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Day 

1 
 

 

กรุงเทพฯ 
- 

อยุธยา 
 

 

วนัที  
กรุงเทพฯ-หลวงพ่อรวย(วดัตะโก)-บา้นของพ่อ-หลวงพ่อจง(วดัหนา้ต่างนอก)-หลวงพ่อเพิม (วดัป้อมแกว้)- หลวง

พ่อพนู(วดับา้นแพน) –กรุงเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร ์รัชดาภเิษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝังพระพฆิเนศ) 

โดยมเีจา้หนา้ทีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพือความปลอดภัยในการท่องเทียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที

จะทาํการตรวจวดัอณุหภูมิของลกูคา้เพือคดักรองก่อนขนึรถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้

ระยะห่างการนงัในรถ 

07.00 น. ออกเดินทางสู ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถบสัปรบัอากาศ   

ระหว่างเดินทางรบัประทานอาหารว่าง (มือที ) 

 
 นาํทา่นเขา้กราบขอพรสรีระ หลวงพ่อรวย ณ วัดตะโก  พระมงคลสทิธาจารย ์(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) เกจิ

พระอาจารยท์ีมีชือเสียงโดง่ดงัแห่งอยธุยา หลวงพ่อรวย มีความเป็นอยูส่มถะ เรียบง่าย พูดนอ้ย ถามคาํตอบคาํ 

เป็นทเีคารพนบัถือของศิษยานศุิษยท์วัประเทศ เก่งทางดา้นเมตตา มหานิยม โชคลาภ วตัถุมงคลทีโด่งดงัคือเล

สขอ้มอืหลวงพ่อรวย ลาํลือไปทวัประเทศสรา้งกีครงัก็หมดในพรบิตา เป็นทีนิยมของนักสะสมพระเครืองทวั
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ประเทศ 

 นาํท่านเขา้ชม บ้านของพ่อ หรือของศนูยก์ารเรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ศนูยฯ์การเผยแพร่ความรูเ้กษตรทฤษฎี

ใหม่แก่บุคคลทัวไป สามารถเขา้มาศึกษาเรียนรูต้ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช (รชักาลที ) 

 
 นาํทา่นเขา้กราบขอพร หลวงพ่อจง(วัดหน้าต่างนอก) หลวงพ่อจง หรือต่อมาคือ "หลวงพ่อจง พุทธัสสโร"  ผูซ้งึ

มีเรืองราวปาฏิหาริยม์ากมายในช่วงชีวิตของท่าน โดยเฉพาะหากเอ่ยขึนมาว่าท่านคือผูท้ทีาํวตัถุมงคลใหท้หาร

ไทยพกติดตวัไปรบในสงครามอินโดจีน จนเกิดเป็นเรืองเล่าปาฏิหารยจ์นทหารไทยไดร้บัฉายาว่า “ทหารผี ฆ่าไม่

ตาย” 

 นาํทา่นเดินทางไปยงัตลาดโก้งโค้ง ตลาดโบราณยอ้นยุคของชาวบา้นอยธุยา ตงัอยู่ที ถ.บางปะอิน-วดัพนญัเชิง 

ต. ขนอนหลวง ตลาดแห่งนีเปิดขายมาตงัแต่ปี พ.ศ.  เป็นตลาดเอกชนซึงมีแนวคิดอยากใหผู้ค้นในพืนทีมีที

ทางทาํมาคา้ขาย และขยบัขยายขายดกีนัเรือยมา จนปัจจุบนัเป็นหนึงในตลาดน่าเทยีวของอยธุยา ส่วนทีมาของ

คาํว่าโกง้โคง้คือสมยัก่อนพ่อคา้แม่คา้จะวางสิงของบนพืนหรือในลาํเรือ ผูค้นทีมาจบัจ่ายจึงตอ้งโกง้โคง้ดสิูนคา้ 

ว่ากันว่าการโกง้โคง้ของชาวอยุธยาสมยัอดีตทาํไดอ้่อนนอ้มมากๆ ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือสินคา้ ของฝากตาม

อธัยาศยั 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวัน  ณ ตลาดโก้งโค้ง  

 นาํทา่นเขา้กราบขอพร  หลวงพ่อเพมิ (วัดป้อมแก้ว)  พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิม) นบัไดว้่าเป็น

พระเกจิอาจารยอี์กท่านหนึงของ จ.พระนครศรีอยุธยา ทีมีชือเสียงโด่งดัง ทังงานพัฒนาพระศาสนา ก่อสรา้ง

เสนาสนะต่าง ๆ ของวัดและทางปลุกเสกวตัถุมงคลต่าง ๆ จนปรากฏเป็นทีเลืองลือในหมู่ลูกศิษยแ์ละผูศ้รทัธา

เลอืมใสในหลวงพ่อตลอดมา สาํหรบัพทุธคณุของตะกรุดทา่นนนัดีเดน่ดา้นคงกระพนัชาตร ี

 นาํท่านเขา้กราบขอพร  หลวงพ่อพูน(วัดบ้านแพน) “พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ” หรือ “หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล” 
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หลวงพ่อพูน เป็นทีกลา่วขานในดา้นพระเวทยว์ิทยาคม หลงัสนใจและไดศ้ึกษาในเรืองพุทธเวทยม์หามนตซ์งึเป็น

ศาสตรแ์ห่ง “พุทธ” มาตงัแตอ่าย ุ14 ปี มีความสามารถดา้นดดูวงทีถือไดว้่าแมน่ยาํ อีกทงัยงัไดฝึ้กเรียนกรรมฐาน

กบัอาจารยพ์ริงฆราวาสจอมขมงัเวทยใ์นย่านบา้นแพน และไดร้บัการถ่ายทอดวิชาการทาํนาํมนตม์าจากอาจารย์

พรงิจนจบหลกัสตูรวิชา จงึเป็นเหตใุหน้าํพระพุทธมนตท์ีหลวงพ่อพูนทาํขนึมีความศกัดิสิทธิยิงนกั สามารถใชข้บั

ไลภ่ตูผี ปีศาจ เสนียดจญัไรไดอ้ย่างชะงดั 

17.00 น. สมควรแก่เวลา นาํทา่นเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

19.00 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

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

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

 มกราคม  899.- 

 กมุภาพนัธ ์  899.- 

 มนีาคม  899.- 
 

  

 หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอยีดทุกขอ้หมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนทาํการจอง 

2. กรุณาปฏิบตัรตามทีเจา้หนา้ทีแนะนาํ เพือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเทียวปลอดภยั

ดา้นสขุอนามยั) และเพือความปลอดภยัในการท่องเทียว 

3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย  วนั 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณี

ทีมผีูร้่วมคณะไม่ถึง  ท่าน โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. กาํหนดการนีอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมิูอากาศในขณะนนั โดยคาํนงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นสาํคญั 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิก หรือเลือนการเดินทาง ในกรณีทีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจาํนวนทีกาํหนด 

 

อัตราค่าบริการทวัรนี์รวม 

1. รถบสัปรบัอากาศ ท่องเทียวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานทีท่องเทียว ตามทีระบใุนรายการทวัร ์
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3. พาหนะทอ้งถิน(ถา้มี) ตามทีระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ทีคอยดแูลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน

ท่านละ , ,  บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีทีเกิดจากอบุติัเหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ , ,  

บาท ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบริการทวัรนี์ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอนืๆ ทีนอกเหนือรายการทวัรที์ระบุ อาทิ คา่อาหารและเครืองดืม ค่ารกัษาพยาบาล 

(ในกรณีทีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจาํตวั) 

2. ค่าใชจ่้ายทีมีการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว ทีเกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานทีท่องเทียว สาํหรบัชาวตา่งชาติทีตอ้งชาํระเพิม อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จาํนวน  บาท/ลกูคา้  ทา่น 

5. ค่าภาษีมลูคา่เพิม % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย % (เฉพาะในกรณีทีตอ้งการใบกาํกบัภาษีเท่านนั) 

(กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนทาํการชาํระเงิน) 

 

การจองทัวรแ์ละสาํรองทนัีง 

1. กรุณาแจง้ชือ-นามสกลุ, ทีอยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง สาํหรบัออกใบแจง้หนีและใบรบัเงินของ

ท่าน  

2. ชาํระคา่ทวัร ์เพือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้าํการสาํรองทีนงัเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอนเงิน

เขา้ทางธนาคารของบริษัทฯ ดงัรายละเอยีด 

3. กรุณาส่งสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง  

วนั เพือใชส้าํหรบัการทาํเอกสารประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมือทา่นตกลงชาํระค่าทวัรก์บัทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   เงือนไขและ

ขอ้ตกลงทงัหมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไมค่นืค่าใชจ้่ายทงัหมด ในทกุกรณี 

 

ข้อแนะนาํสาํหรับการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท  

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  

2. ก่อนขนึ-ลงรถทกุครงั  ทางบรษัิทจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใช้

หอ้งนาํบนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรุณากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปรินแบบฟอรม์นีใหท้กุท่าน  เมอืท่านกรอก
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แลว้กรุณาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. นาํดืม/นาํเปลา่  แจกใหว้นัละ  ขวด    

 

การยกเลกิการเดินทาง 

.ยกเลิกการเดินทางตงัแต ่  วนัขึนไป คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจรงิ 

.ยกเลิกก่อนการเดินทาง -  วนั ยดึเงิน % จากยอดทีลกูคา้ชาํระมา และเก็บค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนจริง (ถา้ม)ี 

.ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า  วนั ขอสงวนสิทธิยึดเงินเต็มจาํนวน 

** กรณีมเีหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกั

ค่าใชจ่้ายทเีกิดขนึจริง(ถา้ม)ีอาทิเช่น คา่มดัจาํตวัเครืองบิน โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจาํเป็นอนืๆ 
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