
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 

    หลวงพอ่พระผุด วดัพระทอง         พธิกีนิเจ ศาลเจา้ในเมอืงภูเก็ต                พธิลียุไฟในเทศกาลกนิเจของทกุปี 

4-7 ต.ค. 62  ภเูก็ต-พงังา-ประจวบครีขีนัธ ์: เทศกาลกนิเจ งานบญุเสรมิบารม ี
ชมพธิสีง่เจา้ ท าบญุไหวพ้ระคารวะศาลเจา้โรงเจ ไหวพ้ระผดุ หลวงพอ่แชม่  
ศาลเจา้ใหญบ่างเหนยีว ศาลเจา้กุย๋ตุย๋ ศาลเจา้ใหญพ่งังา ศาลเจา้บางสะพาน  

วมิานลอยฟ้า หลวงปู่ โต-พระบวัเข็ม ราคา 2,800 บาท+โรงแรม 2 คนื+อาหารโรงเจ 
วนั/เดอืน/ปี          เวลา รายการทวัร ์

      ศ.12 ตค 
13 ต.ค.  

(เสาร)์ 
        

        
 

       14 ต.ค.  

(อาทติย)์  
 

 
       15 ต.ค. 

59   (จันทร)์ 

 
 

19.00 น. 
  เชา้ 

  เทีย่ง/บา่ย 
 

  เย็น/ค า่ 
        

06.00 น. 

เชา้/เทีย่ง 
บา่ย 

เย็น/ค า่            
06.00 น. 

เชา้/เทีย่ง 

บา่ย 
เย็น 

ค า่      

- รถทวัรป์รับอากาศออกจากหนา้ธรรมศาสตร ์สนามหลวง+บรกิารอาหารเย็น (เจ)+นอนบนรถ 
- ถงึภเูก็ต+ทานอาหารเจเชา้+ไหวศ้าลใหญบ่างเหนยีวเกา่แกท่ีส่ดุในภเูก็ต+ทานอาหารเจเทีย่ง+

กราบขอพรหลวงพอ่แชม่+พระธาตอุนัดามนั ณ วดัฉลอง+ไหวพ้ระผุดจากแผน่ดนิแคห่นา้อกที่
ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงถลาง ณ วดัพระทอง+ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่า้นขายของฝาก เชน่ มะมว่งหมิพานต ์ 

- ดพูระอาทติยต์กทะเลทีส่วยงามตดิอนัดบัโลกทีแ่หลมพรหมเทพ+ทานอาหารเจเย็น+ไหวศ้าลเจา้
กุย๋ตุย่เกา่แกท่ีส่ดุในภเูก็ต+จากนัน้พักผอ่นทีโ่รงแรม หรอืทอ่งราตรอีสิระชมภเูก็ตแฟนตาช ี(จา่ยเอง) 

- ทานอาหารเจเชา้ทีโ่รงแรม (เดมิทีศ่าลเจา้โรงเจพังงานฯ)+เดนิทางผา่นพังงา-สรุาษฏรธ์านี-แวะซือ้

สนิคา้ของฝากจากสรุาษฎร ์เชน่ สนิคา้โอท็อป ของทีร่ะลกึ ณ สหกรณ์สรุาษฎรธ์าน ี(CO-OP) 
- ถงึบางสะพานนอ้ย จ.ประจวบครีขีนัธ ์น าคณะเขา้ทีพั่กโรงรมิชายหาด+ท าธรุะสว่นตวั 

-ทานอาหารเจเย็น+ไหวศ้าลเจา้บางสะพานฯ รว่มพธิลียุไฟ+พักทีโ่รงแรมรมิชายหาด 
- ทานอาหารเชา้+ไหวศ้าลเจา้+เดนิทางเรยีบฝ่ังทะเลเทอืกเขาธงชยั+ไหวพ้ระพุทธกติตสิริชิยั 

-พระมหาเจดยีภ์กัดปีระกาศ 9 ยอด หรอืวมิานลอยฟ้าทีว่จิติรงดงาม+คารวะเสด็จเตีย่กรมหลวง

ชุมพร-ทานอาหารเทีย่งและไหวศ้าลเจา้ใหญส่ามรอ้ยยอด+เดนิทางสูห่ัวหนิกราบหลวงปู่ โต  
วดัตาลเจ็ดยอดศาลเจา้โรงเจเขาเตา่+ไหวพ้ระบวัเข็มใหญท่ีส่ดุในโลก+เจา้แม่กวนอนิ+ 

ทานอาหารเจทีส่ านักสงฆเ์ขาเตา่+เดนิทางกลับถงึ กทม. โดยสวัสดภิาพ ประมาณ 21.00 น. 

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  มปีระกนัอบุตัภิัย คนละ 200,000 บาท (เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

ขอ้ควรทราบ : ควรใสช่ดุขาวไปจะดมีาก กรณีใสช่ดุธรรมดาไป เวลาเขา้ไปศาลเจา้โรงเจ จะมชีดุขาวใหใ้สท่บัชดุธรรมดา 

คา่บรกิาร ทา่นละ 2,600 บาท :- รวมทีพั่กโรงแรม 2 คนื+อาหารเชา้ทีโ่รงแรม+เทีย่ง+เย็นทีศ่าลโรงเจ ท าบญุตามศรัทธา 

อาทติย ์29 ก.ย. ฉะเชงิเทรา-ชลบรุ ี: ไหวห้ลวงพอ่โสธร เจา้พอ่ซ าปอกง วหิารเทพ
สถติ เทพเจา้หนา่จาซาไทจือ้ เจา้แมก่วนอมิพนัมอื ราคา 600 บาท+อาหารเชา้  

วนั/เดอืน/ปี   เวลา รายการทวัร ์ :  กรุณาใสชุ่ดขาว หรอืตามอธัยาศยั เวลาเขา้โรงเจมชุีดใหเ้ปลีย่น 
อาทติย ์
29 ก.ย. 

 

06.00 
เชา้ 

 

เทีย่ง 
 

 
บา่ย 

 
 

 

 
เย็น/ค า่  

ทวัรป์รับอากาศ ออกจากหนา้ธรรมศาสตร ์ สนามหลวง+บรกิารอาหารเจ (ขา้วกลอ่ง) (1) กราบขอพร  
หลวงพอ่โสธร ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงฉะเชงิเทรา (2) ศาลเจา้แมก่วนอมิลอยน า้ เป็นรูปยนืองคล์อย  

สงูประมาณ 1 เมตรเศษหนัก 40 กก.ท าจากเซรามกิ เมือ่ปี 2540 มคีนพบลอยน ้ามา ประดษิฐาน ณ  

สมาคมสงเคราะหก์ารกศุลฉะเชงิเทรา+ทานอาหารทีโ่รงเจ (3) วดัจนีประชาสโมสร (วดัเลง่ฮกยี)่  
วดัจนีมหายานทีข่ยายมาจากวัดเลง่เน่ยยี ่กทม.สรา้งสมัย ร.5 พ.ศ.2449 มรีูปปัน้ขนาดใหญ่ของทา้วจตุ 

โลกบาล และเทวรูปจนีอว้ยโหซ้ึง่แตง่กายชดุนักรบ มวีหิารบรูพาจารย–์เจา้แมก่วนอมิ-วอ่งอว้นตี-่ตีซ่งัออ๋ง 
-สระนทสีวรรค ์(4) วดัอุภยัภาตกิาราม (วดัซ าปอกง) เดมิเป็นวดัจนีแตปั่จจบุนัเป็นวดัญวน 

ในลทัธมิหายาน กราบขอพรหลวงพ่อโต (พระไตรรัตนนายก) หรอืทีเ่รยีกวา่ “เจา้พอ่ซ าปอกง”  
ในประเทศไทยม ี3 องคเ์ทา่นัน้ คอื วัดกัลยาณมติร/กทม. วดัพนัญเชงิ/อยธุยา และวดัอภุัยฯ 

+ออกเดนิทางไปชลบรุ ีคารวะ (5) เจา้พอ่งีฮ้งเกาะ (6) วหิารเทพสถติพระกติเิฉลมิ เป็น 

ศาลเจา้จนีใหญ ่4 ชัน้ ยิง่ใหญ่อลงัการดว้ยสถาปัตยกรรมจนี (7) เทพเจา้หนา่จาซาไทจือ้  
(8) เจา้แมก่วนอมิพนัมอื +จากนัน้เดนิทางกลบัถงึ กทม.โดยสวัสดภิาพ 

อาทติย ์6 ต.ค. เทีย่วประจวบฯ : อทุยานราชภกัดิ ์ไหวพ้ระคารวะศาลเจา้โรงเจหวัหนิ  
เขาเตา่ เจา้แมก่วนอนิ พระบวัเข็ม-หลวงปู่ โต-หลวงปู่ ทวด : ราคา 600 บาท+อาหารเชา้ 
วนั/เดอืน/ปี   เวลา รายการทวัร ์ :  กรุณาใสชุ่ดขาว หรอืตามอธัยาศยั เวลาเขา้โรงเจมชุีดใหเ้ปลีย่น 

 อาทติย ์
 6 ต.ค. 

 

06.00 น. 
10.00 น. 

เชา้ 
 

เทีย่ง 
บา่ย 

 

เย็น/ค า่ 

รถทวัรป์รับอากาศ ออกจากหนา้ธรรมศาสตร ์สนามหลวง+บรกิารอาหารเจ+เดนิทางสูป่ระจวบฯ 
ถงึวดัตาลเจ็ดยอด (1) กราบขอพรหลวงปู่ โตองคใ์หญ ่(สมเด็จพระพุฒาจารยโ์ต พรหมรังส)ี 

(2) โรงเจเขาเตา่ (3) วดัธรรมสวา่งเขาเตา่ ไหวพ้ระบวัเข็มใหญท่ีสุ่ดในโลก+พระพุทธรูป 
บนยอดเขาหันพระพักตรอ์อกสูท่ะเล+เจา้แมก่วนอมิองคใ์หญ ่ณ วหิารบนยอดเขาเตา่ 

ทานอาหารเจเทีย่ง ดว้ยขนมจนี น ้ายาอนัมชีือ่ของหัวหนิ และท าบญุทอดผา้ป่าบ ารุงวดัฯ  
เทีย่วชม (4) “อุทยานราชภกัดิ”์ สกัการะพระราชานุสาวรยีพ์ระมหากษตัรยิไ์ทยในอดตี 

สถานทอ่งเทีย่วแหง่ใหม่ทีค่นนยิมไปกนัมาก (5) กราบหลวงปู่ ทวดองคใ์หญ ่วดัหว้ยมงคล 

ขากลับแวะชอ้ปป้ิงทีร่า้นของฝากจากเมอืงเพชร+เดนิทางกลับถงึ กทม. โดยสวัสดภิาพ 

 


