
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 พฤศจิกายน 07-08 / 14-15 / 21-22 / 28-29   
 ธนัวาคม 05-06 / 12-13 / 19-20 / 26-27  
 มกราคม 02-03 / 09-10 / 16-17 / 23-24 / 30-31 
 กุมภาพนัธ์ 06-07 / 13-14 / 20-21 / 27-28 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้  
•  ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน  
•  รถตู ้ปรับอากาศ VIP ส าหรับคณะท่าน 
•  อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม 



 

 

 มีนาคม 06-07 / 13-14 / 20-21 / 27-28 

 
วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ –  อ่างทอง – วดัสังกระต่าย – วดัม่วง 

วดัขุนอนิทประมูล – สิงห์บุรี – วดัพกิุล  
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน 

06.00น.คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย บริษทั ลิกไนตท์วัร์ ถนนบรมราชชนนี เขตล่ิงชนั เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและ
ดูแลความสะดวก  

07.00น.น าทุกท่าน ออกเดินทางสู่ จ.อ่างทอง 
(114 กม.) น าท่านชม “วัดสังกระต่าย”  
สถานท่ีท่องเท่ี ยว UNSEEN ของ  จ.
อ่างทอง ชมโบสถ์เก่าแก่มีรากของต้น
โพธ์ิขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมรอบโบสถ์ดู
งดงามและอศัจรรย ์สักการะหลวงพ่อ
วนัดี หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล จากนั้ นเดินทางสู่ 
“วัดม่วง” (9 กม.) น าท่านสักการะขอ
พร “หลวงพ่อใหญ่” หรือ “พระพุทธ
มหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชยัชาญ” 
พระพุทธรูปนัง่ท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 
1 ในประเทศไทย องค์พระสูงถึง 93 
เมตร และหน้าตักกว้าง 62 เมตร โดย
ส ร้ า งถ ว าย เป็ น พ ระ ร าช กุ ศ ล แ ด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 
9 โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างนานถึง 16  ปี จากนั้นเดินทางสู่ “วดัขุนอินทประมูล” (13 กม.) วดัโบราณ
สร้างขึ้นในสมยั กรุงสุโขทยั ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 50 เมตร  (25 วา) นับเป็นพระ
พุทธไสยาสน์ท่ีใหญ่และยาวเป็นอันดับสองของประเทศไทย เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้
ปรักหักพงัไปเหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนอยู่กลางแจง้มานานนับเป็นร้อยๆ ปี  ภายมนวดัยงัมีซาก
โบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาว ซ่ึงเหลือเพียงฐานผนงับางส่วนและองคพ์ระพุทธรูปประดิษฐานอยูด่า้นใน 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 



 

 

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่  “วัดพิกุล
ทอง พระอารามหลวง” จ.สิงห์บุรี 
(20 กม.) วดัขนาดใหญ่ริมฝ่ังแม่น ้ า
น้อยท่ีมีความส าคญัแห่งหน่ึงของ
สิงห์บุรีชาวบา้นเรียกว่า วดัหลวง
พ่อ เน่ืองดว้ยเป็นวดัจ าพรรษาของ
ห ล วงพ่ อแพ  พ ระ เก จิ ดั ง  ซ่ึ ง
มรณภาพเม่ือ พ.ศ.2542 สักการะ 
“พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี” 
ห รื อ  “ ห ล ว ง พ่ อ ใ ห ญ่ ” 
พระพุทธรูปปางประทานพรองคใ์หญ่ท่ีสุดในประเทศไทย คือ ขนาดหนา้ตกักวา้ง 11 วา 2 ศอก 7 น้ิว สูง 21 
วา 1 คืบ 3 น้ิว สมควรแก่เวลา เพิน
ทางสู่ “ตลาดไทยยอ้นยุคบ้านระ
จัน” (11 กม.) ท่ีมีการจัดแต่งซุ้ม
จ าหน่ายสินคา้ดว้ยวสัดุธรรมชาติ
ในรูปแบบพื้นบา้น คลา้ยกบัตลาด
ในยุคโบราณ  สินค้าท่ีชาวบ้าน
น ามาจ าห น่ ายก็จะเป็นอาหาร
ทอ้งถ่ิน ขนมโบราณท่ีหาทานยาก 
ผลิตภณัฑ์ท ามือ รวมไปถึงพืชผกั
และผลไมส้ดๆ จากไร่ของชาวบา้น พ่อคา้แม่คา้ท่ีใส่ชุดแบบชาวบา้นสมยัก่อนมาออกร้านขายของท่ีฝาก 
และร้านอาหารมากมาย อีกทั้งยงัมีการแสดงการแสดงต่างๆเช่น การละเล่นพื้นบา้น การแสดงเพลงฉ่อย การ
แสดงวีรกรรมชาวบา้นบางระจนั จากเด็กๆ ในชุมชน อีกดว้ย  

เยน็ บริการอาหารเยน็ ท่ีร้านอาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั : CHAISAENG PALACE HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) สิงห์บุรี – วดัพระนอนจักรสีห์วรวหิาร – อยุธยา  
                                           วดัใหญ่ไชยมงคล – ล่องเรือ VelaCruise  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

หลังอาหารเดินทางสู่ เดินทางสู่ 
“วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร” วดั
เก่ าแ ก่ ซ่ึ งสั น นิษฐานว่ าส ร้าง
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราช
ธานี  สักการะพระพุทธรูปปาง
ไ ส ย า ส น์ ท่ี มี ข น า ด ใ ห ญ่ ท่ี 
สุดในเมืองไทย ซ่ึงองค์พระนั้นมี
ความยาว 47 เมตร 42 เซนติเมตร 
และมีพุทธลกัษณะตามแบบศิลปะ
สุโขทัยท่ีงดงาม นอกจากน้ี ยงัมี 
“พระกาฬ” พระพุทธรูปศิลาลงรัก
ปิดทองและ ‘พระแก้ว’ อันเป็น
พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชร ท่ี มี
พุทธศิลป์งดงาม โดยทั้ งโดยทั้ ง
สององค์น้ีสร้างขึ้นในสมยัรัชกาล
ท่ี 5 จากนั้ นเดินทางสู่  “วัดใหญ่
ไชยมงคล” จ.พระนครศรีอยุธยา 
(98 กม.) วดัท่ีเก่าแก่สร้างขึ้ นใน
สมยัอยุธยาตอนตน้คือในรัชสมยั
ของสมเด็จพระรามาธิปดีท่ี 1 หรือ
พระเจ้าอู่ทอง ชมเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุด
ในอยุธยา   “เจดีย์ชัยมงคล” อนุสรณ์แห่งชยัชนะอนัยิ่งใหญ่ท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะ มงักะยอ
ชวาพระมหาอุปราชของหงสาวดี จากนั้น เดินทางสู่ ท่าเรือ Vela  

12.30น. เรือล่องออกจากท่า Vela พร้อมอ่ิมอร่อยกบัอาหารบุฟเฟ่ต ์ โดยฝีมือเชฟชั้นน า ตลอดการ
ล่องเรือ 2 ชัว่โมง เรือจะน าเราล่องผา่นแม่น ้าป่าสักและแม่น ้าเจา้พระยา ชิมวิวอนัสวยงามและวิถี
ชีวิตริมแม่น ้าท่ีอยูคู่่คนไทยมาชา้นาน ไม่วา่จะเป็นบา้นเรือน วดัเก่าแก่ และโบราณสถานท่ีส าคญั 
เช่น วดัพนญัเชิง, ป้อมเพชร, วดัพุทไธสวรรค,์ วดัไชยวฒันาราม เป็นตน้ (***หมายเหตุหากท่ีนัง่
บนเรือเตม็ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรอบในการลงเรือโดยจะมีการอพัเดท
ขอ้มูลไปยงัลูกคา้อีกคร้ัง***) 



 

 

14.30น .
 เ รื อ ก ลั บ สู่  ท่ า  Vela 
จากนั้ น  น าท่านน าท่านสู่  “วัด
พุทไธศวรรย์” พระอารามหลวง
ท่ีใหญ่โตและมีช่ือเสียงวดัหน่ึง 
ปรากฏตามต านานว่าสมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี  1 (พระเจ้าอู่ทอง) 
เป็นอีกวัดหน่ึงท่ี มิได้ถูกพม่ า 
ท าล าย เห มือนวัด อ่ืน จึงยัง มี
โบราณสถานไวช้มอีกมากมาย 

ทั้ง ปรางค์ประธาน ศิลปะแบบ
ขอม  พระวิหารหลวง บริเวณ
ด้ า น ห ลั ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น 
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาด
ใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ “วัดไชย
วัฒนาราม” ท่ีสร้างขึ้นสมยัพระ
เจา้ปราสาททอง  



 

 

สมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้ งอยู่ท่ี ต าบลบ้านป้อม อ าเภอเมือง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝ่ังแม่น ้ า
เจา้พระยา ทางฝ่ังตะวนัตกนอกเกาะเมือง ชม “พระปรางคศ์รีรัตนมหาธาตุ” เป็นปรางคป์ระธานของวดั ระเบียง
คต คือส่วนท่ีเช่ือมเมรุทั้ง 4 ทิศ เขา้ดว้ยกนั ภายในระเบียงคตประดิษฐานพระพุทธรูปปูนป้ันปางมารวิชยั ท่ีเคย
ลงรักปิดทองจ านวน 120 องค ์

16.00น. น าท่านสู่ “วัดพนัญเชิง” วดัเก่าแก่
ท่ีส ร้างขึ้ นตั้ งแต่สมัยก่อนการ
สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราช
ธานี และได้รับการรักษาบูรณะ
อย่างดีมาจนถึงในปัจจุบนั ภายใน
พระอุโบสถวัดพนัญเชิงเป็นท่ี
ประดิษฐานของพระพุทธรูปไตร
รัตนายก (หลวงพ่อโต หรือซ าปอ
กง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่ เมือง
อยธุยาท่ีไดรั้บความเคารพบูชาทั้งในหมู่คนไทยและคนจีนมาอยา่งยาวนาน 

 
 
17.30น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
19.30น. กลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********************************** 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร  
และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ มคัคุเทศก์มี
อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563-2564 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

มีเตียงเสริม 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

07-08 พ.ย. 63 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

14-15 พ.ย. 63 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

21-22 พ.ย. 63 4,490 4,490 4,490 4,490 1,500 

28-29 พ.ย. 63 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

05-06 ธ.ค. 63 4,490 4,490 4,490 4,490 1,500 

12-13 ธ.ค. 63 4,490 4,490 4,490 4,490 1,500 

19-20 ธ.ค. 63 4,490 4,490 4,490 4,490 1,500 

26-27 ธ.ค. 63 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

02-03 ม.ค. 64 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

09-10 ม.ค. 64 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

16-17 ม.ค. 64 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

23-24 ม.ค. 64 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

30-31 ม.ค. 64 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

06-07 ก.พ. 64 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

13-14 ก.พ. 64 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

20-21 ก.พ. 64 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

27-28 ก.พ. 64 4,490 4,490 4,490 4,490 1,500 

06-07 มี.ค. 64 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

13-14 มี.ค. 64 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 



 

 

20-21 มี.ค. 64 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

27-28 มี.ค. 64 3,990 3,990 3,990 3,990 1,000 

จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพยีง 8 ท่าน 
 
 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ารถน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   
2. โรงแรมท่ีพกั 1 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
3. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
4. มคัคุเทศกน์ าเท่ียว   
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 
6. ค่าล่องเรือ Vela Cruise พร้อมบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์  และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 300 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 2,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ี

สะกดช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน, น าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานการโอน
เงิน 

2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระ
เงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท 

หากแจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของ
เงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้น้อยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ิน
ใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 8 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไว้
แลว้ทั้งหมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควดิ 19 
1. ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
2. ตอ้งมีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
3. ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 


