
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

เดนิทาง  มนีาคม – กรกฏาคม 2564 
 

หลวงพอ่รวย(วัดตะโก) l บา้นของพอ่ l หลวงพอ่จง(วัดหนา้ตา่งนอก) l  
 หลวงพอ่เพิม่ (วัดป้อมแกว้) l หลวงพอ่พนู(วัดบา้นแพน)  

หลวงปู่ ดู ่(วัดสะแก) "ขอใหพ้บแตค่วามด.ี.ไมม่คีวามทกุข"์ 
 
 
 
 
 
 

 

 

ราคาเพยีง       899.- 

 
โดยรถบสัปรับอากาศ 

 

อยธุยาสายมเูตล ูเสรมิราศรรีบัปีฉล ู 
กราบขอพร ๔ เกจ ิ

หลวงพอ่ จง รวย เพิม่ พนู ๑ วนั                                                                                 



 

เสน้ทางการเดนิทาง  

วนัที ่1. กรุงเทพฯ-หลวงพอ่รวย(วดัตะโก)-บา้นของพอ่-หลวงพอ่จง
(วดัหนา้ตา่งนอก)-หลวงพอ่เพิม่(วดัป้อมแกว้)-หลวงพอ่พนู
(วดับา้นแพน)-หลวงปู่ ดู ่(วดัสะแก)-กรุงเทพฯ 

  

Day 
1 

 

 

กรงุเทพฯ 
- 

อยธุยา 
 

 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ-หลวงพ่อรวย(วดัตะโก)-บา้นของพ่อ-หลวงพ่อจง(วดั
หนา้ต่างนอก)-หลวงพ่อเพิ่ม(วดัป้อมแกว้)-หลวงพ่อพูน(วดับา้น
แพน)-หลวงปู่ ดู ่(วดัสะแก)-กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย (จดุจอดรถ เดอะบาซาร ์รชัดาภเิษก แยกรชั
ดา-ลาดพรา้ว ฝั่งพระพฆิเนศ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ เพือ่ความ
ปลอดภยัในการทอ่งเทีย่วและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทีจ่ะท าการ
ตรวจวัดอณุหภมูขิองลกูคา้เพือ่คดักรองกอ่นขึน้รถ บนรถจะมแีอลกอฮอลเ์จลลา้ง
มอืใหบ้รกิาร และเวน้ระยะหา่งการน่ังในรถ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยรถบสัปรับอากาศ   
ระหวา่งเดนิทางรับประทานอาหารวา่ง (มือ้ที1่) 

 



 

 น าทา่นเขา้กราบขอพรสรรีะ หลวงพอ่รวย ณ วดัตะโก  พระมงคลสทิธาจารย ์
(หลวงพ่อรวย ปาสาทโิก) เกจพิระอาจารยท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัแหง่อยธุยา หลวงพ่อ
รวย มคีวามเป็นอยูส่มถะ เรยีบงา่ย พดูนอ้ย ถามค าตอบค า เป็นทีเ่คารพนับถอื
ของศษิยานุศษิยท่ั์วประเทศ เกง่ทางดา้นเมตตา มหานยิม โชคลาภ วัตถมุงคลที่
โดง่ดงัคอืเลสขอ้มอืหลวงพ่อรวย ล า่ลอืไปท่ัวประเทศสรา้งกีค่รัง้ก็หมดในพรบิตา 

เป็นทีน่ยิมของนักสะสมพระเครือ่งทั่วประเทศ 

 
 น าท่านเขา้ชม บา้นของพอ่ หรอืของศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง ศนูยฯ์การ

เผยแพร่ความรูเ้กษตรทฤษฎใีหม่แกบุ่คคลท่ัวไป สามารถเขา้มาศกึษาเรยีนรูต้าม
แนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช (รัชกาลที ่9) 
 

 
 น าทา่นเขา้กราบขอพร หลวงพอ่จง(วดัหนา้ตา่งนอก) หลวงพ่อจง หรอืตอ่มาคอื 

"หลวงพ่อจง พุทธัสสโร"  ผูซ้ ึง่มีเรื่องราวปาฏหิารยิม์ากมายในช่วงชวีติของท่าน 
โดยเฉพาะหากเอย่ขึน้มาวา่ทา่นคอืผูท้ีท่ าวัตถุมงคลใหท้หารไทยพกตดิตัวไปรบใน

สงครามอนิโดจนี จนเกดิเป็นเรือ่งเลา่ปาฏหิารยจ์นทหารไทยไดร้ับฉายาวา่ “ทหาร
ผ ีฆา่ไมต่าย” 

 



 

 น าท่านเดนิทางไปยังตลาดโกง้โคง้ ตลาดโบราณยอ้นยุคของชาวบา้นอยุธยา 
ตัง้อยู่ที ่ถ.บางปะอนิ-วัดพนัญเชงิ ต. ขนอนหลวง ตลาดแห่งนี้เปิดขายมาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2549 เป็นตลาดเอกชนซึง่มแีนวคดิอยากใหผู้ค้นในพืน้ทีม่ทีีท่างท ามาคา้ขาย 
และขยับขยายขายดกีันเรื่อยมา จนปัจจุบันเป็นหนึ่งในตลาดน่าเที่ยวของอยุธยา 
สว่นที่มาของค าว่าโกง้โคง้คอืสมัยกอ่นพ่อคา้แม่คา้จะวางสิง่ของบนพื้นหรอืในล า

เรอื ผูค้นที่มาจับจ่ายจงึตอ้งโกง้โคง้ดูสนิคา้ ว่ากันว่าการโกง้โคง้ของชาวอยุธยา
สมัยอดีตท าไดอ้่อนนอ้มมากๆ ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซื้อส ินคา้ ของฝากตาม
อัธยาศยั 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั  ณ ตลาดโกง้โคง้  

 น าท่านเขา้กราบขอพร  หลวงพอ่เพิม่ (วดัป้อมแกว้)  พระครูประโชตธิรรมวจิติร 
(หลวงพ่อเพิม่) นับไดว้า่เป็นพระเกจอิาจารยอ์กีท่านหนึง่ของ จ.พระนครศรอียธุยา 
ทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดัง ทัง้งานพัฒนาพระศาสนา กอ่สรา้งเสนาสนะตา่ง ๆ ของวัดและ
ทางปลกุเสกวัตถุมงคลตา่ง ๆ จนปรากฏเป็นที่เลือ่งลอืในหมู่ลูกศษิยแ์ละผูศ้รัทธา
เลื่อมใสในหลวงพ่อตลอดมา ส าหรับพุทธคุณของตะกรุดท่านนั้นดีเด่นดา้นคง
กระพันชาตร ี

 น าท่านเขา้กราบขอพร  หลวงพอ่พูน(วดับา้นแพน) “พระครูสุวรรณศลีาธคิุณ” 
หรอื “หลวงพ่อพูน ฐติสโีล” หลวงพ่อพูน เป็นทีก่ลา่วขานในดา้นพระเวทยว์ทิยาคม 
หลังสนใจและไดศ้กึษาในเรือ่งพุทธเวทยม์หามนตซ์ึง่เป็นศาสตรแ์ห่ง “พุทธ” มา
ตัง้แต่อายุ 14 ปี มคีวามสามารถดา้นดูดวงที่ถือไดว้่าแม่นย า อีกทัง้ยังไดฝึ้กเรยีน
กรรมฐานกับอาจารย์พริง้ฆราวาสจอมขมังเวทย์ในย่านบา้นแพน และไดร้ับการ
ถา่ยทอดวชิาการท าน ้ามนตม์าจากอาจารยพ์ริง้จนจบหลกัสตูรวชิา จงึเป็นเหตใุหน้ ้า
พระพุทธมนตท์ี่หลวงพ่อพูนท าขึน้มีความศักดิส์ทิธิย์ ิง่นัก สามารถใชข้ับไล่ภูตผ ี
ปีศาจ เสนียดจัญไรไดอ้ยา่งชะงัด 

 น าทา่นกราบขอพร หลวงปู่ ดู ่ณ วดัสะแก เกจอิาจารยท์ีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัด
พระนครศรอียธุยา และหลกัค าสอนของทา่นในเรือ่งการอธษิฐานท าบญุแบบสัน้สัน้
วา่  "ขอใหพ้บแตค่วามด.ี.ไมม่คีวามทกุข"์ นพิพานะ ปจัจโย โหตุ  การขอให ้
พบความด ีถอืเป็นพรอนัส าคญัทีส่ดุ เพราะผูท้ีจ่ะท าความดตีอ้งมปัีญญาพอทีจ่ะรูว้า่
ความดมีปีระโยชนแ์ละ "ความด"ี นัน้รวมครบหมด ทัง้รวย สขุภาพด ีมยีศต าแหน่ง 
มคีนรักและเมตตา ฯลฯ สว่น "ความทกุข"์ นัน้ก็หมายถงึตดัส ิง่ไมด่อีอกหมดทกุ

อยา่ง ไมม่ทีกุข ์ไมม่โีรคภยั ไมม่อีปุสรรค ไมม่ศีตัร ู 
17.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
19.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทับใจ 

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



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 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 มถิุนายน 2564 899.- 

12 มถิุนายน 2564 899.- 

19 มถิุนายน 2564 899.- 

26 มถิุนายน 2564 899.- 

27 มถิุนายน 2564 899.- 

04 กรกฏาคม 2564 899.- 

11 กรกฏาคม 2564 899.- 

24 กรกฏาคม 2564 999.- 

25 กรกฏาคม 2564 999.-  
  

 หมายเหต ุ(กรุณาอา่นายละเอยีดทกุขอ้หมายเหต)ุ 
1. รบกวนพจิารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจอง 
2. กรณุาปฏบิตัรตามทีเ่จา้หนา้ทีแ่นะน า เพือ่เป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐาน

ทอ่งเทีย่วปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพือ่ความปลอดภยัในการทอ่งเทีย่ว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ หรอื

ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น โดยบรษัิทจะแจง้ใหผู้ ้
เดนิทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพ
การจราจร และสภาพภมูอิากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถงึความปลอดภยัและ
ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป้นส าคญั 

6. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมค่รบ
ตามจ านวนทีก่ าหนด 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1. รถบสัปรับอากาศ ทอ่งเทีย่วตามรายการ  
2. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
3. พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนรายการทัวร ์
4. มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองใน

ระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รักษาพยาบาลในกรณี
ทีเ่กดิจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไข
กรมธรรม)์ 



 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนือรายการทัวรท์ีร่ะบ ุอาท ิคา่อาหารและ
เครือ่งดืม่ คา่รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้า่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิ
คา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาต ิ

4. คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการ

ใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 
 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 
1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบ

แจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  
2. ช าระคา่ทัวร ์เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จ

สมบรูณ์ โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 
3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้าง

บรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 7 วัน เพือ่ใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 
1. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่ทัวรก์บัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นรับทราบ

และยอมรับ   เงือ่นไขและขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุกรณี 
 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดนิทาง  ในชว่งภาวะ โควทิ 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 
1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบรษัิทจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจล

แอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการเดนิทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดยีว 
4. กรณุากรอกรายละเอยีดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบรษัิท ปริน้แบบฟอรม์นี้ให ้

ทกุทา่น  เมือ่ทา่นกรอกแลว้กรณุาสง่คนืให ้ จนท.บรกิารบนรถบรกิาร) 
5. น ้าดืม่/น ้าเปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    

 
การยกเลกิการเดนิทาง 

1.ยกเลกิการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้จรงิ 
2.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา 
และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 
3.ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
** กรณีมเีหตใุหย้กเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิท
คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ีอาทเิชน่ คา่มัดจ าตัว๋
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 


