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กำหนดวันเดินทำง

มีนำคม 64

เมษำยน 64

07, 14, 21, 28

04, 11, 18, 25
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Café Day Trip

อ่ำงทอง EP#1 ลองมำแล้วจะหลงรัก!

ไหว้ พระที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ชิคชิคคาเฟ่ ริมทุ่งนา แวะร้ านอร่ อย จังฮู้ววว
วันอำทิตย์ กรุงเทพฯ – อ่ำงทอง - กรุงเทพฯ
วัดป่ ำโมกวรวิหำร – วัดม่วง – มะขำมคำเฟ่ – เปิ ดตำนำน!! พระตำหนักคำหยำด – วัดขุนอินทประมูล
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ ปั๊มน้ ามันปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิ ต) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
07.20 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอ่างทอง โดยรถตูป้ รับอากาศ พร้อม บริกำรอำหำรว่ำง และน้ำดื่มบนรถ
08.30 น. เดินทางถึงจังหวัดอ่างทอง

วัดป่ ำโมกวรวิหำร สักการะพระพุทธไสยาสน์ ที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งของไทย มีความยาวจากพระเมาลี ถึงปลายพระบาท
๒๒.๕๘ เมตร ตัวองค์พระก่ออิฐถือปูนปิ ดทอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุ โขทัย มีประวัติความเป็ นมาน่าอัศจรรย์ เล่าขาน
มาว่าได้ลอยน้ ามาจม อยูห่ น้าวัดราษฎรบวงสรวง แล้วชักลากขึ้นมาไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ า ผูค้ นนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่ องสุ ขภาพ
ให้แข็งแรงและปราศจากโรคภัย เพราะมีตานานเล่าต่อกันมาว่า สมัยโบราณที่อหิวาตกโรคระบาดหนัก ชาวบ้านได้ยนิ เสี ยงบอก
วิธีรักษา จึงเรี ยกพระนอนองค์น้ ีวา่ พระนอนพูดได้ และเป็ นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านตั้งแต่น้ นั

แวะ "อ่ ำงทอง" ไหว้ พระที่ใหญ่ ที่สุดในโลก “หลวงพ่อใหญ่ ” ณ วัดม่ วง หรื อ “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรี วิเศษชัยชาญ”
พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ขนาดหน้าตักกว้าง 63 เมตร สูง 95 เมตร การอธิษฐานจิตขอ
พรกับหลวงพ่อใหญ่น้ นั ให้ใช้ 2 มือสัมผัสที่ปลายนิ้ วกลางขององค์หลวงพ่อ แล้วตั้งใจขอในสิ่ งที่ดี ทาความดีตามที่ต้ งั ใจไว้
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แล้วจะได้รับผลสาเร็ จสมตามใจปรารถนา พระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้างแล้วเสร็ จเมื่อปี 2552 และมีการสร้างองค์จาลองประดิษฐาน
ไว้ดา้ นล่างเพื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้จุดธู ปเทียนบูชา ส่ วนด้านหน้าทางขึ้นมาสักการะองค์หลวงพ่อใหญ่ ทาเป็ นบันไดสู งมี
พญานาคเลื้ อยเป็ นราวบันไดตรงกลาง ด้า นซ้ายและด้านขวาของบันได จุ ด เด่ น!! นอกจำกนี้ใ นวั ด ยั งมี ส วนนรก สวรรค์
แบบจำลองตัวละครในวรรณคดีไทย จัดแสดงไว้ในสวนอันร่ มรื่ น โดยมีป้ายคาสอนต่างๆ ที่เหมาะแก่การพาบุตรหลานมาเที่ยว
ชม เพื่อปลูกฝังให้รู้จกั การละเว้นความชัว่ ทาแต่ความดีเป็ นอย่างยิง่
เที่ยง มาอ่างทอง ต้องมาร้านนี้ ! กะเตี๋ยว นัง่ แพ หน้าวัดม่วง ก๋ วยเตี๋ยวน้ าตกหมู อร่ อยมาก กากหมูสดใหม่ทุกวัน

บ่าย

“มะขำม คำเฟ่ ” คำเฟ่ เล็กๆ ริมทุ่งนำเมืองอ่ ำงทอง วิวทุ่งนาที่เขียวขจี ได้เห็นทีไรก็รู้สึกสบายตา เหมือนได้พกั ผ่อนความอ่อนล้า
ยิง่ ได้มานัง่ ชมวิวทุ่งนาแบบใกล้ชิด ได้เดินบนสะพานไม้ที่อยูเ่ หนือทุ่งนา ก็ยงิ่ มีความสุ ขมากขึ้นไปใหญ่ ไฮไลต์สาคัญของที่ร้าน
ก็คือวิวทุ่งนาสวยๆ ที่สีสันผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาลการทานา ด้า นหลังวิวทุ่งนาก็จะเป็ น “หลวงพ่อใหญ่” พระพุทธรู ปกลางแจ้ง
องค์ใหญ่สีทองอร่ าม ที่ประดิษฐานอยูภ่ ายในวัดม่วง (ไม่รวมเครื่ องดื่มและขนมต่างๆ)

พระตำหนักคำหยำด สถานที่ซ่ ึงในอดีต ถูกใช้เป็ นสถานที่ที่ ขุนหลวงหาวัด หรื อ เจ้าฟ้าอุทุมพร กรมขุนพรพินิต สร้างขึ้นมา
เพื่อจาพรรษาโดยตอนนั้นทรงผนวชที่วดั โพธิ์ทองเลยใช้พระตาหนักนี้เป็ นสถานที่ปลีกวิเวกนัน่ เอง แม้แต่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 เองก็เสด็จประพาสลาน้ ามะขามเฒ่า มายังโบราณสถานแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2450 มาแล้ว กว่า
ร้อยปี เลย ที่สถานที่แห่งนี้ยงั คงเด่นเป็ นสง่าสวยงาม พระตาหนักนี้ ต้ งั อยูก่ ลางทุ่งนา เมื่อมองจากด้านนอกจะรับรู ้ได้ถึงความ
สวยงามและรู ้สึกถึงคุณค่าของตาหนักนี้ เลย เหมือนอยูใ่ นยุคอยุธยาเลยก็วา่ ได้ ปัจจุบนั กรมศิลปากรได้บูรณะและขึ้นทะเบียน
ให้ที่นี่เป็ นโบราณสถานแล้ว
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ชมเสน่ ห์ของวัดเก่ ำแก่ โบรำณของเมืองอ่ ำงทอง ที่ประดิษฐำนของพระพุทธไสยำสน์ ที่ใหญ่ และยำวที่สุดในประเทศไทย “วัด
ขุนอินทประมูล” วัดนี้เป็ นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุ งสุ โขทัย เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และ ยาวที่สุดใน
ประเทศไทยมีความยาวถึง ๕๐ เมตร เดิมประดิษฐานอยูใ่ นวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไปเหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝน
อยู่กลางแจ้งมานานนับเป็ นร้อยๆ ปี องค์พระพุทธรู ปมีลกั ษณะและขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรสี ห์ จังหวัดสิ งห์บุรี องค์
พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักตร์ ยิ้มละไม สงบเยือกเย็น น่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก นอกจากนี้ ภายในบริ เวณวัดขุน
อินทประมูล ยังมีซากโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาว ที่เหลือเพียงฐาน ผนังบางส่ วนและองค์พระพุทธรู ป และในศาลา
เอนกประสงค์มีศาลรู ปปั้นขุนอินทประมูลและโครงกระดูกมนุษย์ที่พบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนทาให้วดั แห่งนี้กลายเป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ ที่นิยมมาทาบุญ กราบไหว้ ขอพรเพื่อเป็ นสิ ริมงคลกัน
ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ และแวะซื้อของฝากก่อนกลับ
20.00 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
---------------------------------------------------------------

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ

สิ่ งที่ควรนำติดตัวไปด้ วย - กล้องถ่ายรู ป, อุปกรณ์กนั แดด, ร่ ม, รองเท้าสวมใส่ สบาย, ยาประจาตัว
ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่ งข้ อมูลอ้ างอิงด้ านล่ าง เพื่อวัตถุประสงค์ ในการเชิ ญชวนคนไทยเที่ยวไทย เพื่อช่ วยกระตุ้น
เศรษฐกิจท่ องเที่ยวภายในประเทศ
มะขาม คาเฟ่ https://www.facebook.com/ร้านกาแฟ-มะขาม-คาเฟ่ -1728642470783505/
พระตาหนักคาหยาด http://www.talad-tongchom.rmutt.ac.th/2017/07/20/khamyard/
ข้อแนะนำสำหรับกำรเดินทำง ในช่ วงภำวะโควิท 19
*สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริ ษทั จะมีมาตรการ วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

222/413 หมู่บา้ นโกลเด้นทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก
เขต ประเวศ แขวง ดอกไม้ กรุ งเทพมหานคร 10250
02-004-5895
www.doj.co.th
@doj.journey
Destination of Journey-DOJ destinationofjourney.doj

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่ารถตูป้ รับอากาศ ตลอดการเดินทาง
2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
4. ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ
50% อายุตา่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ มุ ครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้ าย)
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จรับเงิน/ใบกากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชาระเงิน หากแจ้งภายหลังการชาระเงิน ทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

ฟรี!! บริกำรถ่ ำยรูปตลอดทริป (รูปถ่ ำย เจ้ ำหน้ ำที่จัดส่ งในช่ องทำงทีเ่ หมำะสม)
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วย
ด้วยโรคประจาตัว) หรื อเช่าจักรยาน เป็ นต้น
2. ค่ำทิปทีมงำน ท่ำนละ 100 บำท
วิธีกำรจอง
1. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด วันที่เดินทาง ชื่อผูจ้ อง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล์)
ส่ งข้อมูลทั้งหมดมายังอีเมล์ หรื อ ไลน์
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
3.ชำระค่ำทัวร์ เต็มจำนวน เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั่ เสร็ จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของ
บริ ษทั ฯ ดังรายละเอียด หากไม่ชาระตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกทัวร์และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
1. ขอสงวนสิ ทธิ์การยกเลิก เนื่องจากเป็ นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพอากาศ การนัด
หยุดงาน การปฏิวตั ิ หรื ออื่นๆ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวันเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได้
2. ทางผูจ้ ดั จะไม่มีการคืนเงินค่าบริ การทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
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หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าวทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ฯ และผูจ้ ดั
จะดาเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง ให้ดีที่สุด
3. ขอสงวนสิ ทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ สู ญหายใน
ทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม
4. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั
กากับ
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากบริ ษทั ขนส่ง ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหาย ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
6.ขอความร่ วมมือในเรื่ องความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ ดั เห็นว่าผูเ้ ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ
หรื อทรัพย์สิน หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้
มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริ การ
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