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 เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2564 

วัดพระนอนจกัรสีหว์รวิหาร l วัดโพธ์ิเกา้ตน้ l วัดขนุอินทประมลู 

วัดสงักระตา่ย l วดัม่วง l ตลาดไทยยอ้นยคุบา้นบางระจนั 
 
 
 
 

สิงหบ์รุี-อ่างทอง 5 วดั ขอพรพระค ู่เมือง  

เสรมิบญุ หนนุบารมี 1 วนั 

เริ่มตน้เพียง 999.- 
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เสน้ทางการเดินทาง เชา้ กลางวัน เย็น 
วันที่ 1. กรงุเทพฯ – วัดพระนอนจกัรสหีว์รวิหาร-วัดโพธิเ์กา้ตน้-ตลาด

ไทยยอ้นยคุบา้นบางระจัน -วัดสงักระตา่ย –วัดมว่ง-กรงุเทพฯ    

 

    วนัท่ี1 
กรงุเทพฯ–วดัพระนอนจกัรสีหว์รวิหาร-วดัโพธ์ิเกา้ตน้-ตลาดไทยยอ้นยคุบา้นบางระจนั-

วดัสงักระต่าย –วดัม่วง-กรงุเทพฯ 

06.00 น.                     คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับ เพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยวและเป็นไป

ตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคัดกรองก่อนขึน้รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์ 

เจลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

07.00 น 

 

ออกเดินทางสู่ จงัหวดัสิงหบ์รุี  โดยรถตูส้ปรับอากาศ  

  ระหว่างทางบริการอาหารว่าง (มื้อที่1) 

09.00 น. น าท่านเขา้สู่ วดัพระนอนจกัรสีหว์รวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี สนันษิฐานว่าวัดนีส้รา้งขึน้ในสมยักรงุศรี

อยธุยาราชธาน ีน าท่านสกัาระขอพร หลวงพ่อพระนอนจกัรสีห ์ พระพทุธไสยาสนข์นาดใหญ่  พทุธลกัษณะแบบ

สโุขทยั ที่มีความงดงามมาก มีความยาวทัง้สิ้น 1 เสน้ 3 วา 2 ศอก 1 คืบ และ 7 นิว้ ลกัษณะ พระพกัตรหั์นไปทาง

ทิศเหนอื พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก พระกรขวายื่นไปดา้นหนา้ ไมง่อพระกรขึน้รับพระเศียรแบบไทย พระแกว้ 

พระกาฬ เป็นพระพทุธรปูนัง่ศิลา ลงรักปิดทอง และพระนัง่ขดัสมาธิเพชร อันศักดิ์สิทธ์ิ มีพทุธลกัษณะงดงาม 

ดา้นหนา้วิหารมีตน้สาละลังกาใหญ่ ตน้ไมส้ าคัญ ในพทุธประวัติ ผลิดอกบานสะพรัง่ ภายในตวัวัดยังมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 

ใหก้ราบไหวบ้ชูา หลายจดุ ทัง้รปูป้ันหลวงพ่อโตองคใ์หญ่ ที่อยู่บริเวณหนา้ทางเขา้วิหารเจา้แมก่วนอิม   

 

10.00 น. น าท่านเขา้สู่ วัดโพธ์ิเกา้ตน้ น าท่านกราบขอพร พระอาจารยธ์รรมโชติ ที่เคารพสกัการะของชาวสิงหบ์รุีโดยทัว่ไป

ท่านเป็นมิ่งขวัญและพลงัใจแก่วีระชนชาวบา้นบางระจนัที่ท าใหส้ามารถเขา้ตอ่สูป้้องกนัขา้ศึกและไดร้ับชยัชนะถึง 7 

ครั้ง เป็นพระที่มีอาคมชัน้เลิศ และช านาญเรื่องเกี่ยวกบัยาสมนุไพร 

 น าท่านชม ตลาดไทยยอ้นยคุบา้นบางระจนั ตลาดไทยยอ้นยคุบรรยากาศร่มรื่นนา่เที่ยวชม บรรยากสศซุม้

จ าหนา่ยสินคา้ดว้ยวัสดธุรรมชาติในรปูแบบพื้นบา้น ใหค้วามรูส้ึกที่ผอ่นคลาย ชาวบา้นจะแตง่ตวัยอ้นยคุมานัง่

จ าหนา่ยสินคา้ อย่างหลากหลาย   
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เท่ียง  

 
อิสระอาหารกลางวัน 

ลางวันตามอัธยาศัย บ่าย น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัอ่างทอง 

 ออกเดินทางสู่ วดัขนุอินทประมลู ประดิษฐานพระนอนองคใ์หญ่แห่งทุ่งโพธ์ิทอง อยู่ในเขตต าบลอินทประมลู จงั

หวดอ่างทอง วดันีเ้ป็นวัดโบราณสรา้งขึน้ในสมยั กรงุสโุขทยั พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็นวัดขนาด

ใหญ่ มีความยาวถึง ๕๐ เมตร (๒๕ วา) 

 

 น าท่านเขา้สู่ วดัสงักระต่าย ชมโบสถเ์ก่าแก่มีตน้โพธ์ิขนาดใหญ่ขึน้ปกคลมุรอบโบสถ ์4 ตน้ รวมถึงปกคลมุ 

ภายในโบสถด์ว้ย  โดยภายในโบสถม์ีทัง้หมด 3 หอ้ง ภายในหอ้งแรกมีพระบชูา คือ หลวงพ่อแก่น เมื่อเขา้มา 

ในหอ้งใหญ่มีพระประธานองคใ์หญ่ 1 องค ์คือ หลวงพ่อวันดี และอีก 2 องคม์ีขนาดย่อม ลงมา คือ หลวงพ่อศรี  

และหลวงพ่อสขุส่วนหอ้งสดุทา้ยเป็นหอ้งว่างเปลา่ตวัโบสถไ์มม่ีหลงัคาแตร่่มรื่นเนือ่งจากอาศัยร่มเงาของตน้โพธ์ิ 

ที่ปกคลมุจนเปรียบเสมือนหลงัคา  
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 น าท่านเขา้สู่ วดัม่วง วัดเกา่แก่สรา้งในสมยักรงุศรีอยธุยาตอนปลาย ในชว่งเสียกรงุ วัดแห่งนีก็้ถกูเผา  

เหลือเพียงซากปรักหักพงั จนกระทัง่ท่านพระครวูิบลูอาจารคณุ (หลวงพ่อเกษม อาจารสโุภ) ไดธ้ดุงคม์าปักกลด 

เห็นว่าเป็นสถานที่ที่นา่ปฏิบตัิธรรม ในระหว่างนัง่สมาธินัน้ ท่านไดป้รากฏนมิิตเห็นองคห์ลวงปู่ขาวและหลวง 

ปู่แดงบอกว่าใหช้ว่ยบรูณะวัดขึน้มาใหม ่หลงัจากนัน้ท่านจึงไดเ้ริ่มการปฏิสงัขรณศ์าสนสถานตา่งเป็นตน้มา 

 

17.30 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบักรงุเทพฯ  

18.30 น. เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

   

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

16 , 23 , 30 มกราคม 2564 999 บาท 

06 , 13 , 20 , 27 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

06 , 13 , 20 , 27 มีนาคม 2564 999 บาท 
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หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่

มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 
4. มคัคเุทศก ์ที่คอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาท ิค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองที่นัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระค่าทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 
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การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ่้ายทัง้หมด ในทกุกรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรับการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครั้ง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปล่า  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ   

 


