สิงห์บ ุรี-อ่างทอง 5 วัด ขอพรพระคเู่ มือง
เสริมบ ุญ หน ุนบารมี 1 วัน
เดินทาง กันยายน– ต ุลาคม 2563
วัดพระนอนจักรสีหว์ รวิหาร l วัดโพธิเ์ ก้าต้น l วัดขุนอินทประมูล
วัดสังกระต่าย l วัดม่วง l ตลาดไทยย้อนยุคบ้านบางระจัน

เริม่ ต้นเพียง

999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.

1
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Day
1
กร ุงเทพฯ
สิงห์บ ุรี
อ่างทอง
กร ุงเทพฯ–วัดพระนอนจักรสีหว์ รวิหาร-วัดโพธิ์เก้าต้น-ตลาดไทยย้อนย ุคบ้าน
บางระจัน-วัดสังกระต่าย –วัดม่วง-กร ุงเทพฯ
06.00 น.

07.00 น
09.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยวและเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรอง
ก่อนขึน้ รถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนัง่ ในรถ
ออกเดินทางสู่ จังหวัดสิงห์บ ุรี โดยรถบัสปรับอากาศ
ระหว่างทางบริการอาหารว่าง (มื้อที่1)
นาท่านเข้าสู่ วัดพระนอนจักรสีหว์ รวิหาร เป็ นพระอารามหลวงชัน้ ตรี สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้น
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานี นาท่านสัการะขอพร หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ พระพุทธไสยาสน์
ขนาดใหญ่ พุทธลักษณะแบบสุโขทัย ที่มีความงดงามมาก มีความยาวทั้งสิ้น 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1
คืบ และ 7 นิว้ ลักษณะ พระพักตร์หนั ไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก พระกรขวายื่น
ไปด้านหน้า ไม่งอพระกรขึน้ รับพระเศียรแบบไทย พระแก้ว พระกาฬ เป็ นพระพุทธรูปนัง่ ศิลา ลงรักปิ ด
ทอง และพระนัง่ ขัดสมาธิเพชร อันศักดิ์สิทธิ์ มีพทุ ธลักษณะงดงาม ด้านหน้าวิ หารมีตน้ สาละลังกา
ใหญ่ ต้นไม้สาคัญ ในพุทธประวัติ ผลิดอกบานสะพรัง่ ภายในตัววัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้บชู า
หลายจุด ทัง้ รูปปั้ นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ที่อยู่บริเวณหน้าทางเข้า วิหารเจ้าแม่กวนอิม

10.00 น. นาท่านเข้าสู่ วัดโพธิ์เก้าต้น นาท่านกราบขอพร พระอาจารย์ธรรมโชติ ที่เคารพสักการะของชาว
สิงห์บรุ ีโดยทัว่ ไปท่านเป็ นมิ่งขวัญและพลังใจแก่วีระชนชาวบ้านบางระจันที่ทาให้สามารถเข้าต่อสูป้ ้ องกัน
ข้าศึกและได้รบั ชัยชนะถึง 7 ครัง้ เป็ นพระที่มีอาคมชัน้ เลิศ และชานาญเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพร
2
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นาท่านชม ตลาดไทยย้อนย ุคบ้านบางระจัน ตลาดไทยย้อนยุคบรรยากาศร่มรื่นน่าเที่ยวชม
บรรยากสศซุม้ จาหน่ายสินค้าด้วยวัสดุธรรมชาติในรูปแบบพื้นบ้าน ให้ความรูส้ ึกที่ผอ่ นคลาย ชาวบ้าน
จะแต่งตัวย้อนยุคมานัง่ จาหน่ายสินค้า อย่างหลากหลาย

เที่ยง
บ่าย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสูจ่ งั หวัดอ่างทอง
ออกเดินทางสู่ วัดข ุนอินทประมูล ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่แห่งทุ่งโพธิ์ทอง อยู่ในเขตตาบลอินท
ประมูล จังหวดอ่างทอง วัดนีเ้ ป็ นวัดโบราณสร้างขึน้ ในสมัย กรุงสุโขทัย พิจารณาจากซากอิฐแนวเขต
เดิมคะเนว่าเป็ นวัดขนาดใหญ่ มีความยาวถึง ๕๐ เมตร (๒๕ วา)

นาท่านเข้าสู่ วัดสังกระต่าย ชมโบสถ์เก่าแก่มีตน้ โพธิ์ขนาดใหญ่ขนึ้ ปกคลุมรอบโบสถ์ 4 ต้น รวมถึงปก
คลุมภายในโบสถ์ดว้ ย โดยภายในโบสถ์มีทงั้ หมด 3 ห้อง ภายในห้องแรกมีพระบูชา คือ หลวงพ่อแก่น
เมื่อเข้ามาในห้องใหญ่มีพระประธานองค์ใหญ่ 1 องค์ คือ หลวงพ่อวันดี และอีก 2 องค์มีขนาดย่อม ลง
มา คือ หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข ส่วนห้องสุดท้ายเป็ นห้อง ว่างเปล่า ตัวโบสถ์ไม่มีหลังคาแต่ร่มรื่น
เนือ่ งจากอาศัยร่มเงาของต้นโพธิ์ที่ปกคลุมจนเปรียบเสมือนหลังคา
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นาท่านเข้าสู่ วัดม่วง วัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในช่วงเสียกรุง วัดแห่งนีก้ ็ถกู เผา
เหลือเพียงซากปรักหักพัง จนกระทัง่ ท่านพระครูวิบลู อาจารคุณ (หลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ) ได้ธดุ งค์
มาปั กกลดเห็นว่าเป็ นสถานที่ที่นา่ ปฏิบตั ธิ รรม ในระหว่างนัง่ สมาธินนั้ ท่านได้ปรากฏนิมิตเห็นองค์
หลวงปู่ ขาวและหลวงปู่ แดงบอกว่าให้ชว่ ยบูรณะวัดขึน้ มาใหม่
หลังจากนัน้ ท่านจึงได้เริ่มการ
ปฏิสงั ขรณ์ศาสนสถานต่างเป็ นต้นมา

17.30 น. สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
**************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
05, 06 , 13 , 20 , 27 กันยายน 2563
03 , 13 , 23 , 31 ตุลาคม 2563
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หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่
มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป้นสาคัญ
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
อัตราค่าบริการทัวร์นรี้ วม
1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม
เงือ่ นไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการทัวร์นไี้ ม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จานวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ ) (กรณี
ต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
การจองทัวร์และสารองที่นงั ่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า
ทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงือ่ นไขและ
ข้อตกลงทัง้ หมดทุกข้อแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ในทุกกรณี
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ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้ ทางบริษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้หอ้ งนา้
บนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิ ด-ปิ ด ประตูเดียว
4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษทั ปริ้นแบบฟอร์มนีใ้ ห้ทกุ ท่าน เมื่อท่านกรอกแล้ว
กรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5. นา้ ดื่ม/นา้ เปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
6. ทางบริษทั ขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
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