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เสน้ทางการเดนิทาง  

วนัท ี1. กรงุเทพฯ-หลวงพอ่รวย(วดัตะโก)-บา้นของพอ่-หลวงพอ่จง
(วดัหนา้ตา่งนอก)-หลวงพอ่เพมิ(วดัป้อมแกว้)-หลวงพอ่พนู
(วดับา้นแพน)-หลวงปู่ ดู ่(วดัสะแก)-กรงุเทพฯ 

  

Day 
1 

 

 

กรงุเทพฯ 
- 

อยธุยา 
 

 

วนัท ี1 
กรุงเทพฯ-หลวงพ่อรวย(วดัตะโก)-บา้นของพ่อ-หลวงพ่อจง(วดั
หน้าต่างนอก)-หลวงพ่อเพมิ(วดัป้อมแกว้)-หลวงพ่อพูน(วดับา้น
แพน)-หลวงปู่ ดู ่(วดัสะแก)-กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชั
ดา-ลาดพรา้ว ฝงัพระพฆิเนศ) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ เพอืความ
ปลอดภยัในการทอ่งเทยีวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทจีะทําการ
ตรวจวดัอณุหภมูขิองลกูคา้เพอืคัดกรองกอ่นขนึรถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้ง
มอืใหบ้รกิาร และเวน้ระยะหา่งการนังในรถ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยรถบัสปรับอากาศ   
ระหวา่งเดนิทางรับประทานอาหารวา่ง (มอืท1ี) 
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 นําทา่นเขา้กราบขอพรสรรีะ หลวงพอ่รวย ณ วดัตะโก  พระมงคลสทิธาจารย ์

(หลวงพอ่รวย ปาสาทโิก) เกจพิระอาจารยท์มีชีอืเสยีงโดง่ดงัแหง่อยธุยา หลวงพอ่
รวย มคีวามเป็นอยูส่มถะ เรยีบงา่ย พดูนอ้ย ถามคําตอบคํา เป็นทเีคารพนับถอื
ของศษิยานุศษิยท์วัประเทศ เกง่ทางดา้นเมตตา มหานยิม โชคลาภ วตัถมุงคลที
โดง่ดังคอืเลสขอ้มอืหลวงพอ่รวย ลําลอืไปทัวประเทศสรา้งกคีรังก็หมดในพรบิตา 
เป็นทนียิมของนักสะสมพระเครอืงทัวประเทศ 

 
 นําทา่นเขา้ชม บา้นของพ่อ หรอืของศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง ศนูยฯ์การ

เผยแพร่ความรูเ้กษตรทฤษฎใีหม่แก่บคุคลทัวไป สามารถเขา้มาศกึษาเรยีนรูต้าม
แนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช (รัชกาลท ี9) 

 
 นําทา่นเขา้กราบขอพร หลวงพอ่จง(วดัหนา้ตา่งนอก) หลวงพ่อจง หรอืตอ่มาคอื 

"หลวงพ่อจง พุทธัสสโร"  ผูซ้งึมเีรอืงราวปาฏหิารยิม์ากมายในช่วงชวีติของท่าน 
โดยเฉพาะหากเอย่ขนึมาวา่ทา่นคอืผูท้ทํีาวตัถมุงคลใหท้หารไทยพกตดิตัวไปรบใน
สงครามอนิโดจนี จนเกดิเป็นเรอืงเลา่ปาฏหิารยจ์นทหารไทยไดร้ับฉายาวา่ “ทหาร
ผ ีฆา่ไมต่าย” 
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 นําท่านเดนิทางไปยังตลาดโกง้โคง้ ตลาดโบราณยอ้นยุคของชาวบา้นอยุธยา 

ตังอยู่ท ีถ.บางปะอนิ-วัดพนัญเชงิ ต. ขนอนหลวง ตลาดแห่งนีเปิดขายมาตังแต่ปี 
พ.ศ. 2549 เป็นตลาดเอกชนซงึมแีนวคดิอยากใหผู้ค้นในพนืทมีทีทีางทํามาคา้ขาย 
และขยับขยายขายดกีันเรือยมา จนปัจจุบันเป็นหนงึในตลาดน่าเทยีวของอยุธยา 
ส่วนทมีาของคําวา่โกง้โคง้คือสมัยก่อนพ่อคา้แม่คา้จะวางสงิของบนพืนหรอืในลํา
เรอื ผูค้นทมีาจับจ่ายจงึตอ้งโกง้โคง้ดูสนิคา้ ว่ากันว่าการโกง้โคง้ของชาวอยุธยา
สมัยอดีตทําไดอ้่อนนอ้มมากๆ ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือสินคา้ ของฝากตาม
อธัยาศัย 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั  ณ ตลาดโกง้โคง้  

 นําทา่นเขา้กราบขอพร  หลวงพอ่เพมิ (วดัป้อมแกว้)  พระครปูระโชตธิรรมวจิติร 
(หลวงพ่อเพมิ) นับไดว้า่เป็นพระเกจอิาจารยอ์กีทา่นหนงึของ จ.พระนครศรอียธุยา 
ทมีชีอืเสยีงโดง่ดัง ทังงานพัฒนาพระศาสนา กอ่สรา้งเสนาสนะต่าง ๆ ของวัดและ
ทางปลกุเสกวัตถุมงคลตา่ง ๆ จนปรากฏเป็นทเีลอืงลอืในหมูลู่กศษิยแ์ละผูศ้รัทธา
เลอืมใสในหลวงพ่อตลอดมา สําหรับพุทธคุณของตะกรุดท่านนันดีเด่นดา้นคง
กระพันชาตร ี

 นําท่านเขา้กราบขอพร  หลวงพอ่พูน(วดับา้นแพน) “พระครูสวุรรณศลีาธคิุณ” 
หรอื “หลวงพอ่พนู ฐติสโีล” หลวงพอ่พนู เป็นทกีลา่วขานในดา้นพระเวทยว์ทิยาคม 
หลังสนใจและไดศ้กึษาในเรอืงพุทธเวทยม์หามนตซ์งึเป็นศาสตรแ์ห่ง “พุทธ” มา
ตังแต่อายุ 14 ปี มคีวามสามารถดา้นดูดวงทถีอืไดว้า่แมน่ยํา อกีทังยังไดฝึ้กเรยีน
กรรมฐานกับอาจารย์พรงิฆราวาสจอมขมังเวทย์ในย่านบา้นแพน และไดร้ับการ
ถา่ยทอดวชิาการทํานํามนตม์าจากอาจารยพ์รงิจนจบหลักสตูรวชิา จงึเป็นเหตใุหนํ้า
พระพุทธมนต์ทีหลวงพ่อพูนทําขนึมีความศักดสิทิธยิงินัก สามารถใชขั้บไล่ภูตผ ี
ปีศาจ เสนยีดจัญไรไดอ้ยา่งชะงดั 
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 นําทา่นกราบขอพร หลวงปู่ ดู ่ณ วดัสะแก เกจอิาจารยท์มีชีอืเสยีงของจังหวัด
พระนครศรอียธุยา และหลักคําสอนของทา่นในเรอืงการอธษิฐานทําบญุแบบสนัสัน
วา่  "ขอใหพ้บแตค่วามด.ี.ไมม่คีวามทุกข"์ นพิพานะ ปจัจโย โหต ุ การขอให ้
พบความด ีถอืเป็นพรอนัสําคญัทสีดุ เพราะผูท้จีะทําความดตีอ้งมปัีญญาพอทจีะรูว้า่
ความดมีปีระโยชนแ์ละ "ความด"ี นันรวมครบหมด ทังรวย สขุภาพด ีมยีศตําแหน่ง 
มคีนรักและเมตตา ฯลฯ สว่น "ความทกุข"์ นันก็หมายถงึตัดสงิไมด่อีอกหมดทกุ
อยา่ง ไมม่ทีกุข ์ไมม่โีรคภยั ไมม่อีปุสรรค ไมม่ศีตัร ู 

17.00 น. สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
19.00 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

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

 
อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 
03 เมษายน 2564 899.- 
10 เมษายน 2564  899.- 
25 เมษายน 2564  899.- 
01 พฤษภาคม 2564  899.- 
15 พฤษภาคม 2564 899.- 
22 พฤษภาคม 2564  899.- 
29 พฤษภาคม 2564 899.- 
05 มถินุายน 2564 899.- 
12 มถินุายน 2564 899.- 
19 มถินุายน 2564 899.- 
26 มถินุายน 2564 899.- 
27 มถินุายน 2564 899.-  

  

 หมายเหต ุ(กรุณาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 
1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นทําการจอง 
2. กรณุาปฏบิตัรตามทเีจา้หนา้ทแีนะนํา เพอืเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐาน

ทอ่งเทยีวปลอดภยัดา้นสขุอนามัย) และเพอืความปลอดภยัในการทอ่งเทยีว 
3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึ หรอื

ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. กําหนดการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพ
การจราจร และสภาพภมูอิากาศในขณะนัน โดยคํานงึถงึความปลอดภยัและ
ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นสําคัญ 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิ หรอืเลอืนการเดนิทาง ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไมค่รบ
ตามจํานวนทกํีาหนด 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์รีวม 
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1. รถบสัปรับอากาศ ทอ่งเทยีวตามรายการ  
2. คา่ธรรมเนยีมสถานททีอ่งเทยีว ตามทรีะบใุนรายการทัวร ์
3. พาหนะทอ้งถนิ(ถา้ม)ี ตามทรีะบใุนรายการทัวร ์
4. มัคคเุทศก ์ทคีอยดแูลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองใน

ระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณี
ทเีกดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงอืนไข
กรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ไีมร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอนืๆ ทนีอกเหนอืรายการทัวรท์รีะบ ุอาท ิคา่อาหารและ
เครอืงดมื คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีทเีกดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจําตัว) 

2. คา่ใชจ้า่ยทมีกีารเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว ทเีกดิจากผูเ้ดนิทางเอง 
3. คา่ธรรมเนยีมสถานททีอ่งเทยีว สําหรับชาวตา่งชาตทิตีอ้งชาํระเพมิ อาท ิ

คา่ธรรมเนยีมอทุยานแหง่ชาต ิ
4. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขับรถ จํานวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% (เฉพาะในกรณีทตีอ้งการ

ใบกาํกับภาษีเทา่นัน) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นทําการชําระเงนิ) 
 

การจองทวัรแ์ละสํารองทนีงั 
1. กรณุาแจง้ชอื-นามสกลุ, ทอียูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง สําหรับออกใบ

แจง้หนแีละใบรับเงนิของทา่น  
2. ชาํระคา่ทัวร ์เพอืเป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดทํ้าการสํารองทนัีงเสร็จ

สมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด 
3. กรณุาสง่สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้าง

บรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วนั เพอืใชส้ําหรับการทําเอกสารประกนัอบุัตเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1. เมอืทา่นตกลงชําระคา่ทัวรกั์บทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านรับทราบ

และยอมรับ   เงอืนไขและขอ้ตกลงทังหมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ไมค่นืคา่ใชจ้่ายทังหมด ในทกุกรณ ี
 

ขอ้แนะนําสําหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 
มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามัยตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขนึ-ลงรถทกุครัง  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจล

แอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งนําบนรถตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
4. กรณุากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปรนิแบบฟอรม์นใีห ้

ทกุทา่น  เมอืทา่นกรอกแลว้กรณุาสง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. นําดมื/นําเปลา่  แจกใหว้นัละ 1 ขวด    

 
การยกเลกิการเดนิทาง 



 
 
 
 

7 อยธุยาสายม ูเสรมิราศรัีบปีฉล ูกราบขอพร ๔ เกจ ิ หลวงพ่อ จง รวย เพมิ พนู ๑ วัน                           [WTAYU-BS006]                                                           

 

1.ยกเลกิการเดนิทางตังแต ่30 วนัขนึไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที
เกดิขนึจรงิ 
2.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทลีกูคา้ชําระมา 
และเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ (ถา้ม)ี 
3.ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธยิดึเงนิเต็มจํานวน 
** กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิท
คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ(ถา้ม)ีอาทเิชน่ คา่มัดจําตัว
เครอืงบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอนืๆ 
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