อยุธยาสายมู กราบขอพร ๔ เกจิเสริมราศีรับปี ฉลู
หลวงพ่อ จง รวย เพิม พูน ๑ วัน

Day
1
กรุ งเทพฯ
อยุธยา
วันที
06.00 น.

07.00 น.

กรุงเทพฯ-หลวงพ่อรวย(วัดตะโก)-บ้านของพ่อ-หลวงพ่อจง(วัดหน้าต่างนอก)-หลวงพ่อเพิม (วัดป้อมแก้ว)- หลวง
พ่อพูน(วัดบ้านแพน) –กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั งพระพิฆเนศ)
โดยมีเจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับ เพือความปลอดภัยในการท่องเทียวและเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที
จะทําการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพือคัดกรองก่อนขึนรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้น
ระยะห่างการนังในรถ
ออกเดินทางสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถบัสปรับอากาศ
ระหว่างเดินทางรับประทานอาหารว่าง (มือที )

นําท่านเข้ากราบขอพรสรีระ หลวงพ่อรวย ณ วัดตะโก พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) เกจิ
พระอาจารย์ทีมีชือเสียงโด่งดังแห่งอยุธยา หลวงพ่อรวย มีความเป็ นอยูส่ มถะ เรียบง่าย พูดน้อย ถามคําตอบคํา
เป็ นทีเคารพนับถือของศิษยานุศิษย์ทวประเทศ
ั
เก่งทางด้านเมตตา มหานิยม โชคลาภ วัตถุมงคลทีโด่งดังคือเล
สข้อมือหลวงพ่อรวย ลําลือไปทัวประเทศสร้างกีครังก็หมดในพริบตา เป็ นทีนิยมของนักสะสมพระเครืองทัว
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ประเทศ
นําท่านเข้าชม บ้านของพ่อ หรือของศูนย์การเรียนรู เ้ ศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ฯการเผยแพร่ความรู เ้ กษตรทฤษฎี
ใหม่แก่บุคคลทัวไป สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู ต้ ามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที )

นําท่านเข้ากราบขอพร หลวงพ่อจง(วัดหน้าต่างนอก) หลวงพ่อจง หรือต่อมาคือ "หลวงพ่อจง พุทธัสสโร" ผูซ้ งึ
มีเรืองราวปาฏิหาริยม์ ากมายในช่วงชีวิตของท่าน โดยเฉพาะหากเอ่ยขึนมาว่าท่านคือผูท้ ทํี าวัตถุมงคลให้ทหาร
ไทยพกติดตัวไปรบในสงครามอินโดจีน จนเกิดเป็ นเรืองเล่าปาฏิหารย์จนทหารไทยได้รบั ฉายาว่า “ทหารผี ฆ่าไม่
ตาย”
นําท่านเดินทางไปยังตลาดโก้งโค้ง ตลาดโบราณย้อนยุคของชาวบ้านอยุธยา ตังอยู่ที ถ.บางปะอิน-วัดพนัญเชิง
ต. ขนอนหลวง ตลาดแห่งนีเปิ ดขายมาตังแต่ปี พ.ศ.
เป็ นตลาดเอกชนซึงมีแนวคิดอยากให้ผคู้ นในพืนทีมีที
ทางทํามาค้าขาย และขยับขยายขายดีกนั เรือยมา จนปั จจุบนั เป็ นหนึงในตลาดน่าเทียวของอยุธยา ส่วนทีมาของ
คําว่าโก้งโค้งคือสมัยก่อนพ่อค้าแม่คา้ จะวางสิงของบนพืนหรือในลําเรือ ผูค้ นทีมาจับจ่ายจึงต้องโก้งโค้งดูสินค้า
ว่ากันว่าการโก้งโค้งของชาวอยุธยาสมัยอดีตทําได้อ่อนน้อมมากๆ ให้ท่านได้อิสระเลือกซือสินค้า ของฝากตาม
อัธยาศัย

กลางวัน

3

อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดโก้งโค้ง
นําท่านเข้ากราบขอพร หลวงพ่อเพิม (วัดป้ อมแก้ว) พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิม) นับได้ว่าเป็ น
พระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึงของ จ.พระนครศรีอยุธ ยา ทีมีชือเสียงโด่งดัง ทังงานพัฒนาพระศาสนา ก่อสร้าง
เสนาสนะต่าง ๆ ของวัดและทางปลุกเสกวัตถุมงคลต่าง ๆ จนปรากฏเป็ นทีเลืองลือในหมู่ลูกศิษย์และผูศ้ รัทธา
เลือมใสในหลวงพ่อตลอดมา สําหรับพุทธคุณของตะกรุดท่านนันดีเด่นด้านคงกระพันชาตรี
นําท่านเข้ากราบขอพร หลวงพ่อพูน(วัดบ้านแพน) “พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ” หรือ “หลวงพ่อพูน ฐิ ตสีโล”
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17.00 น.
19.00 น.

หลวงพ่อพูน เป็ นทีกล่าวขานในด้านพระเวทย์วิทยาคม หลังสนใจและได้ศึกษาในเรืองพุทธเวทย์มหามนต์ซงเป็
ึ น
ศาสตร์แห่ง “พุทธ” มาตังแต่อายุ 14 ปี มีความสามารถด้านดูดวงทีถือได้ว่าแม่นยํา อีกทังยังได้ฝึกเรียนกรรมฐาน
กับอาจารย์พริงฆราวาสจอมขมังเวทย์ในย่านบ้านแพน และได้รบั การถ่ายทอดวิชาการทํานํามนต์มาจากอาจารย์
พริงจนจบหลักสูตรวิชา จึงเป็ นเหตุให้นาพระพุ
ํ
ทธมนต์ทีหลวงพ่อพูนทําขึนมีความศักดิสิทธิยิงนัก สามารถใช้ขบั
ไล่ภตู ผี ปี ศาจ เสนียดจัญไรได้อย่างชะงัด
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

****************************************
อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ราคาท่านละ

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม

899.899.899.-

หมายเหตุ (กรุ ณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทําการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามทีเจ้าหน้าทีแนะนํา เพือเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเทียวปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย) และเพือความปลอดภัยในการท่องเทียว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณี
ทีมีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กําหนดการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสําคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิก หรือเลือนการเดินทาง ในกรณีทีผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวนทีกําหนด
อัตราค่าบริการทัวร์นีรวม
1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเทียวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานทีท่องเทียว ตามทีระบุในรายการทัวร์
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3. พาหนะท้องถิน(ถ้ามี) ตามทีระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ทีคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน
ท่านละ , , บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีทีเกิดจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ , ,
บาท ตามเงือนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์นีไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืนๆ ทีนอกเหนือรายการทัวร์ทีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีทีเกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจําตัว)
2. ค่าใช้จ่ายทีมีการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว ทีเกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานทีท่องเทียว สําหรับชาวต่างชาติทีต้องชําระเพิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จํานวน บาท/ลูกค้า ท่าน
5. ค่าภาษี มลู ค่าเพิม % และค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย % (เฉพาะในกรณีทีต้องการใบกํากับภาษี เท่านัน)
(กรณีตอ้ งการ รบกวนแจ้งก่อนทําการชําระเงิน)
การจองทัวร์และสํารองทีนัง
1. กรุณาแจ้งชือ-นามสกุล, ทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สําหรับออกใบแจ้งหนีและใบรับเงินของ
ท่าน
2. ชําระค่าทัวร์ เพือเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาํ การสํารองทีนังเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงิน
เข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง
วัน เพือใช้สาํ หรับการทําเอกสารประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมือท่านตกลงชําระค่าทัวร์กบั ทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื อนไขและ
ข้อตกลงทังหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คนื ค่าใช้จ่ายทังหมด ในทุกกรณี
ข้อแนะนําสําหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน-ลงรถทุกครัง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้
ห้องนําบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปรินแบบฟอร์มนีให้ทกุ ท่าน เมือท่านกรอก
5
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แล้วกรุ ณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นําดืม/นําเปล่า แจกให้วนั ละ ขวด
การยกเลิกการเดินทาง
.ยกเลิกการเดินทางตังแต่ วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง
.ยกเลิกก่อนการเดินทาง - วัน ยึดเงิน % จากยอดทีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนจริง (ถ้ามี)
.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า วัน ขอสงวนสิทธิยึดเงินเต็มจํานวน
** กรณี มเี หตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหัก
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจําเป็ นอืนๆ
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