
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง ธนัวาคม 2563 – มีนาคม 2564 

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร l วัดโพธิ์เก้าต้น l วัดขุนอินทประมูล 

วัดสังกระต่าย l วัดม่วง l ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน 

 

สิงห์บุร-ีอา่งทอง 5 วดั ขอพรพระคู่เมือง  

เสริมบุญ หนนุบารมี 1 วนั 

เริม่ตน้เพยีง 999.- 

 

 



 
 

 
 
 

เส้นทางการเดนิทาง เช้า กลางวนั เย็น 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ – วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร-วัด

โพธ์ิเก้าต้น-ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน 

-วัดสังกระต่าย –วัดมว่ง-กรุงเทพฯ 

   

 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 
- 

สงิหบ์ุร ี
อ่างทอง 

 

 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ–วดัพระนอนจกัรสหีว์รวหิาร-วดัโพธิเ์กา้ตน้-ตลาดไทย

ยอ้นยุคบา้นบางระจนั-วดัสงักระตา่ย –วดัมว่ง-กรงุเทพฯ 

06.00 

น. 

คณะพร้อมกัน ณ จุดนดัหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพ่ือ

ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าท่ี

จะท าการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพ่ือคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมี

แอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ 

07.00 

น 

 

ออกเดินทางสู่ จังหวดัสงิหบ์รุี  โดยรถตู้สปรับอากาศ  

  ระหว่างทางบริการอาหารว่าง (มื้อท่ี1) 

09.00 

น. 

น าท่านเข้าสู่ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี 

สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานี น าท่านสัการะ

ขอพร หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์  พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่  พุทธ

ลักษณะแบบสุโขทัย ท่ีมีความงดงามมาก มีความยาวท้ังสิ้น 1 เส้น 3 วา 2 



 
 

 
 

ศอก 1 คืบ และ 7 นิ้ว ลักษณะ พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหัน

ไปทางทิศตะวันออก พระกรขวายื่นไปด้านหน้า ไม่งอพระกรขึ้นรับพระ

เศียรแบบไทย พระแก้ว พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปนั่งศิลา ลงรักปิดทอง 

และพระนั่งขัดสมาธิเพชร อันศักดิ์สิทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงาม ด้านหน้า

วิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่  ต้นไม้ส าคัญ ในพุทธประวัติ ผลิดอกบาน

สะพรั่ง ภายในตัววัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้บูชา หลายจุด ท้ังรูปปั้น

หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ท่ีอยู่บริเวณหน้าทางเข้า  วิหารเจ้าแม่กวนอิม   

 
10.00

น. 

น าท่านเข้าสู่ วัดโพธิ์เก้าต้น น าท่านกราบขอพร พระอาจารย์ธรรมโชติ ที่

เคารพสักการะของชาวสิงห์บุรีโดยท่ัวไปท่านเป็นมิ่งขวัญและพลังใจแก่วี

ระชนชาวบ้านบางระจันท่ีท าให้สามารถเข้าต่อสู้ป้องกันข้าศึกและได้รับ

ชัยชนะถึง 7 ครั้ง เป็นพระที่มีอาคมชั้นเลิศ และช านาญเรื่องเกี่ยวกับยา

สมุนไพร 

 น าท่านชม ตลาดไทยยอ้นยคุบา้นบางระจนั ตลาดไทยย้อนยุคบรรยากาศ

ร่มรื่นน่าเท่ียวชม บรรยากสศซุ้มจ าหน่ายสินค้าด้วยวัสดุธรรมชาติใน

รูปแบบพื้นบ้าน ให้ความรู้สึกท่ีผ่อนคลาย ชาวบ้านจะแต่งตัวย้อนยุคมานั่ง

จ าหน่ายสินค้า อย่างหลากหลาย   

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระอาหารกลางวัน 

ลางวันตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

บา่ย 

น าท่านเดินทางสู่จังหวดัอา่งทอง 

 ออกเดินทางสู่ วัดขนุอนิทประมลู ประดษิฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่ง

โพธิ์ทอง อยู่ในเขตต าบลอินทประมูล จังหวดอ่างทอง วัดนี้เป็นวัดโบราณ

สร้างขึ้นในสมัย กรุงสุโขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิมคะเนว่าเป็น

วัดขนาดใหญ่ มีความยาวถึง ๕๐ เมตร (๒๕ วา) 

 

 น าท่านเข้าสู่ วัดสังกระตา่ย ชมโบสถ์เก่าแก่มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ขึ้นปก

คลุมรอบโบสถ์ 4 ต้น รวมถึงปกคลุมภายในโบสถ์ด้วย  โดยภายในโบสถ์มี

ท้ังหมด 3 ห้อง ภายในห้องแรกมีพระบูชา คือ หลวงพ่อแก่น เม่ือเข้ามาใน

ห้องใหญ่มีพระประธานองค์ใหญ่ 1 องค์ คือ หลวงพ่อวันดี และอีก 2 องค์มี

ขนาดย่อม ลงมา คือ หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข ส่วนห้องสุดท้ายเป็น

ห้อง ว่างเปล่า ตัวโบสถ์ไม่มีหลังคาแต่ร่มรื่น เนื่องจากอาศัยร่มเงาของต้น

โพธิ์ท่ีปกคลุมจนเปรียบเสมือนหลังคา  



 
 

 
 

 

 น าท่านเข้าสู่  วัดม่วง วัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

ในช่วงเสียกรุง วัดแห่งนี้ก็ถูกเผา เหลือเพียงซากปรักหักพัง จนกระท่ังท่าน

พระครูวิบูลอาจารคุณ (หลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ) ได้ธุดงค์มาปักกลดเห็น

ว่าเป็นสถานท่ีท่ีน่าปฏิบัติธรรม ในระหว่างนั่งสมาธินั้น ท่านได้ปรากฏนิมิต

เห็นองค์หลวงปู่ขาวและหลวงปู่แดงบอกว่าให้ช่วยบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ 

หลังจากนั้นท่านจึงได้เริ่มการปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างเป็นต้นมา 

 

17.30

 น. 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

18.30 

น. 

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ 

  
 

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



 
 

 
 

อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ 

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 มนีาคม 2564 999 บาท 

 
หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรุณาปฏิบัตรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA 

(มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพ่ือความ

ปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการ

ขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 

โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 

5. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ 

เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยค านึงถึง

ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม 

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 

3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 

4. มัคคุเทศก์ ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่า

รักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 

1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วย

โรคประจ าตัว) 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผู้เดินทาง

เอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีต้องช าระเพ่ิม 

อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ านวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณี

ท่ีต้องการใบก ากับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนท า

การช าระเงิน) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

การจองทัวร์และส ารองที่นั่ง 

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง 

ส าหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน  

2. ช าระค่าทัวร์ เพ่ือเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารอง

ท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดัง

รายละเอียด 

3. กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 

ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพ่ือใช้ส าหรับการท าเอกสาร

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เม่ือท่านตกลงช าระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงท้ังหมดทุกข้อแล้ว ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด ในทุกกรณี 

 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  

2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือ

ด้วยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใช้ห้องน้ าบนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 

4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้น

แบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บ

ริการบนรถบริการ) 

5. น้ าดื่ม/น้ าเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด    

6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยู่บนรถ   

 

 

 


