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เดนิทาง  มกราคม- เมษายน 2564 
หลวงพ่อรวย(วดัตะโก) l บา้นของพ่อ l หลวงพ่อจง(วดัหนา้ตา่งนอก) l  

 หลวงพ่อเพิ่ม (วดัปอ้มแกว้) l หลวงพ่อพนู(วดับา้นแพน)  

อยุธยาสายมู กราบขอพร ๔ เกจเิสริมราศีรับปีฉลู 
หลวงพอ่ จง รวย เพิม่ พนู ๑ วัน                                                                                 
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 ราคาเพียง       899.- 

โดยรถบสัปรบัอากาศ 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 
 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ-หลวงพอ่รวย(วดัตะโก)-บา้นของพอ่-หลวงพอ่จง(วดัหนา้ตา่งนอก)-หลวงพอ่เพิม่ (วดัปอ้ม
แกว้)- หลวงพอ่พนู(วดับา้นแพน) –กรุงเทพฯ 

Day 
1 

 

 

กรุงเทพฯ 
- 

อยุธยา 
 

 

วนัท่ี 1 
กรุงเทพฯ-หลวงพอ่รวย(วดัตะโก)-บา้นของพ่อ-หลวงพ่อจง(วดัหนา้ตา่งนอก)-หลวงพ่อเพิ่ม (วดัปอ้มแกว้)- หลวง
พอ่พนู(วดับา้นแพน) –กรุงเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภเิษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝ่ังพระพฆิเนศ) 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ี
จะท าการตรวจวดัอณุหภมูิของลกูคา้เพ่ือคดักรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้
ระยะหา่งการนั่งในรถ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถบสัปรบัอากาศ   
ระหวา่งเดนิทางรบัประทานอาหารวา่ง (มือ้ที่1) 
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 น าทา่นเขา้กราบขอพรสรีระ หลวงพ่อรวย ณ วัดตะโก  พระมงคลสิทธาจารย ์(หลวงพอ่รวย ปาสาทิโก) เกจิ

พระอาจารยท่ี์มีช่ือเสียงโดง่ดงัแหง่อยธุยา หลวงพอ่รวย มีความเป็นอยูส่มถะ เรียบง่าย พดูนอ้ย ถามค าตอบค า 
เป็นท่ีเคารพนบัถือของศษิยานศุษิยท์ั่วประเทศ เก่งทางดา้นเมตตา มหานิยม โชคลาภ วตัถมุงคลท่ีโดง่ดงัคือเล
สขอ้มือหลวงพอ่รวย ล ่าลือไปทั่วประเทศสรา้งก่ีครัง้ก็หมดในพรบิตา เป็นท่ีนิยมของนกัสะสมพระเครื่องทั่ว
ประเทศ 

 น าท่านเขา้ชม บ้านของพ่อ หรือของศนูยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ศนูยฯ์การเผยแพรค่วามรูเ้กษตรทฤษฎี
ใหม่แก่บุคคลทั่วไป สามารถเขา้มาศึกษาเรียนรูต้ามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช (รชักาลท่ี 9) 
 

 
 น าทา่นเขา้กราบขอพร หลวงพ่อจง(วัดหน้าต่างนอก) หลวงพ่อจง หรือตอ่มาคือ "หลวงพ่อจง พทุธัสสโร"  ผูซ้ึ่ง

มีเรื่องราวปาฏิหาริยม์ากมายในช่วงชีวิตของท่าน โดยเฉพาะหากเอ่ยขึน้มาว่าท่านคือผูท่ี้ท  าวตัถุมงคลใหท้หาร
ไทยพกตดิตวัไปรบในสงครามอินโดจีน จนเกิดเป็นเรื่องเล่าปาฏิหารยจ์นทหารไทยไดร้บัฉายาว่า “ทหารผี ฆ่าไม่
ตาย” 

 น าทา่นเดนิทางไปยงัตลาดโก้งโค้ง ตลาดโบราณยอ้นยคุของชาวบา้นอยธุยา ตัง้อยู่ท่ี ถ.บางปะอิน-วดัพนญัเชิง 
ต. ขนอนหลวง ตลาดแหง่นีเ้ปิดขายมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 เป็นตลาดเอกชนซึ่งมีแนวคิดอยากใหผู้ค้นในพืน้ท่ีมีท่ี
ทางท ามาคา้ขาย และขยบัขยายขายดีกนัเรื่อยมา จนปัจจบุนัเป็นหนึ่งในตลาดน่าเท่ียวของอยธุยา ส่วนท่ีมาของ
ค าว่าโกง้โคง้คือสมยัก่อนพ่อคา้แม่คา้จะวางสิ่งของบนพืน้หรือในล าเรือ ผูค้นท่ีมาจบัจ่ายจึงตอ้งโกง้โคง้ดสูินคา้ 
ว่ากนัว่าการโกง้โคง้ของชาวอยุธยาสมยัอดีตท าไดอ้่อนนอ้มมากๆ ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้ ของฝากตาม
อธัยาศยั 
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กลางวนั อิสระอาหารกลางวัน  ณ ตลาดโก้งโค้ง  

 น าท่านเขา้กราบขอพร  หลวงพ่อเพิ่ม (วัดป้อมแก้ว)  พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) นบัไดว้่าเป็น
พระเกจิอาจารยอี์กท่านหนึ่งของ จ.พระนครศรีอยุธยา ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั ทัง้งานพัฒนาพระศาสนา ก่อสรา้ง
เสนาสนะต่าง ๆ ของวดัและทางปลกุเสกวตัถุมงคลต่าง ๆ จนปรากฏเป็นท่ีเล่ืองลือในหมู่ลูกศิษยแ์ละผูศ้รทัธา
เล่ือมใสในหลวงพอ่ตลอดมา ส าหรบัพทุธคณุของตะกรุดทา่นนัน้ดีเดน่ดา้นคงกระพนัชาตรี 

 น าท่านเขา้กราบขอพร  หลวงพ่อพูน(วัดบ้านแพน) “พระครูสุวรรณศีลาธิคณุ” หรือ “หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล” 
หลวงพอ่พนู เป็นท่ีกลา่วขานในดา้นพระเวทยว์ิทยาคม หลงัสนใจและไดศ้กึษาในเรื่องพทุธเวทยม์หามนตซ์ึ่งเป็น
ศาสตรแ์หง่ “พทุธ” มาตัง้แตอ่าย ุ14 ปี มีความสามารถดา้นดดูวงท่ีถือไดว้า่แมน่ย า อีกทัง้ยงัไดฝึ้กเรียนกรรมฐาน
กบัอาจารยพ์ริง้ฆราวาสจอมขมงัเวทยใ์นยา่นบา้นแพน และไดร้บัการถ่ายทอดวิชาการท าน า้มนตม์าจากอาจารย์
พริง้จนจบหลกัสตูรวิชา จงึเป็นเหตใุหน้  า้พระพทุธมนตท่ี์หลวงพ่อพนูท าขึน้มีความศกัดิส์ิทธ์ิย่ิงนกั สามารถใชข้บั
ไลภ่ตูผี ปีศาจ เสนียดจญัไรไดอ้ยา่งชะงดั 

17.00 น. สมควรแก่เวลา น าทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
19.00 น. เดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

**************************************** 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 
13 กมุภาพนัธ ์2564 899.- 

28 มีนาคม 2564 899.- 
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หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยั

ดา้นสขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณี

ท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 20 ท่าน โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเปน้ส าคญั 
6. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดนิทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 
อัตราค่าบริการทัวรนี์ร้วม 

1. รถบสัปรบัอากาศ ทอ่งเท่ียวตามรายการ  
2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์
3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์
4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงิน

ทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 
บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการทัวรนี์ไ้ม่รวม 

1. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเครื่องดื่ม คา่รกัษาพยาบาล 
(ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

(กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงิน) 
 

การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 
1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของ

ทา่น  
2. ช าระคา่ทวัร ์เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจงึจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอนเงิน
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เขา้ทางธนาคารของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 

วนั เพ่ือใชส้  าหรบัการท าเอกสารประกนัอุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
 
การยกเลิกการเดนิทาง 

1. เม่ือทา่นตกลงช าระคา่ทวัรก์บัทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบั   เง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 
 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษิัทจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใช้

หอ้งน า้บนรถตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษิัท ปริน้แบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เม่ือทา่นกรอก

แลว้กรุณาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 
5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    

 
การยกเลิกการเดนิทาง 

1.ยกเลิกการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ 
2.ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ี
เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
3.ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเตม็จ านวน 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษิัทคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกั
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ(ถา้มี)อาทิเชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอ่ืนๆ 



 
 
 
 

7 อยธุยาสายม ูกราบขอพร๔เกจิเสรมิราศีรบัปีฉล ูหลวงพอ่ จง รวย เพิ่ม พนู ๑ วนั  [WTAYU-BS006]                                                            

 

 


