
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทาง ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564 

วัดพระนอนจกัรสีหว์รวิหาร l วัดโพธ์ิเกา้ตน้ l วัดขนุอินทประมลู 

วัดสงักระตา่ย l วัดมว่ง l ตลาดไทยยอ้นยคุบา้นบางระจนั 

 
 

 
 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัที่ 1. กรงุเทพฯ – วดัพระนอนจกัรสหีว์รวิหาร-วดัโพธิเ์กา้ตน้-ตลาด

ไทยยอ้นยคุบา้นบางระจนั -วดัสงักระตา่ย –วดัมว่ง-กรงุเทพฯ    

 
  

สิงหบ์รุ-ีอ่างทอง 5 วดั ขอพรพระค ู่เมือง  

เสรมิบญุ หนนุบารมี 1 วนั 

เริม่ตน้เพียง 999.- 

 

 



 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

สิงหบ์รุ ี

อ่างทอง 
 

 

วนัท่ี 1 
กรงุเทพฯ–วดัพระนอนจกัรสีหว์รวิหาร-วดัโพธ์ิเกา้ตน้-ตลาดไทยยอ้นยคุบา้น

บางระจนั-วดัสงักระต่าย –วดัม่วง-กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว

และเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคดักรองกอ่นขึน้รถ 

บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

07.00 น 

 

ออกเดินทางสู ่จงัหวดัสิงหบ์รุ ี โดยรถบสัปรบัอากาศ  

  ระหว่างทางบริการอาหารว่าง (มื้อท่ี1) 

09.00 น. น าท่านเขา้สู่ วดัพระนอนจกัรสีหว์รวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชัน้ตรี สนันิษฐานว่าวัดนี้สรา้งขึ้นใน

สมยักรงุศรีอยธุยาราชธานี น าท่านสกัาระขอพร หลวงพ่อพระนอนจกัรสีห ์ พระพทุธไสยาสนข์นาด

ใหญ่  พทุธลกัษณะแบบสโุขทัย ท่ีมีความงดงามมาก มีความยาวทัง้สิ้น 1 เสน้ 3 วา 2 ศอก 1 คืบ และ 

7 นิ้ว ลักษณะ พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก พระกรขวาย่ืนไป

ดา้นหนา้ ไมง่อพระกรขึน้รบัพระเศียรแบบไทย พระแกว้ พระกาฬ เป็นพระพทุธรปูนัง่ศิลา ลงรกัปิดทอง 

และพระนัง่ขดัสมาธิเพชร อนัศักดิ์สิทธ์ิ มีพทุธลกัษณะงดงาม ดา้นหนา้วิหารมีตน้สาละลงักาใหญ่ ตน้ไม้

ส าคญั ในพทุธประวัติ ผลิดอกบานสะพรัง่ ภายในตวัวัดยังมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิใหก้ราบไหวบ้ชูา หลายจดุ ทั้ง

รปูป้ันหลวงพ่อโตองคใ์หญ่ ท่ีอยู่บริเวณหนา้ทางเขา้  วิหารเจา้แมก่วนอิม   

 
10.00น. น าท่านเขา้สู ่วัดโพธ์ิเกา้ตน้ น าท่านกราบขอพร พระอาจารยธ์รรมโชติ ท่ีเคารพสกัการะของชาว

สิงหบ์รีุโดยทัว่ไปท่านเป็นมิ่งขวัญและพลงัใจแกวี่ระชนชาวบา้นบางระจนัท่ีท าใหส้ามารถเขา้ตอ่สูป้้องกนั



 
ขา้ศึกและไดร้บัชยัชนะถึง 7 ครัง้ เป็นพระท่ีมีอาคมชัน้เลิศ และช านาญเร่ืองเกี่ยวกบัยาสมนุไพร 

 น าท่านชม ตลาดไทยยอ้นยคุบา้นบางระจนั ตลาดไทยยอ้นยคุบรรยากาศร่มร่ืนนา่เที่ยวชม 

บรรยากสศซุม้จ าหนา่ยสินคา้ดว้ยวัสดธุรรมชาตใินรปูแบบพ้ืนบา้น ใหค้วามรูส้ึกท่ีผอ่นคลาย ชาวบา้น

จะแตง่ตวัยอ้นยคุมานัง่จ าหนา่ยสินคา้ อย่างหลากหลาย   

 
เท่ียง  

 

อิสระอาหารกลางวัน 

ลางวันตามอธัยาศัย บ่าย น าท่านเดินทางสูจ่งัหวดัอ่างทอง 

 ออกเดินทางสู ่วดัขนุอินทประมลู ประดิษฐานพระนอนองคใ์หญ่แห่งทุ่งโพธ์ิทอง อยู่ในเขตต าบลอินท

ประมลู จงัหวดอ่างทอง วดันีเ้ป็นวัดโบราณสรา้งขึน้ในสมยั กรงุสโุขทยั พิจารณาจากซากอิฐแนวเขต

เดิมคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ มีความยาวถึง ๕๐ เมตร (๒๕ วา) 

 
 น าท่านเขา้สู่ วดัสงักระต่าย ชมโบสถเ์กา่แกมี่ตน้โพธ์ิขนาดใหญ่ขึน้ปกคลมุรอบโบสถ ์4 ตน้ รวมถึงปก

คลมุภายในโบสถด์ว้ย  โดยภายในโบสถม์ีทัง้หมด 3 หอ้ง ภายในหอ้งแรกมีพระบชูา คือ หลวงพ่อแกน่ 

เมื่อเขา้มาในหอ้งใหญ่มีพระประธานองคใ์หญ่ 1 องค ์คือ หลวงพ่อวันดี และอีก 2 องคม์ีขนาดย่อม ลง

มา คือ หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสขุ สว่นหอ้งสดุทา้ยเป็นหอ้ง ว่างเปลา่ ตวัโบสถไ์ม่มีหลงัคาแตร่่มร่ืน 

เนือ่งจากอาศัยร่มเงาของตน้โพธ์ิท่ีปกคลมุจนเปรียบเสมือนหลงัคา  



 

 
 น าท่านเขา้สู่ วดัม่วง วัดเกา่แกส่รา้งในสมยักรงุศรีอยธุยาตอนปลาย ในชว่งเสียกรงุ วัดแห่งนีก็้ถกูเผา 

เหลือเพียงซากปรกัหกัพงั จนกระทัง่ท่านพระครวิูบลูอาจารคณุ (หลวงพ่อเกษม อาจารสโุภ) ไดธ้ดุงค์

มาปักกลดเห็นว่าเป็นสถานท่ีท่ีนา่ปฏิบตัธิรรม ในระหว่างนัง่สมาธินัน้ ท่านไดป้รากฏนมิิตเห็นองคห์ลวง

ปู่ขาวและหลวงปู่แดงบอกว่าใหช้ว่ยบรูณะวัดขึน้มาใหม่ หลงัจากนัน้ท่านจึงไดเ้ร่ิมการปฏิสงัขรณศ์าสน

สถานตา่งเป็นตน้มา 

 

17.30 น. สมควรแกเ่วลา น าท่านเดินทางกลบักรงุเทพฯ  

18.30 น. เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทา่นละ 

31 ตลุาคม 2563 999 บาท 

07 , 14 , 21 , 28 พฤศจิกายน 2563 999 บาท 

05 , 12 , 19 , 26 ธนัวาคม 2563  999 บาท 

16 , 23 , 30 มกราคม 2564 999 บาท 

06 , 13 , 20 , 27 กมุภาพนัธ ์2564 999 บาท 

06 , 13 , 20 , 27 มีนาคม 2564 999 บาท 

 



 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียว

ปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และ

สภาพภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี

ก าหนด 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถบสัปรบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง 
วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินท่าน

ละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่
รกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนยีมอทุยาน
แห่งชาติ 

4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 100 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี

เท่านัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบั

เงนิของท่าน  

2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการ

โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการ

เดินทาง 7 วัน เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อท่านตกลงช าระคา่ทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบั   
เงือ่นไขและขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ใชจ่้ายทั้งหมด ในทกุ

กรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อ

ท่านกรอกแลว้กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


