สิงห์บุรี-อ่างทอง 5 วัด ขอพรพระคู่เมือง
เสริมบุญ หนุนบารมี 1 วัน
เดินทาง ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564
วัดพระนอนจักรสีหว์ รวิหาร l วัดโพธิ์เก้าต้น l วัดขุนอินทประมูล
วัดสังกระต่าย l วัดม่วง l ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน

เริ่มต้นเพียง
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.

กรุงเทพฯ – วัดพระนอนจักรสีหว์ รวิหาร-วัดโพธิ์เก้าต้น-ตลาดไทย
ย้อนยุคบ้านบางระจัน -วัดสังกระต่าย –วัดม่วง-กรุงเทพฯ
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กลางวัน

เย็น
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Day
1
กรุ งเทพฯ
สิงห์บุรี
อ่างทอง
วันที่ 1
06.00 น.

07.00 น
09.00 น.

กรุ งเทพฯ–วัดพระนอนจักรสีหว์ รวิหาร-วัดโพธิ์เก้าต้น-ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน-วัดสัง
กระต่าย –วัดม่วง-กรุ งเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและ
เป็ นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึน้ รถ บนรถจะ
มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
ออกเดินทางสู่ จังหวัดสิงห์บุรี โดยรถตูส้ ปรับอากาศ
ระหว่างทางบริการอาหารว่าง (มือ้ ที่1)
นาท่านเข้าสู่ วัดพระนอนจักรสีหว์ รวิหาร เป็ นพระอารามหลวงชัน้ ตรี สันนิษฐานว่าวัดนีส้ ร้างขึน้ ในสมัย
กรุ งศรีอยุธ ยาราชธานี นาท่านสัการะขอพร หลวงพ่อพระนอนจั ก รสี ห ์ พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่
พุทธลักษณะแบบสุโขทัย ที่ มีความงดงามมาก มี ความยาวทัง้ สิ น้ 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ และ 7 นิ ว้
ลักษณะ พระพักตร์หนั ไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก พระกรขวายื่นไปด้านหน้า ไม่งอ
พระกรขึ น้ รับ พระเศี ย รแบบไทย พระแก้ว พระกาฬ เป็ นพระพุ ท ธรู ป นั่ง ศิ ล า ลงรัก ปิ ดทอง และพระ
นั่งขัดสมาธิเพชร อันศักดิ์สิทธิ์ มีพทุ ธลักษณะงดงาม ด้านหน้าวิหารมีตน้ สาละลังกาใหญ่ ต้นไม้สาคัญ ใน
พุทธประวัติ ผลิดอกบานสะพรั่ง ภายในตัววัดยังมีส่งิ ศักดิส์ ิทธิ์ให้กราบไหว้บชู า หลายจุด ทัง้ รู ปปั้ นหลวงพ่อ
โตองค์ใหญ่ ที่อยูบ่ ริเวณหน้าทางเข้า วิหารเจ้าแม่กวนอิม
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10.00น.

นาท่านเข้าสู่ วัดโพธิ์เก้าต้น นาท่านกราบขอพร พระอาจารย์ธรรมโชติ ทีเ่ คารพสักการะของชาวสิงห์บรุ ี
โดยทั่วไปท่านเป็ นมิ่งขวัญและพลังใจแก่วีระชนชาวบ้านบางระจันที่ทาให้สามารถเข้าต่อสูป้ อ้ งกันข้าศึก
และได้รบั ชัยชนะถึง 7 ครัง้ เป็ นพระที่มีอาคมชัน้ เลิศ และชานาญเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพร
นาท่านชม ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน ตลาดไทยย้อนยุคบรรยากาศร่มรื่นน่าเที่ยวชม บรรยากส
ศซุม้ จาหน่ายสินค้าด้วยวัสดุธรรมชาติในรู ปแบบพืน้ บ้าน ให้ความรูส้ ึกที่ผอ่ นคลาย ชาวบ้านจะแต่งตัวย้อน
ยุคมานั่งจาหน่ายสินค้า อย่างหลากหลาย

เทีย่ ง
บ่าย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นลางวั
าท่านนเดิ
นทางสู
่ จัยงหวัดอ่างทอง
ตามอั
ธยาศั
ออกเดินทางสู่ วัดขุนอินทประมูล ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุง่ โพธิ์ทอง อยู่ในเขตตาบลอินท
ประมูล จังหวดอ่างทอง วัดนีเ้ ป็ นวัดโบราณสร้างขึน้ ในสมัย กรุงสุโขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขตเดิม
คะเนว่าเป็ นวัดขนาดใหญ่ มีความยาวถึง ๕๐ เมตร (๒๕ วา)

นาท่านเข้าสู่ วัดสังกระต่าย ชมโบสถ์เก่าแก่มีตน้ โพธิ์ขนาดใหญ่ขนึ ้ ปกคลุมรอบโบสถ์ 4 ต้น รวมถึงปกคลุม
ภายในโบสถ์ดว้ ย โดยภายในโบสถ์มีทงั้ หมด 3 ห้อง ภายในห้องแรกมีพระบูชา คือ หลวงพ่อแก่น เมื่อเข้า
มาในห้องใหญ่มีพระประธานองค์ใหญ่ 1 องค์ คือ หลวงพ่อวันดี และอีก 2 องค์มีขนาดย่อม ลงมา คือ
สิงห์บรุ -ี อ่างทอง ไหว้5วัด ขอพรพระคูเ่ มือง เสริมบุญ หนุนบารมี 1 วัน
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หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข ส่วนห้องสุดท้ายเป็ นห้อง ว่างเปล่า ตัวโบสถ์ไม่มีหลังคาแต่รม่ รื่น เนื่องจาก
อาศัยร่มเงาของต้นโพธิ์ท่ีปกคลุมจนเปรียบเสมือนหลังคา

นาท่านเข้าสู่ วัดม่วง วัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในช่วงเสียกรุง วัดแห่งนีก้ ็ถกู เผา เหลือ
เพียงซากปรักหักพัง จนกระทั่งท่านพระครูวิบลู อาจารคุณ (หลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ) ได้ธุดงค์มาปั กกลด
เห็นว่าเป็ นสถานที่ท่ีนา่ ปฏิบตั ธิ รรมในระหว่างนั่งสมาธินนั้ ท่านได้ปรากฏนิมิตเห็นองค์หลวงปู่ ขาวและหลวง
ปู่ แดงบอกว่าให้ชว่ ยบูรณะวัดขึน้ มาใหม่ หลังจากนัน้ ท่านจึงได้เริ่มการปฏิสงั ขรณ์ศาสนสถานต่างเป็ นต้นมา

17.30 น. สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.30 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

******************************************
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
26 ธันวาคม 2563
16 , 23 , 30 มกราคม 2564
06 , 13 , 20 , 27 กุมภาพันธ์ 2564
06 , 13 , 20 , 27 มีนาคม 2564

ราคาท่านละ
999 บาท
999 บาท
999 บาท
999 บาท

หมายเหตุ (กรุ ณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั ิตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยว
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ใน
กรณีท่ีมีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และ
สภาพภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.

รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ
500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นีไ้ ม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
รักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จา่ ยที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
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3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยาน
แห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้ งการใบกากับภาษี
เท่านัน้ ) (กรณีตอ้ งการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)

่ ่ ัง
การจองทัวร์และสารองทีน
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงิน
ของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่น่ งั เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอน
เงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการ
เดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไข
และข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้
ห้องนา้ บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริน้ แบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อท่าน
กรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดื่ม/นา้ เปล่า แจกให้วนั ละ 1 ขวด
6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยูบ่ นรถ
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