
 
 
 
 

 รหัสโปรแกรม : 20970 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 ธันวาคม  05 - 06 / 12 - 13 / 19 - 20 / 26 - 27  
 มกราคม  02 - 03 / 09 - 10 / 16 - 17 / 23 - 24 / 30 - 31 
 กุมภาพันธ์  06 - 07 / 13 - 14 / 20 - 21 / 27 - 28 
 มีนาคม  06 - 07 / 13 - 14 / 20 - 21 / 27 - 28 
 เมษายน  03 - 04 

 
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ –  อ่างทอง – วัดสังกระต่าย – วัดม่วง - วัดขุนอินทประมูล – สิงห์บุรี 

– วัดพิกุล - ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน 
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริษัท ลิกไนต์ทัวร์ ถนนบรมราชชนนี เขตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและ            

ดูแลความสะดวก  
07.00 น. น าทุกท่าน ออกเดินทางสู่ จ.อ่างทอง (114 กม.)  
น าท่านชม  “วัดสังกระต่าย” สถานที่ท่องเที่ยว UNSEEN ของ จ.อ่างทอง ชมโบสถ์เก่าแก่มีรากของต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ขึ้น 

ปกคลุมรอบโบสถ์ดูงดงามและอัศจรรย์ สักการะหลวงพ่อวันดี หลวงพ่อศรี และหลวงพ่อสุข เพ่ือความ                
เป็นสิริมงคล  

จากนั้น เดินทางสู่ “วัดม่วง” (9 กม.) น าท่านสักการะขอพร “หลวงพ่อใหญ่” หรือ “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนี 
ศรีวิเศษชัยชาญ” พระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศไทย องค์พระสูงถึง 93 เมตร และหน้าตัก
กว้าง 62 เมตร โดยสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยใช้ระยะเวลา
การก่อสร้างนานถึง 16 ปี  

จากนั้น เดินทางสู่ “วัดขุนอินทประมูล” (13 กม.) วัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ 
มีความยาวถึง 50 เมตร  (25 วา) นับเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวเป็นอันดับสองของประเทศไทย            
เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไปเหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนอยู่ กลางแจ้งมานาน
นับเป็นร้อยๆ ปี ภายมนวัดยังมีซากโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาว ซึ่ งเหลือเพียงฐานผนังบางส่วนและ            
องค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านใน 

 
 
 
 
 
 
 

 มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ช านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้  

  ที่พักระดับมาตรฐาน  

  รถตู้ ปรับอากาศ VIP ส าหรบัคณะท่าน 

  อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ “วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง” จ.สิงห์บุรี (20 กม.) วัดขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ าน้อยที่มี

ความส าคัญแห่งหนึ่งของสิงห์บุรีชาวบ้านเรียกว่า วัดหลวงพ่อ เนื่องด้วยเป็นวัดจ าพรรษาของหลวงพ่อแพ พระ
เกจิดัง ซึ่งมรณภาพเมื่อ พ.ศ.2542 สักการะ “พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี” หรือ “หลวงพ่อใหญ่” 
พระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ ขนาดหน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 
1 คืบ 3 นิ้ว  

สมควรแก่เวลา  เดินทางสู่ “ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน” (11 กม.) ที่มีการจัดแต่งซุ้มจ าหน่ายสินค้าด้วยวัสดุธรรมชาติ         
ในรูปแบบพ้ืนบ้าน คล้ายกับตลาดในยุคโบราณ สินค้าที่ชาวบ้านน ามาจ าหน่ายก็จะเป็นอาหารท้องถิ่น            
ขนมโบราณที่หาทานยาก ผลิตภัณฑ์ท ามือ รวมไปถึงพืชผักและผลไม้สดๆ จากไร่ของชาวบ้ าน พ่อค้าแม่ค้า             
ที่ใส่ชุดแบบชาวบ้านสมัยก่อนมาออกร้านขายของที่ฝาก และร้านอาหารมากมาย อีกท้ังยังมีการแสดงการแสดง
ต่างๆเช่น การละเล่นพ้ืนบ้าน การแสดงเพลงฉ่อย การแสดงวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน จากเด็กๆ ในชุมชน            
อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ที่ร้านอาหารท้องถิ่น  
ที่พัก : CHAISAENG PALACE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 



 
วันที่สองของการเดินทาง (2) สิงห์บุรี – วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร – อยุธยา - วัดใหญ่ไชยมงคล – ล่องเรือ                 

Vela Cruise  
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังอาหาร เดินทางสู่ “วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร” วัดเก่าแก่ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 

สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทย  ซึ่งองค์พระนั้นมีความยาว 47 เมตร          
42 เซนติเมตร และมีพุทธลักษณะตามแบบศิลปะสุโขทัยที่งดงาม นอกจากนี้  ยังมี “พระกาฬ” พระพุทธรูป
ศิลาลงรักปิดทองและ ‘พระแก้ว’ อันเป็นพระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชร ที่มีพุทธศิลป์งดงาม โดยทั้งโดยทั้งสององค์
นี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  

จากนั้น เดินทางสู่ “วัดใหญ่ไชยมงคล” จ.พระนครศรีอยุธยา (98 กม.) วัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นคือ
ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา “เจดีย์ชัยมงคล” 
อนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะ มังกะยอชวาพระมหาอุปราช                
ของหงสาวดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น  เดินทางสู่ ท่าเรือ Vela  
12.30 น. เรือล่องออกจากท่า Vela พร้อมอ่ิมอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์โดยฝีมือเชฟชั้นน า ตลอดการล่องเรือ 2 ชั่วโมง  

เรือจะน าเราล่องผ่านแม่น้ าป่าสักและแม่น้ าเจ้าพระยา ชมวิวอันสวยงามและวิถีชีวิตริมแม่น้ าท่ีอยู่คู่คนไทย          
มาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน วัดเก่าแก่ และโบราณสถานที่ส าคัญ เช่น วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชร,                 
วัดพุทไธสวรรค์, วัดไชยวัฒนาราม เป็นต้น (***หมายเหตุหากที่นั่งบนเรือเต็มทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงรอบในการลงเรือโดยจะมีการอัพเดทข้อมูลไปยังลูกค้าอีกครั้ง***) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.30 น. เรือกลับสู่ ท่า Vela จากนั้น น าท่านน าท่านสู่ “วัดพุทไธศวรรย์” พระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียง         
วัดหนึ่ง ปรากฏตามต านานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นอีกวัดหนึ่งที่มิได้ถูกพม่าท าลาย
เหมือนวัดอ่ืนจึงยังมีโบราณสถานไว้ชมอีกมากมาย ทั้งปรางค์ประธานศิลปะแบบขอม  พระวิหารหลวง   
บริเวณด้านหลังประดิษฐาน พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่  

จากนั้น เดินทางสู่ “วัดไชยวัฒนาราม” ที่สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าปราสาททอง สมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ ต าบล        
บ้านป้อม อ าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง 
ชม “พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ” เป็นปรางค์ประธานของวัด ระเบียงคต คือส่วนที่เชื่อมเมรุทั้ง 4 ทิศ             
เข้าด้วยกัน ภายในระเบียงคตประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ที่เคยลงรักปิดทองจ านวน 120 องค ์

16.00 น. น าท่านสู่ “วัดพนัญเชิง” วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี และ
ได้รับการรักษาบูรณะอย่างดีมาจนถึงในปัจจุบัน ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงเป็นที่ประดิษฐานของ
พระพุทธรูปไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต หรือซ าปอกง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอยุธยาที่ได้รับความเคารพบูชา
ทั้งในหมู่คนไทยและคนจีนมาอย่างยาวนาน 

 
 
 
 
 
 
17.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
19.30 น. กลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร               
และสถานการณ์ในขณะนั้นเพ่ือความเหมาะสม และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้มัคคุเทศก์มีอ านาจ
ตัดสินใจ  ทั้งนี้จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ  
 
 
 



 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ารถน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ   

2. โรงแรมที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน 

3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  

4. มัคคุเทศก์น าเที่ยว   

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที ่

6. ค่าล่องเรือ Vela Cruise พร้อมบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 

ก าหนดการเดินทางท่องเที่ยว 2563 - 2564 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ 

พักห้องละ  
2 - 3 ท่าน 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
มีเตียงเสริม 

เด็ก 2 - 12 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พักท่านเดียว 
เพิ่มท่านละ 

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 
03-04 เม.ย. 64 4,490 4,490 4,490 4,490 1,500 

จ านวนลูกค้าออกเดินทางเพียง 8 ท่าน 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวร์ 2,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชน (ท่ีสะกดชื่อและ
นามสกุลภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ออกตั๋วเครื่องบิน, น าส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานการโอนเงิน 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า
หรือช าระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจ าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หากแจ้ง 
ระหว่าง 15-8 วันท าการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจ านวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ช าระไว้
แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันท าการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า  

2. กรณีท่ีมีการจองต่ ากว่า 8 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ช าระไว้แล้วทั้งหมด 
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1. ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

2. ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง 

3. ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ) 
มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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