
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยุธยา ไหวพ้ระ 9 วดั  
1 วนั  
 

• วดัพนัญเชงิ นมสัการหลวงพ่อโต พระพุทธไตรรตันายก (ซ าปอกง)  
• วดัใหญ่ชยัมงคล นมสัการพระนอน ชมเจดยีช์ยัมงคลสกัการะ  
• วดัสมณโกฏฐาราม วดัทีเ่ก่าแก่ นมสัการพระศรสีมณโกฏบพิตร อนัศกัดิส์ทิธิ ์
• วดัสุวรรณดาราราม นมสัการพระประธาน ชมภาพเขยีนจติรกรรมฝาผนังทีง่ดงาม 
• วดักษตัราธริาชวรวหิาร กราบพระประธานในพระอุโบสถ 
• วดัท่าการอ้ง ภายในพระอุโบสถมพีระประธานสมยัอยุธยาทีเ่ก่าแก่ 
• วหิารพระมงคลบพติร นมสัการพระคู่บา้นคู่เมืองอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปูนป้ันบุส ารดิ 
• วดัหน้าพระเมรุ นมสัการพระพุทธนิมิตพชิติมารโมลศีรสีรรเพชรบรมไตรโลกนาถ 
• ตลาดน ้าอโยธยา ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของฝาก และทานอาหารกนัอย่างเต็มอิม่ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

 
วนัที ่1  กรุงเทพฯ - วดัพนัญเชงิ - วดัใหญ่ชยัมงคล - วดัสมณโกฏฐาราม - วดัสุวรรณดาราราม - วดั

กษตัราธริาชวรวหิาร - วดัท่าการอ้ง - วดัเชงิท่า - วหิารมงคลบพติร - วดัหน้าพระเมรุ - ตลาด
น ้าอโยธยา - กรุงเทพฯ 

 
06:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ Sun Smile Holidays อาคาร 257/24 ถนนรชัดาภเิษก แขวงรชัดาภเิษก เขตดนิแดง 

กรุงเทพฯ 10400 โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
06:30 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ จ. อยุธยา โดย รถโคช้ปรบัอากาศ   
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ และเครือ่งดืม่บนรถ และสนุกสนานกบักจิกรรมยามเชา้    
 
07:30 น. เดินทางถึง จ. อยุธยา น าท่านเดินทางสู่ วดัที่ (1) วดัพนัญเชงิ นมสัการ หลวงพ่อโต พระพุทธไตรรตั

นายก (ซ าปอกง) และศาลเจา้แม่สรอ้ยดอกหมาก วดัที ่(2) วดัใหญ่ชยัมงคล นมสัการพระนอน ชมเจดีย ์
ชยัมงคล และสกัการะพระบรมราชานุสาวรยี ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วดัที่ (3) วดัสมณโกฏฐาราม 
วดัทีเ่ก่าแก่นมสัการ พระศรสีมณโกฏบพติร อนัศกัดิส์ทิธิ ์ชมเจดยีร์ะฆงัใหญ่ สกัการะต าหนักสมเด็จพระ
เจา้ตากสนิมหาราช    

 
 

 
 
10:00 น. วดัที่ (4) วดัสุวรรณดาราราม นมสัการพระประธาน ชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และชม

ลวดลายของคนัทวยทีแ่กะสลกัอย่างงดงาม วดัที ่(5) วดักษตัราธริาชวรวิหาร กราบพระประธานในพระ
อุโบสถ ฐานผา้ทพิยปู์นป้ันซึง่มีความประณีตงดงาม 

 
เทีย่ง อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 
13:30 น. วดัที่ (6) วดัท่าการอ้ง กราบนมสัการ หลวงพ่อยิม้ ซึง่ภายในพระอุโบสถมีพระประธานสมยัอยุธยาที่

เก่าแก่ และศกัสิทธิม์ีประชาชนเคารพนับถือมาก วดัที่ (7) วดัเชงิท่า ชมความงามของเคร ือ่งไมอ้ยุธยาที่
สวยงาม และสมบูรณ ์สถานทีซ่ ึง่มีต านานเร ือ่งเล่าเกีย่วกบัพระเจา้ตากและรชักาลที ่ 1 เมือ่คร ัง้ยงัผนวชอยู่ที่
วดัแห่งนี ้

 
15:00 น. วดัที ่(8) วหิารพระมงคลบพติร นมสัการพระคู่บา้นคู่เมืองอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปูนป้ันบุส ารดิ วดัที ่(9) 

วดัหน้าพระเมรุ นมสัการ พระพุทธนิมติรพชิติมารโมลศีรสีรรเพชรบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูป
ทรงเคร ือ่งงดงาม และเป็นวดัเดยีวทีไ่ม่ถูกท าลายในคราวเสยีกรุงฯ 

 
17:00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดน ้าอโยธยา เป็นตลาดน ้าทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย ดว้ยเนือ้ทีก่ว่า 60 ไร ่

อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝาก และของทีร่ะลกึมากกมาย เชน่ โรตสีายไหมทีข่ึน้ช ือ่ เป็นตน้  
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18:00 น. พบกนัทีจุ่ดนัดหมาย จากน้ันน าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
 
19:30 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 
อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

เดอืน  มนีาคม      

20 ม.ีค. 63 40 ท่าน/ 1 บสั 299 - - - 
 
หมายเหตุกรุณาอ่านรายละเอยีด และเง่ือนไขใหช้ดัเจน 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา และวนัเดนิทางได ้ เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มิฉะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• โปรแกรมอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

• ค่ารถบสัปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญทาง 
• ค่าอาหารเชา้ พรอ้มน ้าดืม่ (บนรถ) ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
• ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

• ค่าบรกิาร และค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
• ค่าใชจ่้ายทีม่ีการเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ ส าหรบัชาวต่างชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ต่างหาก 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิม่ 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
• ค่าทปิมคัคุเทศก ์ผูช้่วย และพนักงานขบัรถ ท่านละ 180 บาท 
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เง่ือนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณาช าระค่าทวัรท์นัทเีมือ่มีการจองภายใน 24 ชม. (เพือ่รกัษาสทิธิส์ าหรบัท่านอืน่ๆทีต่อ้งการเดนิทาง)  
 
การยกเลกิ 

• หากมีการช าระเงนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการ คนืเงนิค่าทวัร ์
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบิน, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 

 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่ไดท้ี ่บรษิทั ซนั สไมล ์ฮอลเิดย ์แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
โทร. 02-2769898 สายด่วน 082-3273388 ,082-3273399 (กลอ้ง/บูม/สวน/แป๋ว) 


