการเดินทาง มัคคุเทศก์แนะนาการเดินทาง
เดินทางสู่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เริ่ มต้นกันที่
1. วัดพนัญเชิง มหามงคลด้านการค้ารุ่ งเรื อง ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรู ปนามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก
ชาวบ้านเรี ยกหลวงพ่ อโต ชาวจีนเรี ยก ซาปอกง
2. วัดใหญ่ ชัยมงคล มหามงคลด้านชัยมงคล เมตตามหานิยม พระศักสิ ทธ์คู่วดั นี้ก็คือ พระนอนขนาดใหญ่ สร้างในสมัยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช มีเจดียอ์ งค์ใหญ่ทรงระฆังคว่าได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนเรศวรว่า เจดียช์ ยั มงคล สร้างขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์ทีทรงทายุทธหัตธีชนะพระมหาอุปราช
3. วัดสมณโกฐาราม บูชาบุรพกษัตริ ย ์ กตัญญูกตเวที วัดนี้มีพระปรางค์ องค์ ใหญ่ งดงามมาก สันนิฐานว่าเลียนแบบมาจากวัด
เจดียเ์ จ็ดยอดที่เชียงใหม่
4. วัดสุ วรรณดารารามราชวรวิหาร (วัดทอง ) ความเจริ ญรุ่ งเรื องมงคลแก่ชีวติ ชมความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวย
และสมบูรณ์ที่สุด
5 . วัดธรรมมิกราช วัดนี้เคยเป็ นที่ประดิษฐานของเศียรพระพุทธรู ปหล่ อสัมฤทธิ์ ศิลปะสมัยอูท่ องปั จจุบนั กรมศิลปากรนาไป
ไว้ในพิพิธภัณท์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จ. อยุธยา
บริ การอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
6. วัดท่ าการ้ อง กราบสักการะหลวงพ่ อยิม้ พระประธานเก่าแก่สมัยอยุธยาและศักสิ ทธิ์ ที่เล่าลือกันว่าขอสิ่ งใดจะสมความ
ปรารถนา อีกทั้งยังเป็ นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริธาตุและอย่าลืมเข้าห้องน้ าติดแอร์ที่โด่งดังไปทัว่ ประเทศ
7. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร กราบพระประธานในพระอุโบสถที่มีฐานผ้าทิพย์ปูนปั้ นซึ่งมีความประณี ตงดงามมาก
8. วัดหน้ าพระเมรุราชิการาม เป็ นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าทาลายและยังคงสถาปั ตยกรรมแบบอยุธยาในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด พระ
ประธานในพระอุโสถเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั หล่อด้วยทองสัมฤทธ์ทรงเครื่ องที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
9. ปิ ดท้ ายทีว่ ดั มงคลบพิตร พระพุทธรู ปศักสิ ทธ์คบู่ า้ นคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

17.00 น.

20.00 น.

นาชม ตลาดนา้ อโยธยา เรี ยกได้วา่ เป็ นตลาดน้ าที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในเมืองอยุธยา
เป็ นตลาดย้อนยุคแบบโบราณ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ แบบไทยพื้นบ้าน
และสายน้ า จัดแบ่งเป็ นโซนๆ ตลาดน้ าอโยธยามีร้านค้ามากถึง 249 ร้าน
ประกอบด้วยเรื อสิ นค้า ขายอาหาร 50 ลา ตลาดนัดชุมชนวิถีไทกว่าอีก
40 ร้าน และร้านค้าต่างๆ อีก 159 ร้าน มีสะพานเดิน ริ มแม่น้ าเพื่อ เลือกซื้อ
สิ นค้าจากกลุ่มชาวบ้านต่างอาเภอ (อิสระอาหารเย็น)
ถึงบริ ษทั พับบลิคฮอลิเดย์ส่งท่านสมาชิกด้วยความสุขและความประทับใจ

*********************************************************
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ / เด็ก ราคาท่านละ 1,390 บาท (เด็กอายุต่ากว่ า 2 ปี ไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย)
อัตราค่ าบริการนี้รวม - ค่ารถตู้ VIP - ค่าอาหาร 2 มื้อ - ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน
- ค่าบริ การน้ าดื่มตลอดการเดินทาง - ค่าประกันอุบตั ิเหตุไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม - ค่าใช้จ่ายนอกเหนื อจากรายการที่กาหนด , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจอง
- ชาระเงินเต็มจานวน ก่อนวันเดินทาง 15 วัน
- กรณี ยกเลิกการเดินทาง หากแจ้งระหว่าง 15 – 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินให้กบั
ลูกค้าจานวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง ขอสงวน
สิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ นให้กบั ลูกค้า
- กรณี ที่มีการจองต่ากว่า 12 คน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้า
ได้ชาระไว้แล้วทั้งหมด
สิ่ งทีค่ วรเตรียม
ร่ ม , แว่นตากันแดด , ยาประจาตัว , รองเท้าสวมใส่ สบาย
หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประโยชน์และความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

