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Day 
1 

 

 

กรงุเทพฯ 
- 

สิงหบ์รุ ี
อ่างทอง 

 

 

วนัที  กรงุเทพฯ–วดัพระนอนจกัรสีหว์รวิหาร-วดัโพธิเกา้ตน้-ตลาดไทยยอ้นยคุบา้น
บางระจนั-วดัสงักระต่าย –วดัม่วง-กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย โดยมีเจา้หนา้ทีคอยใหก้ารตอ้นรับ เพือความปลอดภยัในการทอ่งเทยีว
และเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ทีจะทาํการตรวจวดัอณุหภมูิของลกูคา้เพือคัดกรองก่อนขนึรถ 
บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนงัในรถ 

07.00 น 
 

ออกเดินทางสู ่จงัหวดัสิงหบ์รุ ี โดยรถตูส้ปรับอากาศ  
  ระหวา่งทางบริการอาหารวา่ง (มอืที ) 

.  น. นาํท่านเขา้ส ู ่ วดัพระนอนจกัรสีหว์รวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชนัตรี สันนิษฐานว่าวัดนีสรา้งขนึใน

สมยักรงุศรีอยธุยาราชธานี นาํท่านสัการะขอพร หลวงพ่อพระนอนจกัรสีห ์ พระพทุธไสยาสนข์นาด
ใหญ ่ พทุธลกัษณะแบบสโุขทยั ทีมีความงดงามมาก มีความยาวทงัสนิ  เสน้  วา  ศอก  คืบ และ 

 นิว ลักษณะ พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก พระกรขวายืนไป
ดา้นหนา้ ไมง่อพระกรขนึรบัพระเศียรแบบไทย พระแกว้ พระกาฬ เป็นพระพทุธรปูนงัศิลา ลงรักปิดทอง 
และพระนงัขดัสมาธิเพชร อนัศักดิสิทธิ มพีทุธลกัษณะงดงาม ดา้นหนา้วิหารมีตน้สาละลงักาใหญ ่ตน้ไม้
สาํคัญ ในพทุธประวติั ผลิดอกบานสะพรัง ภายในตัววัดยังมีสิงศักดิสิทธิใหก้ราบไหวบ้ชูา หลายจดุ ทงั
รปูปันหลวงพ่อโตองคใ์หญ ่ทอียู่บริเวณหนา้ทางเขา้  วิหารเจา้แมก่วนอิม   

. น. นาํทา่นเขา้ส ู ่วดัโพธิเกา้ตน้ นาํท่านกราบขอพร พระอาจารยธ์รรมโชติ ทีเคารพสกัการะของชาว
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สิงหบ์รีุโดยทวัไปทา่นเป็นมิงขวัญและพลงัใจแก่วีระชนชาวบา้นบางระจนัททีาํใหส้ามารถเขา้ตอ่ส ูป้้องกัน
ขา้ศึกและไดร้ับชยัชนะถึง  ครัง เป็นพระทีมีอาคมชนัเลิศ และชาํนาญเรืองเกียวกับยาสมนุไพร 

 นาํทา่นชม ตลาดไทยยอ้นยคุบา้นบางระจนั ตลาดไทยยอ้นยคุบรรยากาศร่มรืนนา่เทียวชม 
บรรยากสศซุม้จาํหนา่ยสนิคา้ดว้ยวัสดธุรรมชาติในรปูแบบพืนบา้น ใหค้วามร ูส้ึกทีผอ่นคลาย ชาวบา้น
จะแต่งตัวยอ้นยคุมานงัจาํหน่ายสนิคา้ อย่างหลากหลาย   

เทียง  อิสระอาหารกลางวัน 
บ่าย นาํทา่นเดินทางสูจ่งัหวดัอ่างทอง 

 ออกเดินทางสู ่วดัขนุอินทประมลู ประดิษฐานพระนอนองคใ์หญ่แห่งทุง่โพธิทอง อยู่ในเขตตาํบลอินท
ประมลู จังหวดอา่งทอง วดันเีป็นวดัโบราณสรา้งขนึในสมยั กรงุสโุขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขต
เดิมคะเนวา่เป็นวดัขนาดใหญ ่มีความยาวถึง ๕๐ เมตร (๒๕ วา) 

 นาํทา่นเขา้ส ู ่วดัสงักระต่าย ชมโบสถเ์กา่แก่มตีน้โพธิขนาดใหญ่ขนึปกคลมุรอบโบสถ ์  ตน้ รวมถึงปก
คลมุภายในโบสถ์ดว้ย  โดยภายในโบสถม์ทีังหมด  หอ้ง ภายในหอ้งแรกมพีระบชูา คือ หลวงพ่อแกน่ 
เมือเขา้มาในหอ้งใหญ่มพีระประธานองคใ์หญ ่  องค ์คือ หลวงพ่อวันด ีและอีก  องคม์ขีนาดย่อม ลง
มา คือ หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสขุ ส่วนหอ้งสดุทา้ยเป็นหอ้ง วา่งเปลา่ ตวัโบสถไ์มม่หีลงัคาแตร่่มรืน 
เนืองจากอาศัยร่มเงาของตน้โพธิทีปกคลมุจนเปรียบเสมือนหลงัคา  
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 นาํทา่นเขา้ส ู ่วดัมว่ง วดัเกา่แกส่รา้งในสมยักรงุศรีอยธุยาตอนปลาย ในชว่งเสียกรงุ วดัแห่งนก็ีถกูเผา 

เหลอืเพียงซากปรักหักพัง จนกระทังทา่นพระครวิูบลูอาจารคณุ (หลวงพ่อเกษม อาจารสโุภ) ไดธ้ดุงค์
มาปักกลดเห็นวา่เป็นสถานททีีนา่ปฏิบัติธรรม ในระหว่างนงัสมาธินนั ท่านไดป้รากฏนิมติเห็นองค์หลวง
ปู่ขาวและหลวงปู่แดงบอกว่าใหช้ว่ยบรูณะวดัขนึมาใหม ่ หลงัจากนนัท่านจึงไดเ้ริมการปฏิสงัขรณศ์าสน
สถานตา่งเป็นตน้มา 

 
1 .  น. สมควรแก่เวลา นาํทา่นเดินทางกลับกรงุเทพฯ  

1 .  น. เดินทางกลับถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 
   

****************************************** 
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อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ 

 ,  ,  ,  ธนัวาคม    บาท 

 ,  ,  มกราคม   บาท 

 ,  ,  ,  กมุภาพนัธ ์   บาท 

 ,  ,  ,  มีนาคม   บาท 
 

 
หมายเหต ุ(กรณุาอา่นายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นทาํการจอง 
2. กรณุาปฏิบัตรตามทีเจา้หนา้ทีแนะนาํ เพือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเทียว

ปลอดภัยดา้นสขุอนามยั) และเพือความปลอดภยัในการท่องเทียว 
3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย  วนั 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขนึ หรือยกเลิกการ

เดินทาง ในกรณีทีมผีูร้่วมคณะไมถึ่ง  ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 
5. กาํหนดการนีอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และ

สภาพภมูิอากาศในขณะนนั โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นสาํคัญ 
6. บริษทัขอสงวนสิทธิยกเลิก หรือเลอืนการเดินทาง ในกรณีทีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจาํนวนที

กาํหนด 
 
 
อัตราค่าบริการทัวรน์ีรวม 

1. รถบัสปรับอากาศ ทอ่งเทียวตามรายการ  
2. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่องเทียว ตามทีระบใุนรายการทัวร ์
3. พาหนะทอ้งถิน(ถา้มี) ตามทีระบใุนรายการทวัร ์
4. มคัคเุทศก ์ทีคอยดแูลและอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอบัุติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง 

วงเงนิท่านละ , ,  บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีทีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไม่เกินทา่น
ละ , ,  บาท ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

 
อัตราค่าบริการทัวรน์ีไมร่วม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวอนืๆ ทีนอกเหนือรายการทวัรที์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีทีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจาํตัว) 

2. ค่าใชจ้า่ยทีมีการเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทียว ทีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนยีมสถานทีท่องเทียว สาํหรับชาวตา่งชาติทีตอ้งชาํระเพิม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยาน

แห่งชาต ิ
4. ค่าทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จาํนวน  บาท/ลกูคา้  ทา่น 
5. ค่าภาษีมลูค่าเพิม % และค่าภาษหีกั ณ ทีจา่ย % (เฉพาะในกรณีทีตอ้งการใบกาํกับภาษี

เทา่นนั) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนทาํการชาํระเงนิ) 
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การจองทัวรแ์ละสาํรองทีนงั 

1. กรณุาแจง้ชือ-นามสกลุ, ทอียู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง สาํหรับออกใบแจง้หนีและใบรับ
เงนิของทา่น  

2. ชาํระค่าทวัร ์เพือเป็นการยืนยันการจองจงึจะถือวา่ไดท้าํการสาํรองทีนงัเสร็จสมบรูณ ์โดยการ
โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดังรายละเอียด 

3. กรณุาสง่สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการ
เดินทาง  วัน เพือใชส้าํหรบัการทาํเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 
 

 
 
 
การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมอืท่านตกลงชาํระค่าทวัรก์บัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับ   
เงอืนไขและขอ้ตกลงทงัหมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสทิธไิมคื่นค่าใชจ้า่ยทงัหมด ในทกุ
กรณี 
 

ขอ้แนะนาํสาํหรับการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท  
มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชกิตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขนึ-ลงรถทกุครัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใชห้อ้งนาํบนรถตลอดการเดินทาง  
3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 
4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปรินแบบฟอรม์นใีหท้กุท่าน  เมือ

ทา่นกรอกแลว้กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 
5. นาํดืม/นาํเปลา่  แจกใหวั้นละ  ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารวา่ง ระหวา่งทีอยู่บนรถ   

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

7 สิงห์บุรี-อ่างทอง ไหว้ วดั ขอพรพระคู่เมือง เสริมบุญ หนุนบารมี  วนั                                                          WTANG-BS002 

 

 
 
 
 

 
 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

