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รหัสโปรแกรม : 21166 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

สิงหบ์รุ-ีอ่างทอง 5 วดั ขอพรพระค ู่เมือง  

เสรมิบญุ หนนุบารมี 1 วนั 



 
 
 
 

2 สิงห์บุรี-อ่างทอง ไหว5้วดั ขอพรพระคู่เมือง เสริมบุญ หนุนบารมี 1 วนั                                                          WTANG-BS002 
 

เดินทาง ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564 

วัดพระนอนจกัรสีหว์รวิหาร l วัดโพธิ์เกา้ตน้ l วัดขนุอินทประมลู 

วัดสงักระตา่ย l วัดมว่ง l ตลาดไทยยอ้นยคุบา้นบางระจนั 

 
 

เสน้ทางการเดินทาง เชา้ กลางวัน เย็น 

วันที ่1. กรงุเทพฯ – วัดพระนอนจักรสีหว์รวิหาร-วัดโพธ์ิเกา้ตน้-ตลาด

ไทยยอ้นยคุบา้นบางระจัน -วัดสังกระต่าย –วัดม่วง-กรงุเทพฯ    

 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

สิงหบ์รุ ี

อ่างทอง 
 

 

วนัท่ี 1 
กรงุเทพฯ–วดัพระนอนจกัรสีหว์รวิหาร-วดัโพธ์ิเกา้ตน้-ตลาดไทยยอ้นยคุบา้น

บางระจนั-วดัสงักระต่าย –วดัม่วง-กรงุเทพฯ 

06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ จดุนดัหมาย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว

และเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพ่ือคัดกรองก่อนขึน้รถ 

บนรถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ และเวน้ระยะห่างการนัง่ในรถ 

07.00 น 

 

ออกเดินทางสู ่จงัหวดัสิงหบ์รุ ี โดยรถบัสปรบัอากาศ  

  ระหว่างทางบริการอาหารว่าง (มื้อท่ี1) 

09.00 น. น าทา่นเขา้ส ู ่วดัพระนอนจกัรสีหว์รวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สันนิษฐานว่าวัดน้ีสรา้งขึ้นใน

สมยักรงุศรีอยธุยาราชธานี น าทา่นสกัาระขอพร หลวงพอ่พระนอนจกัรสีห์  พระพทุธไสยาสนข์นาด

เริม่ตน้เพียง 999.- 
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ใหญ ่ พทุธลกัษณะแบบสโุขทยั ท่ีมีความงดงามมาก มีความยาวทัง้สิ้น 1 เสน้ 3 วา 2 ศอก 1 คืบ และ 

7 น้ิว ลักษณะ พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก พระกรขวาย่ืนไป

ดา้นหนา้ ไมง่อพระกรขึน้รบัพระเศียรแบบไทย พระแกว้ พระกาฬ เป็นพระพทุธรปูนัง่ศิลา ลงรกัปิดทอง 

และพระนัง่ขดัสมาธิเพชร อนัศักด์ิสิทธิ์ มีพทุธลกัษณะงดงาม ดา้นหนา้วิหารมีตน้สาละลงักาใหญ่ ตน้ไม ้

ส าคัญ ในพทุธประวัติ ผลิดอกบานสะพรัง่ ภายในตวัวัดยงัมีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใหก้ราบไหวบ้ชูา หลายจดุ ทั้ง

รปูป้ันหลวงพ่อโตองคใ์หญ ่ท่ีอยูบ่ริเวณหนา้ทางเขา้  วิหารเจา้แมก่วนอิม   

 
10.00น. น าทา่นเขา้ส ู ่วัดโพธิ์เกา้ตน้ น าทา่นกราบขอพร พระอาจารยธ์รรมโชติ ท่ีเคารพสกัการะของชาว

สิงหบ์รีุโดยทัว่ไปทา่นเป็นมิ่งขวัญและพลงัใจแก่วีระชนชาวบา้นบางระจนัท่ีท าใหส้ามารถเขา้ตอ่ส ูป้้องกัน

ขา้ศึกและไดร้บัชยัชนะถึง 7 ครัง้ เป็นพระท่ีมีอาคมชัน้เลิศ และช านาญเร่ืองเก่ียวกับยาสมนุไพร 

 น าทา่นชม ตลาดไทยยอ้นยคุบา้นบางระจนั ตลาดไทยยอ้นยคุบรรยากาศรม่ร่ืนนา่เท่ียวชม 

บรรยากสศซุม้จ าหนา่ยสินคา้ดว้ยวัสดธุรรมชาติในรปูแบบพ้ืนบา้น ใหค้วามร ูส้ึกท่ีผอ่นคลาย ชาวบา้น

จะแตง่ตวัยอ้นยคุมานัง่จ าหนา่ยสินคา้ อยา่งหลากหลาย   

 
เท่ียง  

 

อิสระอาหารกลางวัน 

ลางวันตามอธัยาศัย บ่าย น าทา่นเดินทางสูจ่งัหวดัอ่างทอง 

 ออกเดินทางสู ่วดัขนุอินทประมลู ประดิษฐานพระนอนองคใ์หญแ่ห่งทุง่โพธิ์ทอง อยูใ่นเขตต าบลอินท

ประมลู จงัหวดอา่งทอง วัดน้ีเป็นวัดโบราณสรา้งขึน้ในสมยั กรงุสโุขทยั พิจารณาจากซากอิฐแนวเขต

เดิมคะเนว่าเป็นวัดขนาดใหญ ่มีความยาวถึง ๕๐ เมตร (๒๕ วา) 
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 น าทา่นเขา้ส ู ่วดัสงักระต่าย ชมโบสถเ์ก่าแก่มีตน้โพธิ์ขนาดใหญข่ึน้ปกคลมุรอบโบสถ ์4 ตน้ รวมถึงปก

คลมุภายในโบสถด์ว้ย  โดยภายในโบสถม์ีทัง้หมด 3 หอ้ง ภายในหอ้งแรกมพีระบชูา คือ หลวงพอ่แก่น 

เมื่อเขา้มาในหอ้งใหญม่พีระประธานองคใ์หญ่ 1 องค ์คือ หลวงพ่อวันดี และอีก 2 องคม์ีขนาดยอ่ม ลง

มา คือ หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสขุ สว่นหอ้งสดุทา้ยเป็นหอ้ง ว่างเปลา่ ตวัโบสถไ์มม่ีหลงัคาแตร่ม่ร่ืน 

เน่ืองจากอาศัยรม่เงาของตน้โพธิ์ท่ีปกคลมุจนเปรียบเสมือนหลงัคา  

 
 น าทา่นเขา้ส ู ่วดัม่วง วัดเก่าแก่สรา้งในสมยักรงุศรีอยธุยาตอนปลาย ในชว่งเสียกรงุ วัดแห่งน้ีก็ถกูเผา 

เหลือเพียงซากปรกัหักพัง จนกระทัง่ทา่นพระครวิูบลูอาจารคณุ (หลวงพ่อเกษม อาจารสโุภ) ไดธ้ดุงค์

มาปักกลดเห็นว่าเป็นสถานท่ีท่ีนา่ปฏิบัติธรรม ในระหวา่งนัง่สมาธินัน้ ทา่นไดป้รากฏนิมิตเห็นองคห์ลวง

ปู่ขาวและหลวงปู่แดงบอกว่าใหช้ว่ยบรูณะวัดขึ้นมาใหม ่ หลงัจากนัน้ทา่นจึงไดเ้ร่ิมการปฏิสงัขรณศ์าสน

สถานตา่งเป็นตน้มา 
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17.30 น. สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางกลบักรงุเทพฯ  

18.30 น. เดินทางกลบัถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกับภาพความประทบัใจ 

   

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

อัตราคา่บริการ 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ 

31 ตลุาคม 2563 999 บาท 

07 , 14 , 21 , 28 พฤศจกิายน 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 ุ(กรณุาอา่นายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานทอ่งเท่ียว

ปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการทอ่งเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการ
เดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มคณะไมถึ่ง 20 ทา่น โดยบริษทัจะแจง้ใหผ้ ูเ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และ

สภาพภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลือ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี

ก าหนด 
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อตัราค่าบริการทวัรน้ี์รวม 

1. รถบัสปรบัอากาศ ทอ่งเท่ียวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์

4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง 
วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุัติเหต ุวงเงนิไมเ่กินทา่น

ละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. ค่าใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่า
รกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาติท่ีตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยาน
แห่งชาติ 

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

5. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากับภาษี

เทา่นัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบั

เงนิของทา่น  

2. ช าระค่าทวัร ์เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการ

โอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการ

เดินทาง 7 วัน เพ่ือใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกันอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เมื่อทา่นตกลงช าระค่าทวัรก์ับทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบั   
เงือ่นไขและขอ้ตกลงทัง้หมดทกุขอ้แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นค่าใชจ้า่ยทัง้หมด ในทกุ

กรณี 

 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในชว่งภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบริการ 

1. สมาชิกตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมมีาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถ

งดใชห้อ้งน า้บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

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

ทา่นกรอกแลว้กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ด่ืม/น า้เปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
6. ทางบริษทัขออนญุาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างท่ีอยูบ่นรถ   
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หากใครสนใจจอง... 
.  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
.  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกนั-> http://m.me/unithaitrip 
.  หรือโทร 02-234-5936 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


 
 
 
 

8 สิงห์บุรี-อ่างทอง ไหว5้วดั ขอพรพระคู่เมือง เสริมบุญ หนุนบารมี 1 วนั                                                          WTANG-BS002 
 

 
 


